Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
Residents’ Satisfaction with Ofﬁcials’ Services Rendered at Si Somdet
Household Registration Ofﬁce in District, Roi Et Province
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการสํานักทะเบียน
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ตางกัน และ 3) เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนผูมา ขอรับบริการจากสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 320 คน ขนาดของกลุม ตัวอยางไดมาโดยใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาหาระดับ จํานวน
28 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .90 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA : F-test) และวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ผลการวิจัย พบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากสามดาน และ
ระดับปานกลางสองดาน เรียงตามคาเฉลีย่ จากมากไปนอย ไดแก ดานการใหบริการอยางเทาเทียม ดานการ
ใหบริ ก ารอยางรวดเร็ ว ทั น เวลา ดานการใหบริ ก ารอยางตอเนื่ อ ง ดานการใหบริ ก ารอยางพอเพี ย ง
และดานการใหบริการอยางความกาวหนา 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏวา ประชาชนที่มีเพศ 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. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ความสําคัญของการบริการนัน้ การบริการจะครบถวนสมบูรณก็ตอเมือ่ มีการใหบริการและการรับ
บริการเปนการเฉพาะคราวเทานั้นไมมีใครสามารถเก็บกักตุนบริการเอาไวได นอกจากนั้นคุณภาพของการ
บริการจะตองวัดจากความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการเทานั้น เชน ความสุภาพ ความปลอดภัย หรืออาจ
รวมไปถึงความรวดเร็ว และจํานวนคนผูใหบริการจะตองจัดเตรียมไวเปนวัน การรับบริการและการใหบริการ
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 13
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จะเกิดไดก็ตอเมือ่ อยูในขอบเขตบริเวณทีเ่ รียกวา จุดสัมผัสบริการ ซึง่ แสดงใหเห็นวาการบริการมีความสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ศิริพร ตันติพูลวินัย, 2538)
การใหบริการของหนวยงานภาครัฐเพือ่ สรางความพึงพอใจใหกับประชาชนและเปนการสรางภาพ
ลักษณที่ดีใหกับหนวยงานนั้นมีปจจัยหลายประการนอกเหนือจากทรัพยากรสี่ประการคือคน (Money)
เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management) ทรัพยากรสี่ประการจําเปนตอง
บูรณาการเพือ่ ใหเกิดการบริการอยางมีประสิทธิภาพ และเปนทีพ่ งึ พอใจของผูรับบริการ สํานักทะเบียนอําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยงานภาครัฐทีใ่ หบริการประชาชน ทีเ่ กีย่ วของกับงานทะเบียนตัง้ แตเกิด
จนตาย ภายหลังทีไ่ ดจัดตัง้ สํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2537 ไดใหบริการประชาชน
ดวยดีตลอดมา แตสภาพสถานที่ใหบริการคอนขางคับแคบ มีเจาหนาที่ใหบริการเพียงหาคน เครื่องมือใน
การใหบริการขาดความทันสมัย และไมสมบูรณครบถวน จึงเกิดความลาชาอยูเนื่อง ๆ ประชาชนไดเสนอ
ความคิดเห็น ผานผูบริหารและเจาหนาทีห่ ลายครัง้ ในเรือ่ งนีส้ าํ นักงานทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ ไดพยายาม
ปรับปรุงการใหบริการตลอดมา โดยการสงเจาหนาที่ไปอบรม ศึกษาดูงาน ปรับปรุงสถานที่ใหบริการ
รวมถึงมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดมีความเขาใจในขัน้ ตอนการรับบริการ (สํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ,
2558, หนา 8) อยางไรก็ตาม หลังจากทีม่ กี ารปรับปรุงการใหบริการเปนลําดับ พรอมทัง้ เจาหนาทีท่ ใี่ หบริการ
ไดรับการฝกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการใหบริการนั้น แตก็ยังไมมีการศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยว
กับความพึงพอใจประชาชนที่มีต อการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
แตอยางใด ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด เพือ่ นําผลการวิจยั ใชเปนขอมูลสารสนเทศปรับปรุง และพัฒนาการ
ใหบริการ เพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจมากที่สุด
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จจังหวัด
รอยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ตางกัน
2.3 เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาชนทีม่ เี พศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน
3.2 ประชาชนทีม่ อี ายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน
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3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน
3.4 ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน
4. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
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 ผลการวิ จั ย สามารถนํ า เสนอเปนขอมู ล สารสนเทศในการใหบริ ก ารของสํ า นั ก ทะเบี ย น
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ตอไป
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากร ไดแก ประชาชนผูมาขอรับบริการจากสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
แบงเปนสามตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List)
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปด (Close Ended Questionnaire) เกีย่ วกับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยแบงระดับความพึง
พอใจเปนมาตราสวนประมาณคาตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) หาระดับ ไดแก มากทีส่ ดุ มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Questionnaire) เกีย่ วกับขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
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5.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
F-test (One-way ANOVA)
6. ผลการวิจัย
6.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด
ผลการวิจยั พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรี
สมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยู ในระดับมากสามดาน
และระดับปานกลางสองดาน เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน
ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ดานการใหบริการอยางตอเนื่องดานการใหบริการอยางพอเพียง
และดานการใหบริการอยางความกาวหนา
ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ ( ) สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการให
บริการของสํานักทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน
ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
1. ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน
2. ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา
3. ดานการใหบริการอยางพอเพียง
4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง
5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา
รวม

3.98
3.86
3.46
3.61
3.44
3.67

ระดับความคิดเห็น
S.D.
อันดับ
แปลผล
0.60
1
มาก
0.67
2
มาก
0.45
4
ปานกลาง
0.48
3
มาก
0.52
5
ปานกลาง
0.44
มาก

เมื่อแยกออกเปนรายดาน พบวา มีผลการวิจัยดังตอไปนี้
1) ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ไดแก ขอ 1 ที่วา “เจาหนาที่ใหบริการตามลําดับกอน-หลัง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ขอ 5 ที่วา
“เจาหนาที่ชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นใหกับผูมารับบริการอยางเทาเทียม”
2) ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอทีม่ คี าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
ไดแก ขอ 4 ที่วา “เจาหนาที่กระตือรือรนในการใหบริการ ” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ขอ 6 ที่วา
“เจาหนาที่ชี้แจงเหตุผลเสมอ กรณีใหบริการไมตรงเวลา”
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3) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดไดแก ขอ 4 ที่วา “สํานักงานจัดสถานที่จอดรถไวบริการอยางพอเพียง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ไดแก ขอ 6 ที่วา “เจาหนาที่ใหบริการอยางเพียงพอชวงหยุดพักกลางวัน”
4) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต อการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ไดแก ขอ 1 ที่วา “การใหบริการทุกเรื่องเปนไปอยางตอเนื่อง” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ขอ 3
ที่วา “มีการใหบริการในวันหยุดราชการเมื่อมีเหตุการณพิเศษ”
5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดไดแก ขอ 4 ที่วา “มีอุปกรณทันสมัยใหการบริการ เชน เครื่องคอมพิวเตอร” สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดไดแก ขอ 6 ที่วา “มีบริการถายเอกสาร และบริการอื่นบนสํานักงาน”
6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด ของประชาชนที่เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพตางกันตามสมมติฐานที่
ตั้งไว
สมมติฐานที่ 1 ผลการวิจยั พบวา ประชาชนทีม่ เี พศตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจยั พบวา ประชาชนทีม่ อี ายุตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ทัง้ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 4 ผลการวิจัยพบวาประชาชนที่มีการประกอบอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดทัง้ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว (Null Hypothesis)
6.3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะทีม่ ตี อการการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ประชาชนไดเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของสํานักงานทะเบียน
อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดลําดับตามความถี่สูงไปหาตํ่าสามอันดับแรก คือควรมีบริการสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตควรใหความเสมอภาคกับผูมารับบริการทุกกกลุมอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรรมและควร
กําหนดระยะเวลาไวในการใหบริการแตละงานอยางชัดเจน
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7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
ผลการวิจัยโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมาก ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวาการใหบริการทีส่ าํ นักงาน
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไดจัดเตรียมไวสามารถสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนในระดับ
มากถึงสามดานคือ ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกันดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา และดาน
การใหบริการอยางตอเนื่อง มีเพียงสองดานเทานั้นที่อยูในระดับปานกลาง แตมีคาเฉลี่ยปานกลางคอนขาง
มาก คือดานการใหบริการอยางเพียงพอ และดานการใหบริการอยางกาวหนา ดังนัน้ ความพึงพอใจโดยรวม
จึงอยูในระดับมากสอดคลองกับแนวคิดของสมชัย เสิศทิฐวิ งศ(2544) ทีก่ ลาววา ความพึงพอใจทีม่ ตี อการให
บริการ คือ ความรูสึกที่ดี ความรูสึกรัก ชอบและสุขใจ หรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตอการใหบริการ ซึ่งถา
บุคคลมีความพึงพอใจแลว จะเกิดความรูสึกที่ดี ความรูสึกรัก ชอบและสุขใจที่มีตอการใหบริการสอดคลอง
กับแนวคิดของดนัย เทียนพุฒ (2543) ทีไ่ ดเสนอแนวคิดไววา การบริการ คือ การมุงสูความเปนเลิศหรือชนะ
ใจลูกคา ความเขาใจถึงสิง่ ทีล่ กู คาความหวังและตอบสนองลูกคา โดยเสนอสิง่ ทีเ่ หนือความคาดหวังของลูกคา
รวมถึงความรู ความสามารถในการแกไขปญหาใหลูกคาภายในเวลาที่เหมาะสมผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของอุทุมพร ปาลกะวงศ (2542) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการงานทะเบียนราษฎรอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบวาความพึงพอใจของประชาชนใน
การรับบริการงานทะเบียนราษฎรโดยรวมอยูในระดับมากและสอดคลองกับงานวิจัยของ เนติพัฒน รูยืนยง
(2550) ทีไ่ ดศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอหนองพอก จังหวัด
รอยเอ็ด ผลการวัยพบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมาก รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของมีชัย แพงมาพรม (2550) ที่ได
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานทะเบียนราษฎรของสํานักทะเบียนอําเภอเซกา จังหวัด
หนองคาย ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานทะเบียนราษฎรของสํานัก
ทะเบียนอําเภอเซกา อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยูในระดับมาก
7.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
7.2.1 เพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมไมแตกตางกัน ซึง่ ไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว ทีเ่ ปน
เชนนีอ้ ภิปรายไดวา นโยบายและจิตสํานึกใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
กําหนดใหบริการดวยความเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบตั ทิ าํ ใหประชาชนไมวาจะเพศใดก็ตามตาง มีความคิด
เห็นตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ผลการวิจัย
ประเด็นนีส้ อดคลองกับการวิจยั ของ เชษฐชัย จัตชุ ยั (2547) ทีศ่ กึ ษาวิจยั เรือ่ ง ศึกษาความพึงพอใจของผูมา
รับบริการดานทะเบียนอําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั พบวาการเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน
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7.2.2 อายุ พบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้
อภิปรายไดวา สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดแมมีเจาหนาที่บริการเพียงสามคน
แตทุกคนมีจิตสํานึกในการใหบริการ และปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานและวิธีปฏิบัติอยางเครงครัดใน
เรื่องการใหบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติดังนั้นประชาชนไมวาจะมีอายุใดก็ตามมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน
7.2.3 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการให
บริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน ซึง่ ไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ทีต่ งั้ ไว ทีเ่ ปนเชนนีอ้ ภิปรายไดวา ระดับการศึกษาเปนเพียงเครือ่ งบงชีถ้ งึ ระดับความแตกตางทางความรู แต
เมือ่ กลุมประชาชนทุกระดับการศึกษา ตางไดเห็นถึง การใหบริการมีความเทาเทียมไมเลือกปฏิบตั แิ มฝายใด
ฝายการใหบริการอยางรวดเร็วทันตอเวลาบริการที่จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะที่ปฏิบัติได
งายสะดวกสบายสิน้ เปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทัง้ ยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูบริการหรือผูใช
บริการมากจนเกินไปดังนัน้ ประชาชนไมวาจะมีระดับการศึกษาใดก็ตามมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน
7.2.4 การประกอบอาชีพ พบวา ประชาชนที่มีการปรกอบอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อภิปรายไดวา อาชีพเปนเครื่องบงชี้ในหนาที่การทํางานที่ตางกัน แตเมื่อ
ประชาชนทุกกลุมอาชีพ ตางไดเห็นการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดที่
มีความเทาเทียมตอการใหบริการไมเลือกปฏิบตั แิ มฝายใดฝายหนึง่ การดูแลตอนรับเอาใจใสและไดรับความ
สะดวกจากเจาหนาที่ทุกคนดวยอัธยาศัยไมตรีเปนกันเองและสุภาพเรียบรอยตางหาก ดังนั้นจึงทําให
ประชาชนไมวาจะประกอบอาชีพใดก็ตาม มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอ
ศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดไมแตกตางกัน ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้ไมสอดคลองกับการวิจัยของ เชษฐชัย
จัตุชัย (2547) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการดานทะเบียนอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางกลุมอาชีพพบวา ทั้ง 3 กลุมอาชีพ มีความพึงพอใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผลการวิจัยโดยรวม พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต อการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดอยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูที่
เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดควรรักษามาตรฐานนี้ไว
และยกระดับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนําขอเสนอแนะของ
ประชาชน มาปรับใชหากจะปรับปรุงแกไขและพัฒนาการใหบริการก็ควรใหความสําคัญกับดานการใหบริการ
อยางเพียงพอ และดานการใหบริการอยางกาวหนา เพราะประชาชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เทานั้น
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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8.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
8.2.1 ดานการใหบริการอยางเทาเทียมกัน ผลการวิจยั พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมากดังนั้น
ผูบริหารและเจาหนาทีผ่ ทีู เ่ กีย่ วของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว และยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีการอบรมความรูดาน
การบริการ เพื่อใหมีความเขาใจการใหบริการทั้งทางทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ
ประชาชนผูมารับบริการและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช
8.2.2 ดานการใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา ผลการวิจยั พบวา ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมากดังนั้น
ผูบริหาร และเจาหนาทีผ่ ทีู เ่ กีย่ วของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
ควรรักษามาตรฐานนี้ไว และยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเจาหนาที่สละ
เวลาอยางเต็มทีใ่ นการใหบริการพรอมทัง้ กําชับใหเจาหนาทีช่ แี้ จงเหตุผลเสมอกรณีใหบริการไมตรงเวลาและ
นําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช
8.2.3 ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดัง
นั้น ผูบริหาร และเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัด
รอยเอ็ด ควรเรงปรับปรุงแกไขและยกระดับการใหบริการดานนี้ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการเรง
สํารวจวามีอะไรทีย่ งั ขาด และตองเพิม่ อยางเรงดวน มีการเสนอแผนงานและโครงการเพือ่ จัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุง เพิ่มเติม ตัวอยางของการกรอกเอกสารสมบูรณครบถวนวัสดุ อุปกรณไวบริการอยางเพียงพอ
เอกสารชี้แจงขั้นตอนการติดตองานอยางเพียงพอและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช
8.2.4 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับมาก ดังนัน้ ผูบริหาร และ
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด ควรรักษา
มาตรฐานนีไ้ ว และยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยมีการเจาหนาทีใ่ หบริการอยางตอ
เนือ่ งจนแลวเสร็จในขัน้ ตอนเดียว แมวาเปนชวงพักกลางวันหรืออาจหลังเลิกงานพรอมทัง้ กําชับใหเจาหนาที่
ชี้แจงเหตุผลเสมอกรณีใหบริการไมแลวเสร็จและนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช
8.2.5 ดานการใหบริการอยางกาวหนา พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให
บริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดโดยรวมอยูในระดับปานกลางดังนัน้ ผูบริหาร
และเจาหนาที่ผู ที่เกี่ยวของกับการใหบริการของสํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด
ควรเรงวางแผนยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเทคโนโลยีดานการใหบริการ
เชนดานความสะดวกในการใชอินเตอรเน็ต หรือการสอบถามทางโทรศัพท เปนตนพรอมทั้งกําชับให
เจาหนาที่เห็นความสําคัญของการใหบริการ และนําขอเสนอแนะของประชาชนมาปรับใช
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8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
8.3.1 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของสํานักงาน
ทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมอยูในระดับมากแตดานดานการใหบริการอยางกาวหนา
ปรากฏวา มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่นๆ 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
ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ควบคูกัน เพือ่ ศึกษาสภาพ ปญหา สาเหตุ และแนวทางพัฒนาดาน การบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
เพื่อศึกษาขอมูลเชิงลึก และนําผลการวิจัยใชเปนขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาระบบการใหบริการของ
สํานักงานทะเบียน อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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