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ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก

ทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจตอการใหบริการสาํนกัทะเบยีน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
ตางกัน และ 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ
ศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ กลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนผมูา ขอรับบรกิารจากสาํนักทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็
จังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 320 คน ขนาดของกลุม ตัวอยางไดมาโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ จํานวน 
28 ขอ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .90 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test) และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ผลการวิจัย พบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ
ศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ โดยรวมอยใูนระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายดาน อยใูนระดบัมากสามดาน และ
ระดับปานกลางสองดาน เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ไดแก ดานการใหบริการอยางเทาเทียม ดานการ
ใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการอยางพอเพียง 
และดานการใหบริการอยางความกาวหนา 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และ 3) ประชาชนไดเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ลําดับตามความถี่สูงไปหา
ตํ่าสามอันดับแรก คือ ควรมีบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ควรใหความเสมอภาคกับผูมารับบริการ
ทุกกกลุมอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรรมและควรกําหนดระยะเวลาไวในการใหบริการแตละงานใหชัดเจน

* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
รอยเอ็ด.
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คําสําคัญ : 1. ความพึงพอใจ 2. การใหบริการ 3. สํานักทะเบียนอําเภอ

ABSTRACT

The objectives of this thematic paper were to: 1) study residents’ satisfaction with 
officials’ services rendered at Si Somdet household registration office in Si Somdet district, 
Roi Et province, 2) compare the former’s satisfaction with the latter’s services, depending 
upon the differences in the former’s genders, ages, educational backgrounds, and occupations
and 3) gather the suggestions requesting for the improvement in service rendering of the 
latter. The sampling model, based on Taro Yamane’s formula, was composed of 320 
people taking services from the latter. The tool used for data collection was twenty eight 
items, found on the five-rating-scale questionnaires, with the reliability at .90. The computing
data were analyzed by using frequencies, percentages, means, and standard deviation as 
well as t-test and F-test (One Way ANOVA). 

The findings of the study showed that 1) The satisfaction of residents with officials’ 
services rendered at Si Somdet household registration office in Si Somdet district, Roi Et 
province was at high level in overall aspect. By considering a single aspect, three aspects 
were at high level and the other two aspects were at medium level that can be ranked in 
descending sort as follows ; equal service, fast service, continual service, sufficient service, 
and advanced service. 2) The results of comparative relation were indicated that people 
with various genders, ages, educational backgrounds and occupations had no difference 
on satisfaction with officials’ services rendered at Si Somdet household registration office 
in both single and overall aspects. 3) The first-three- residents’ suggestions received from 
this study in descending order, based on frequencies, were as follows; the searching system 
should be available on the internet, all occupations should be equally rendered the service 
especially the agriculturists, and the exact timing of each type of services should be 
determined.

Keywords : 1. Opinions 2. Promotion of Buddhism 3. Tambon Administrative Organizations

1.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
ความสาํคัญของการบรกิารนัน้ การบรกิารจะครบถวนสมบรูณกต็อเมือ่มกีารใหบรกิารและการรบั

บริการเปนการเฉพาะคราวเทาน้ันไมมีใครสามารถเก็บกักตุนบริการเอาไวได นอกจากน้ันคุณภาพของการ
บริการจะตองวัดจากความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการเทานั้น เชน ความสุภาพ ความปลอดภัย หรืออาจ
รวมไปถงึความรวดเรว็ และจาํนวนคนผใูหบรกิารจะตองจดัเตรยีมไวเปนวนั การรบับรกิารและการใหบรกิาร
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จะเกิดไดกต็อเม่ืออยูในขอบเขตบริเวณท่ีเรยีกวา จดุสมัผสับริการ ซึง่แสดงใหเห็นวาการบริการมีความสําคญั
ระดับนานาชาติ (ศิริพร ตันติพูลวินัย, 2538) 

การใหบรกิารของหนวยงานภาครัฐเพือ่สรางความพึงพอใจใหกบัประชาชนและเปนการสรางภาพ
ลักษณที่ดีใหกับหนวยงานน้ันมีปจจัยหลายประการนอกเหนือจากทรัพยากรส่ีประการคือคน (Money) 
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) ทรัพยากรสี่ประการจําเปนตอง
บรูณาการเพ่ือใหเกิดการบริการอยางมีประสิทธิภาพ และเปนทีพ่งึพอใจของผูรบับริการ สาํนักทะเบียนอําเภอ
ศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ เปนหนวยงานภาครฐัทีใ่หบรกิารประชาชน ท่ีเกีย่วของกบังานทะเบยีนต้ังแตเกิด
จนตาย ภายหลงัทีไ่ดจดัตัง้สาํนกัทะเบยีนอาํเภอศรสีมเดจ็ เมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2537 ไดใหบรกิารประชาชน
ดวยดีตลอดมา แตสภาพสถานท่ีใหบริการคอนขางคับแคบ มีเจาหนาที่ใหบริการเพียงหาคน เคร่ืองมือใน
การใหบริการขาดความทันสมัย และไมสมบูรณครบถวน จึงเกิดความลาชาอยูเนื่อง ๆ ประชาชนไดเสนอ
ความคดิเหน็ ผานผบูรหิารและเจาหนาทีห่ลายครัง้ ในเรือ่งนีส้าํนกังานทะเบยีนอาํเภอศรสีมเดจ็ ไดพยายาม
ปรับปรุงการใหบริการตลอดมา โดยการสงเจาหนาท่ีไปอบรม ศึกษาดูงาน ปรับปรุงสถานท่ีใหบริการ 
รวมถงึมีการประชาสมัพนัธใหประชาชนไดมคีวามเขาใจในขัน้ตอนการรบับรกิาร (สาํนกัทะเบยีนอาํเภอศรสีมเดจ็,
2558, หนา 8) อยางไรก็ตาม หลงัจากท่ีมกีารปรับปรุงการใหบรกิารเปนลาํดบั พรอมท้ังเจาหนาทีท่ีใ่หบรกิาร
ไดรับการฝกอบรมตามโครงการเพ่ิมศักยภาพในการใหบริการนั้น แตก็ยังไมมีการศึกษา หรือการวิจัยเก่ียว
กับความพึงพอใจประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
แตอยางใด ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จังหวดัรอยเอด็ เพือ่นําผลการวจิยัใชเปนขอมูลสารสนเทศปรบัปรงุ และพฒันาการ
ใหบริการ เพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจมากที่สุด

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกัทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ 

จังหวัดรอยเอ็ด 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จจังหวัด

รอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน 
2.3 เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย 
3.1  ประชาชนท่ีมเีพศตางกัน มคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของสํานกัทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 
3.2  ประชาชนทีม่อีายตุางกนั มคีวามพงึพอใจตอการใหบริการของสาํนกัทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ 

จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 
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3.3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 

3.4 ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน

4.  ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
4.1 ไดทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
4.2 ไดทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการสํานักทะเบียน อําเภอ ศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน 
4.3 ไดทราบขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ ศรีสมเด็จ 

จังหวัดรอยเอ็ด
4.4 ผลการวิจัยสามารถนําเสนอเปนขอมูลสารสนเทศในการใหบริการของสํานักทะเบียน 

อาํเภอศรสีมเดจ็ จังหวดัรอยเอด็ เพือ่ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผูมารบับรกิารใหมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น ตอไป

5.  วิธีดําเนินการวิจัย
5.1  ประชากร ไดแก ประชาชนผูมาขอรับบริการจากสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ด

จํานวน 1,584 คน โดยใชสถิติผูมาขอรับบริการตั้งแตเดือน 1 มกราคม 2559 –30 เมษายน 2559 
5.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมาขอรับบริการจากสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 320 คน ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาโดยใชสูตรการคํานวณของ ทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) กําหนดกลุมโดยอาศัยสัดสวน กําหนดสัดสวนและขนาด (Proportion to Size) โดยหาลักษณะ
ของกลุมที่ศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่กําหนดไว เพื่อคํานวณหาอัตราสัดสวน โดยแบงสัดสวนของประชากร
และกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ เพื่อใชเปนตัวแปรอิสระควบคุม 

5.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบงเปนสามตอนดังน้ี

  ตอนท่ี 1 เปนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 

  ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามปลายปด (Close Ended Questionnaire) เกีย่วกบัความพงึพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยแบงระดับความพึง
พอใจเปนมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลเิคริท (Likert’s Scale) หาระดบั ไดแก มากทีส่ดุ มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เกีย่วกบัขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
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5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิชงิอนุมาน คือ การทดสอบคาท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
F-test (One-way ANOVA)

6. ผลการวิจัย
6.1  การวเิคราะหความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารของสาํนกัทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็

จังหวัดรอยเอ็ด
  ผลการวิจยัพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานกัทะเบียน อาํเภอศรี

สมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากสามดาน 
และระดับปานกลางสองดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ดานการใหบริการอยางตอเน่ืองดานการใหบริการอยางพอเพียง 
และดานการใหบริการอยางความกาวหนา

ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ ( ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความพงึพอใจของประชาชนตอการให
บรกิารของสํานกัทะเบียน อาํเภอศรีสมเดจ็ จงัหวัดรอยเอด็ โดยรวมและรายดาน

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด

ระดับความคิดเห็น
S.D. อันดับ แปลผล

1. ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน 3.98 0.60 1 มาก
2. ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 3.86 0.67 2 มาก
3. ดานการใหบริการอยางพอเพียง 3.46 0.45 4 ปานกลาง
4. ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 3.61 0.48 3 มาก
5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 3.44 0.52 5 ปานกลาง
รวม 3.67 0.44 มาก

 เมื่อแยกออกเปนรายดาน พบวา มีผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1) ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด
ไดแก ขอ 1 ที่วา “เจาหนาที่ใหบริการตามลําดับกอน-หลัง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ขอ 5 ที่วา 
“เจาหนาที่ชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นใหกับผูมารับบริการอยางเทาเทียม” 

 2) ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมคีาเฉล่ียมากท่ีสดุ
ไดแก ขอ 4 ที่วา “เจาหนาที่กระตือรือรนในการใหบริการ ” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ขอ 6 ที่วา 
“เจาหนาที่ชี้แจงเหตุผลเสมอ กรณีใหบริการไมตรงเวลา”
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 3)  ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดไดแก ขอ 4 ที่วา “สํานักงานจัดสถานที่จอดรถไวบริการอยางพอเพียง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก ขอ 6 ที่วา “เจาหนาที่ใหบริการอยางเพียงพอชวงหยุดพักกลางวัน” 

 4)  ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ไดแก ขอ 1 ที่วา “การใหบริการทุกเรื่องเปนไปอยางตอเนื่อง” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแก ขอ 3
ที่วา “มีการใหบริการในวันหยุดราชการเมื่อมีเหตุการณพิเศษ”     

 5)  ดานการใหบริการอยางกาวหนา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดไดแก ขอ 4 ที่วา “มีอุปกรณทันสมัยใหการบริการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดไดแก ขอ 6 ที่วา “มีบริการถายเอกสาร และบริการอื่นบนสํานักงาน” 

6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพตางกันตามสมมติฐานที่
ตั้งไว          

 สมมตฐิานท่ี 1 ผลการวิจยัพบวา ประชาชนท่ีมเีพศตางกนัมคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว (Null Hypothesis)      

 สมมตฐิานท่ี 2 ผลการวิจยัพบวา ประชาชนท่ีมอีายตุางกนัมีความพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว (Null Hypothesis)      

 สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบรกิารของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเดจ็ จังหวดัรอยเอด็ ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกนัไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว (Null Hypothesis)    

 สมมติฐานที่ 4 ผลการวิจัยพบวาประชาชนที่มีการประกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานักงานทะเบียน อาํเภอศรสีมเด็จ จงัหวดัรอยเอ็ดทัง้โดยรวมและรายดานไมแตกตางกนั
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว (Null Hypothesis)

6.3 ผลการวเิคราะหขอเสนอแนะทีม่ตีอการการใหบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ 
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ประชาชนไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักงานทะเบียน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดลําดับตามความถ่ีสูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก คือควรมีบริการสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตควรใหความเสมอภาคกับผูมารับบริการทุกกกลุมอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรรมและควร
กําหนดระยะเวลาไวในการใหบริการแตละงานอยางชัดเจน
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7.  อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การวเิคราะหความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอการใหบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน อาํเภอ

ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
  ผลการวิจัยโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน

ทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนีอ้ภปิรายไดวาการใหบรกิารท่ีสาํนกังาน
ทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวดัรอยเอ็ดไดจดัเตรียมไวสามารถสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนในระดับ
มากถึงสามดานคือ ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกันดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา และดาน
การใหบริการอยางตอเนื่อง มีเพียงสองดานเทาน้ันที่อยูในระดับปานกลาง แตมีคาเฉลี่ยปานกลางคอนขาง
มาก คอืดานการใหบริการอยางเพยีงพอ และดานการใหบรกิารอยางกาวหนา ดงันัน้ความพงึพอใจโดยรวม
จงึอยใูนระดบัมากสอดคลองกบัแนวคดิของสมชยั เสศิทฐิวิงศ(2544) ท่ีกลาววา ความพงึพอใจทีม่ตีอการให
บริการ คือ ความรูสึกที่ดี ความรูสึกรัก ชอบและสุขใจ หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอการใหบริการ ซึ่งถา
บุคคลมีความพึงพอใจแลว จะเกิดความรูสึกที่ดี ความรูสึกรัก ชอบและสุขใจท่ีมีตอการใหบริการสอดคลอง
กบัแนวคดิของดนยั เทยีนพฒุ (2543) ทีไ่ดเสนอแนวคดิไววา การบรกิาร คอื การมงุสคูวามเปนเลศิหรอืชนะ
ใจลกูคา ความเขาใจถงึสิง่ทีล่กูคาความหวงัและตอบสนองลกูคา โดยเสนอสิง่ทีเ่หนอืความคาดหวงัของลูกคา
รวมถึงความรู ความสามารถในการแกไขปญหาใหลูกคาภายในเวลาท่ีเหมาะสมผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของอุทุมพร ปาลกะวงศ (2542) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการงานทะเบียนราษฎรอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวาความพึงพอใจของประชาชนใน
การรับบริการงานทะเบียนราษฎรโดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ เนติพัฒน รูยืนยง 
(2550) ทีไ่ดศกึษาความพึงพอใจของผูรบับรกิารตอการใหบรกิารของสาํนกัทะเบยีนอาํเภอหนองพอก จงัหวดั
รอยเอ็ด ผลการวยัพบวา ความพึงพอใจของผูรบับรกิารตอการใหบรกิารของสาํนกัทะเบยีนอาํเภอหนองพอก 
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของมีชัย แพงมาพรม (2550) ที่ได
ศกึษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบรกิารดานทะเบยีนราษฎรของสาํนกัทะเบยีนอาํเภอเซกา จงัหวดั
หนองคาย ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนอําเภอเซกา อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูในระดับมาก 

7.2  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  7.2.1 เพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน

ทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็โดยรวมไมแตกตางกนั ซึง่ไมสอดคลองกับสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ทีเ่ปน
เชนนีอ้ภปิรายไดวา นโยบายและจติสาํนึกใหบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ 
กาํหนดใหบรกิารดวยความเสมอภาค โดยไมเลอืกปฏบิตัทํิาใหประชาชนไมวาจะเพศใดกต็ามตาง มคีวามคดิ
เห็นตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ผลการวิจัย
ประเดน็นีส้อดคลองกบัการวจัิยของ เชษฐชยั จตัชุยั (2547) ท่ีศกึษาวจัิยเรือ่ง ศกึษาความพงึพอใจของผูมา
รบับริการดานทะเบยีนอาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวัดมหาสารคาม ผลการวจัิยพบวาการเปรยีบเทยีบระดบัความ
พึงพอใจเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
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  7.2.2 อายุ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวา สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดแมมีเจาหนาที่บริการเพียงสามคน
แตทุกคนมีจิตสํานึกในการใหบริการ และปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานและวิธีปฏิบัติอยางเครงครัดใน
เร่ืองการใหบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติดังนั้นประชาชนไมวาจะมีอายุใดก็ตามมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน 

  7.2.3 ระดบัการศกึษา พบวา ประชาชนท่ีมรีะดับการศึกษาตางกนั มคีวามพงึพอใจตอการให
บรกิารของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ทีเ่ปนเชนนีอ้ภปิรายไดวา ระดับการศึกษาเปนเพียงเคร่ืองบงช้ีถงึระดับความแตกตางทางความรู แต
เม่ือกลมุประชาชนทกุระดบัการศกึษา ตางไดเหน็ถึง การใหบรกิารมคีวามเทาเทียมไมเลอืกปฏบิตัแิมฝายใด
ฝายการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลาบริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะท่ีปฏิบัติได
งายสะดวกสบายส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทัง้ยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผบูริการหรอืผูใช
บรกิารมากจนเกินไปดงันัน้ประชาชนไมวาจะมรีะดบัการศึกษาใดก็ตามมีความพึงพอใจตอการใหบรกิารของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน 

  7.2.4 การประกอบอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีการปรกอบอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา อาชีพเปนเคร่ืองบงชี้ในหนาที่การทํางานท่ีตางกัน แตเมื่อ
ประชาชนทุกกลุมอาชีพ ตางไดเห็นการใหบรกิารของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดท่ี
มคีวามเทาเทยีมตอการใหบรกิารไมเลอืกปฏบิตัแิมฝายใดฝายหนึง่การดแูลตอนรบัเอาใจใสและไดรบัความ
สะดวกจากเจาหนาที่ทุกคนดวยอัธยาศัยไมตรีเปนกันเองและสุภาพเรียบรอยตางหาก ดังนั้นจึงทําให
ประชาชนไมวาจะประกอบอาชีพใดก็ตาม มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้ไมสอดคลองกับการวิจัยของ เชษฐชัย 
จัตุชัย (2547) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการดานทะเบียนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางกลุมอาชีพพบวา ท้ัง 3 กลุมอาชีพ มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8.  ขอเสนอแนะ 
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  8.1.1 ผลการวิจัยโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูที่
เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดควรรักษามาตรฐานนี้ไว 
และยกระดับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและนําขอเสนอแนะของ
ประชาชน มาปรบัใชหากจะปรบัปรงุแกไขและพฒันาการใหบรกิารกค็วรใหความสาํคญักบัดานการใหบรกิาร
อยางเพียงพอ และดานการใหบริการอยางกาวหนา เพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เทานั้น
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8.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
  8.2.1 ดานการใหบริการอยางเทาเทยีมกนั ผลการวจิยัพบวา ความพงึพอใจของประชาชนที่

มีตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมากดังนั้น 
ผบูริหารและเจาหนาทีผ่ทูีเ่กีย่วของกบัการใหบรกิารของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ 
ควรรกัษามาตรฐานนีไ้ว และยกระดบัการใหบรกิารใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมกีารอบรมความรดูาน
การบริการ เพื่อใหมีความเขาใจการใหบริการทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ
ประชาชนผูมารับบริการและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช

  8.2.2  ดานการใหบรกิารอยางรวดเรว็ทันเวลา ผลการวจัิย พบวา ความพงึพอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมากดังนั้น 
ผบูรหิาร และเจาหนาทีผ่ทูีเ่กีย่วของกบัการใหบริการของสาํนกังานทะเบยีน อาํเภอศรสีมเดจ็ จงัหวดัรอยเอด็ 
ควรรักษามาตรฐานน้ีไว และยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมีการเจาหนาท่ีสละ
เวลาอยางเตม็ทีใ่นการใหบรกิารพรอมทัง้กาํชบัใหเจาหนาท่ีช้ีแจงเหตผุลเสมอกรณใีหบรกิารไมตรงเวลาและ
นําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช

  8.2.3  ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดัง
น้ัน ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
รอยเอ็ด ควรเรงปรับปรุงแกไขและยกระดับการใหบริการดานนี้ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการเรง
สาํรวจวามีอะไรท่ียงัขาด และตองเพ่ิมอยางเรงดวน มกีารเสนอแผนงานและโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุง เพิ่มเติม ตัวอยางของการกรอกเอกสารสมบูรณครบถวนวัสดุ อุปกรณไวบริการอยางเพียงพอ
เอกสารชี้แจงขั้นตอนการติดตองานอยางเพียงพอและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช

  8.2.4  ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บริการของสาํนกังานทะเบียน อาํเภอศรสีมเด็จ จงัหวดัรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก ดงัน้ัน ผบูริหาร และ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ควรรักษา
มาตรฐานน้ีไว และยกระดับการใหบรกิารใหมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ โดยมีการเจาหนาทีใ่หบรกิารอยางตอ
เนือ่งจนแลวเสร็จในข้ันตอนเดียว แมวาเปนชวงพักกลางวันหรืออาจหลังเลิกงานพรอมท้ังกาํชบัใหเจาหนาที่
ชี้แจงเหตุผลเสมอกรณีใหบริการไมแลวเสร็จและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช

  8.2.5  ดานการใหบริการอยางกาวหนา พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให
บริการของสํานกังานทะเบียน อาํเภอศรีสมเด็จ จงัหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางดังนัน้ ผบูรหิาร 
และเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 
ควรเรงวางแผนยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มเทคโนโลยีดานการใหบริการ 
เชนดานความสะดวกในการใชอินเตอรเน็ต หรือการสอบถามทางโทรศัพท เปนตนพรอมท้ังกําชับให
เจาหนาที่เห็นความสําคัญของการใหบริการ และนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช
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8.3  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  8.3.1 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน

ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากแตดานดานการใหบริการอยางกาวหนา
ปรากฏวา มีคาเฉล่ียนอยกวาดานอื่นๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูกัน เพื่อศึกษาสภาพ ปญหา สาเหตุ และแนวทางพัฒนา
ดานการใหบริการอยางกาวหนา เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก และนําผลการวิจัยใชเปนขอมูลสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

  8.3.2  ผลการวิจัยพบวา ขอเสนอแนะในการพัฒนาการใหบริการของสํานักงานทะเบียน 
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดพบวา ขอที่มีคาความถี่สูงสุด คือควรมีบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
ดังน้ัน ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ควบคูกัน เพือ่ศกึษาสภาพ ปญหา สาเหตุ และแนวทางพัฒนาดาน การบริการสืบคนขอมลูทางอินเตอรเนต็
เพ่ือศึกษาขอมูลเชิงลึก และนําผลการวิจัยใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาระบบการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดเพิ่มมากยิ่งข้ึน

9.  เอกสารอางอิง
เชษฐชยั จตัชุยั. (2547). ความพงึพอใจของผมูารบับรกิารดานทะเบยีนราษฎรจากสาํนกัทะเบยีนทองถิน่

ตาํบลโคกพระ อาํเภอกนัทรวชัิย จงัหวดัมหาสารคาม. ภาคนิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑติ. สาขา
พัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

ดนัย เทียนพุฒ. (2543). ความเปนเลิศดานการบริการ. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช. 
เนติพัฒน รูยืนยง. (2550). ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ

หนองพอก จงัหวดัรอยเอด็. วทิยานิพนธรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ. สาขารัฐประศาสนศาสตร. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

มีชัย แพงพรมมา. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานทะเบียนราษฎรจากสํานัก
ทะเบยีนอาํเภอเซกา อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย. วทิยานพินธรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. 
สาขารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

ศริพิร ตนัตพิลูวินยั. (2538). การพยาบาลยคุโลกาภวิตัน. กรุงเทพมหานคร : กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสขุ. 
สมชัย เลิศทิฐิวงศ. (2544). ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการทําความสะอาดของบริษัท พี.ซี.

เอ็นเตอรไพรส จํากัด. ปญหาพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. 

สํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ. (2558). คูมือประชาชนเก่ียวกับการติดตองานทะเบียนราษฎร. รอยเอ็ด 
: อําเภอศรีสมเด็จ.

อุทุมพร ปาลกะวงศ. (2542). ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการงานทะเบียนราษฎร อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ภาคนิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขารัฐประศาสนศาสตร. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 


