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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการบริการของสํานักงานทะเบยีน  ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราชใน 5 ด้าน 

ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้น

เจ้าหน้าที่ และด้านคุณภาพการให้บรกิาร จําแนกตามตวัแปรอิสระ 7 ตวั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดข้องครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน และจํานวนสมาชกิในครอบครวั โดยมี

แบบสอบถามทีม่คี่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั 0.828 เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตวัอย่างที่

ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คอื ประชาชนที่เขา้รบับรกิารที่สํานักงานทะเบียน ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดั

นครศรธีรรมราช จํานวน 392 คน โดยใชว้ธิชีกัตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิ

พรรณนา คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สําหรบัสถติเิชงิอนุมาน ใชก้าร

ทดสอบท ีการทดสอบเอฟของการวเิคราะห์ความแปรปรวน ผลการวจิยัพบว่าประชาชนมคีวามพงึ

พอใจต่อการบรกิารของสํานักงานทะเบยีน ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช อยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น ยกเว้นด้านอาคารสถานที ่มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง และพบว่าตวัแปร

เพศ เป็นตวัแปรเพยีงตวัเดยีวที่มผีลทําให้ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอบรกิารของสํานักงาน

ทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 เฉพาะดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่อํานวยความสะดวก  
 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ สาํนกังานทะเบยีน การบรกิาร  
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Abstract 

 The objective of this research was to study and compare the satisfaction of people 

toward 5 sections of services provided by Huasai district registration office, Nakhon Si Thammarat 

province. Those 5 sections are buildings, processes of service, facilities, officers and quality of 

service. The seven independent variables were classified by gender, age, marital status, 

education level, career, monthly household income and number of family member. Then the 

reliability of questionnaire is worth 0.828 was used to correct data from the 392 sample people 

who came in to get services in registration office. The samples obtained from the method of 

stratified sampling. For the statistics that used to analyze descriptive data were frequency, 

percentage, mean and standard deviation, and inference statistics were T-test and F-test of 

Analysis of Variance. The result of study found those people were highly satisfied with all services 

of Huasai District Registration Office, Nakhon Si Thammarat province, excepted buildings was 

moderate. And there was only the gender effected to people’s satisfaction toward the services. It 

is significantly different at 0.05, especially in process of services and facilities. 
 

Keywords: satisfaction, registration office, service  

 

บทนํา 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (2550) มาตรา ๗๔ กล่าวว่า “บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ 

พนักงาน ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั มหีน้าที่

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพื่อรกัษาประโยชน์ ส่วนรวม อํานวยความสะดวก และใหบ้รกิาร

แก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการ บา้นเมอืงทีด่”ี ดงันัน้ประชาชนทุกคนพงึ

ไดร้บัการบรกิารขัน้พืน้ฐานจากภาครฐัโดยเท่าเทยีม เสมอภาคและทัว่ถงึ  

การใหบ้รกิารประชาชนในระบบราชการถอืเป็นกลไกของรฐัทีป่ฏบิตั ิเป็นภารกจิหลกัของ

ขา้ราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ดว้ยสภาพแวดลอ้ม มกีารเปลีย่นแปลงตามกระแสโลกาภวิตัน์ ที่

มกีารแข่งขนัสูง ววิฒันาการทางด้านอิเลคทรอนิกส์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ทําให้ประชาชนมี

ความต้องการการบรกิารของภาครฐัและเอกชนทีร่วดเร็ว มปีระสทิธภิาพ ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนอย่างแทจ้รงิ เพือ่กอ่ใหเ้กดิความพงึพอใจ และเกดิประโยชน์สงูสุดต่อประชาชน องคก์ร

จาํเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุง และพฒันาตนเอง (นิดา โฆวงศป์ระเสรฐิ, 2556) 

งานทะเบยีนราษฎร ถือเป็นหน่วยงานของรฐัหน่วยงานหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการจดัเก็บ

ขอ้มูลเกี่ยวขอ้งกบัประชาชน ตัง้แต่เกิดจนตาย โดยมสีํานักงานทะเบียนอําเภอ เป็นหน่วยงาน

รบัผดิชอบใหบ้รกิารงานทะเบยีนแก่ประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เช่น การรบัแจง้การเกดิ การรบัแจง้การ

ตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การกําหนดเลขหมายประจําบ้าน การทําบตัรประจําตวัประชาชน การจด
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ทะเบยีนสมรส การจดทะเบยีนการหย่า การจดทะเบยีนรบัรองบุตร ฯลฯ ทัง้นี้ตามบทบญัญตัิของ

กฎหมาย และระเบยีบที่เกีย่วขอ้งผู้ปฏบิตังิานด้านการทะเบยีนจําเป็นต้องมคีวามรู้ความเขา้ใจใน

กฎหมาย ระเบยีบ แนวทางปฏบิตักิระบวนงาน และขัน้ตอนในการปฏบิตัิงานอย่างถูกต้อง (สํานัก

เขตสายไหม, 2554)  

สํานักงานทะเบียน ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช มหีน้าที่ให้บริการ

ประชาชน แบ่งออกเป็น 3 งานคือ งานทะเบียนราษฎร งานบตัรประจําตัวประชาชน เเละงาน

ทะเบยีนทัว่ไป งานทะเบยีนราษฎรมหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั การจดัทําทะเบยีนบา้น ทะเบยีนคน

เกดิ ทะเบยีนคนตาย การรบัแจง้เกดิ การรบัแจง้ตาย การแจง้ยา้ยทีอ่ยู่ การกําหนดเลขหมายประจํา

บา้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบยีนราษฎร (สูติบตัร มรณบตัร ทะเบยีนบ้าน) 

ฯลฯ ส่วนงานทะเบยีนบตัรประจําตวัประชาชน มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัทําบตัรประจาํตวั

ประชาชน ให้เป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย ได้แก่ การขอมบีตัรกรณีทําบตัรครัง้แรก การขอมบีตัร

ใหมก่รณีบตัรเดมิหมดอายุ บตัรเดมิสูญหายหรอืถูกทําลาย การขอเปลีย่นบตัรกรณบีตัรเดมิชาํรุดใน

สาระสําคญั การเพิม่ชื่อในทะเบยีนบา้น เปลีย่นชื่อตวั-ชื่อสกุล เปลี่ยนที่อยู่ เปลีย่นคํานําหน้านาม 

เป็นต้น และงานทะเบยีนทัว่ไป มหีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการทะเบยีนครอบครวั  และทะเบยีนชื่อ

บุคคล ไดแ้ก่ การจดทะเบยีนสมรส การจดทะเบยีนการหย่า การจดทะเบยีนรบัรองบุตร  การจดทะเบยีน

รบับุตรบุญธรรม การบนัทกึฐานะแห่งครอบครวั การเปลีย่นชื่อตวั การตัง้และเปลีย่นชือ่รอง การตัง้

ชือ่สกุล การร่วมใชช้ือ่สกุล การยกเลกิชือ่รอง ชื่อสกุล การขอใชช้ื่อสกุลของบุตร การใชช้ื่อสกุลกรณี

ต่าง ๆ และการออกใบแทนหนงัสอืสาํคญัต่าง ๆ ฯลฯ 

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิารของงานทะเบยีน นิดา โฆวงศ์

ประเสรฐิ (2556) พบว่าประชาชนที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการรบับรกิารทีว่่า

การอําเภอคลองหลวง แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในส่วนของณัฐพร ป่ิน

ประภา และธรรมนิตย ์วราภรณ์ (2554) พบว่าผูร้บับรกิารทีม่เีพศ และอายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจใน

การบรกิารงานทะเบยีนราษฎร และบตัรประจําตวัประชาชน  เทศบาลเมอืงนครพนม โดยรวมไม่

แตกต่างกนั ส่วนผูร้บับรกิารทีม่กีารศกึษา อาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการบรกิารงานทะเบยีน

ราษฎร และบตัรประจําตวัประชาชน เทศบาลเมอืงนครพนม โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 และกนกวรรณ รกัเหล็ก (2553) พบว่า สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยของครอบครวัต่อเดอืน ที่พกัอาศยัปจัจุบนัในอําเภอไชยา มผีลทําให้ความพึงพอใจ

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนตวัแปรเพศ อายุ อาชพี ประเภทของการเขา้

รบับรกิาร และจาํนวนครัง้ต่อเดอืนทีใ่ชบ้รกิารทีว่่าการอําเภอไชยา มคีวามพงึพอใจไมแ่ตกต่างกนั 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารของ

สํานักงานทะเบียน ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช เพื่อที่จะได้นําผลการวจิยัให้

สาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ไปพฒันาและปรบัปรุงในส่วนทีย่งั
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บกพร่อง เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และความพงึพอใจในการ

เขา้รบับรกิารของประชาชนในทอ้งถิน่ต่อไป 

 วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้ คอื เพือ่ศกึษา และเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนที่

มต่ีอการบรกิารสาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ในดา้นอาคารสถานที ่

ดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ดา้นเจา้หน้าที ่และดา้นคุณภาพ

การให้บริการ โดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของ

ครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั โดยมกีรอบแนวคดิ ดงันี้ 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่มารับบริการจากสํานักงานทะเบียน ที่ว่ าการอําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช ในปี 2557 จาํนวนประชากรทัง้หมด 19,605 คน คาํนวณขนาดตวัอย่างโดยสตูรของ

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane’s Formula) (ประชุม สุวตัถี, 2552) ซึ่งกําหนดใหร้ะดบัความคลาด

เคลือ่นทีย่อมรบัไดม้คี่าไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ไดข้นาดตวัอย่างจาํนวน 392 คน โดยวธิกีารชกัตวัอย่างแบบ

แบ่งชัน้ (Stratified Sampling) (ประชุม สุวตัถ,ี 2552) ใชป้ระเภทของงานบรกิารที่ประชาชนเขา้รบั

บรกิารเป็นชัน้ภูม ิมจีํานวน 3 ชัน้ภมู ิไดแ้ก่ งานทะเบยีนราษฎร งานบตัรประจําตวัประชาชน และ

งานทะเบยีนทัว่ไป กาํหนดขนาดตวัอย่างแต่ละชัน้ภมูดิว้ยสดัส่วนต่อขนาดของประชากรแต่ละชัน้ภมู ิ

(Proportional to Size) (สมเกยีรต ิเกตุเอี่ยม, 2547) วธิกีารไดม้าซึ่งหน่วยตวัอย่างในแต่ละชัน้ภูมิ

ดว้ยการชกัตวัอย่างแบบบงัเอญิ 

 
 

ตวัแปรตาม 

ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิาร

สาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดั

นครศรธีรรมราช โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น 

-ดา้นอาคารสถานที ่

- ดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

- ดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก 

- ดา้นเจา้หน้าที ่

- ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 

ตวัแปรอิสระ 

-เพศ  

-อาย ุ  

-สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศกึษา 

- ดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก 

- อาชพี 

- รายไดข้องครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน 
-จาํนวนสมาชกิในครอบครวั 
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สมมติฐานการวิจยั 

ประชาชนที่ร ับบริการจากสํานักงานทะเบียน ที่ว่ าการอํา เภอหัวไทร จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 

รายไดข้องครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน และจํานวนสมาชกิในครอบครวั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิาร

ของสาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช แตกต่างกนั 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

      เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้  เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อให้ได้

ผลการวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ประกอบไปดว้ย 3 ตอน   

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็น

ลกัษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check Lists) จํานวน 8 ขอ้ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดข้องครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน จาํนวนสมาชกิในครอบครวั และประเภท

การเขา้รบับรกิาร 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจของประชาชนที่มต่ีอการบรกิารของ

สํานักงานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช จํานวน 34 ขอ้ แบ่งออกเป็น 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาคารสถานที ่ดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก 

ดา้นเจา้หน้าที ่และดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร โดยมลีกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบั ซึ่ง 5 หมายถงึมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด และ 1 มคีวามพงึพอใจน้อย

ที่สุด ตามลําดบั เกณฑ์ในการประเมนิระดบัความพึงพอใจ ผู้ว ิจยัใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยเทียบ

คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่กบัเกณฑ์ประมาณค่าของลเิคอิร์ท (Likert) แลว้แปลผลดงันี้ (บุญชม ศรี

สะอาด, 2543) 

 คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 4.51 – 5.00 อยู่ในเกณฑพ์งึพอใจมากทีสุ่ด  

คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 3.51 – 4.50 อยู่ในเกณฑพ์งึพอใจมาก 

  คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 2.51 – 3.50 อยู่ในเกณฑพ์งึพอใจปานกลาง  

คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 1.51 – 2.50 อยู่ในเกณฑพ์งึพอใจน้อย 

  คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ 1.00 – 1.50 อยู่ในเกณฑพ์งึพอใจน้อยทีสุ่ด  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสํานักงานทะเบียน ที่ว่าการอําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช โดยมลีกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบปลายเปิด (Open – Ended) 

เมื่อได้แบบสอบถามที่ได้จากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมแล้ว จึงเสนอให้

ผูท้รงคุณวุฒ ิจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ และรบัขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไข หลงัจากนัน้นํา

แบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชาชนทีไ่ม่ใช่ตวัอย่างของการวจิยัจาํนวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
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เชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วธิกีารหาสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 2543) ไดค้่าความเชือ่ม ัน่เท่ากบั 0.828  
 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู  

1. สําหรบัสถิติพรรณนา ใช้ความถี่ และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ใชค้่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจของ

ประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

2. สําหรบัการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจของประชาชนที่มต่ีอการบรกิาร

ของสํานักงานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอ หวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช จําแนกตามตวัแปรอสิระ 7 

ตวั ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดข้องครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน และ

จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ใชส้ถติอินุมานดงันี้ 

2.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการ

บรกิารของสาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช  

2.1.1 ใช้การทดสอบทีแบบสองประชากรเป็นอิสระกนัที่มคีวามแปรปรวน

เท่ากนั (Pooled t-test) เมือ่ขอ้มูลมกีารแจกแจงปรกตแิละมคีวามแปรปรวนเท่ากนั (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2545) 

2.1.2 ใช้การทดสอบทแีบบสองประชากรเป็นอิสระกนัที่มคีวามแปรปรวนไม่

เท่ากนั (Unpooled t-test) เมือ่ขอ้มลูมกีารแจกแจงปรกตแิละมคีวามแปรปรวนไม่เท่ากนั (กลัยา วา

นิชยบ์ญัชา, 2545) 

2.1.3 ใช้การทดสอบวลิคอกซนั-แมน-วทินีย์ ยู (Wilcoxon-Mann-Whitney U 

test) เมือ่ขอ้มลูไมม่กีารแจกแจงปรกต ิ(กลัยา วานชิยบ์ญัชา, 2545) 

2.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได้ของครอบครวัเฉลี่ยต่อเดอืน และจํานวนสมาชกิในครอบครวั กบัความพงึพอใจที่มต่ีอการ

บรกิารของสาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

2.2.1 ถ้าขอ้มูลมกีารแจกแจงปรกตแิละความแปรปรวนของความพงึพอใจที่มี

ต่อการบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช มคี่าคงที ่ใชก้าร

ทดสอบเอฟของการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2545) 

2.2.2 ถ้าขอ้มูลมกีารแจกแจงปรกตแิละความแปรปรวนของความพงึพอใจที่มี

ต่อการบรกิารของสํานกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช มคี่าไมค่งที ่ใช้

การทดสอบเวลช ์(Welch Test) (กมล บุษบา, 2551) 
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2.2.3 ถ้าขอ้มลูไมม่กีารแจกแจงปรกตแิละความแปรปรวนของความพงึพอใจที่

มต่ีอการบรกิารของสํานักงานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช มคี่าไม่คงที่ 

ใชก้ารทดสอบครสักาล-วอลลสิ (Kruskal-Wallis Test) (กลัยา วานชิยบ์ญัชา, 2545) 

2.2.4  หากพบว่าความพงึพอใจของตวัแปรอสิระใดมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติแิลว้ จะทาํการทดสอบความแตกต่างของความพงึพอใจเป็นรายคู่โดยวธิกีารเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) (กมล บุษบา, 2551) 

สําหรบัการทดสอบการแจกแจงปรกติ ใช้การทดสอบชาพโีรวิลล์ (Shapiro-Wilk Test) 

และการทดสอบความแปรปรวนของความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการ

อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใช้การทดสอบเอฟของเลวีนภายใต้การใช้มธัยฐาน 

(Levene test based on median) (กลัยา วานชิยบ์ญัชา, 2545) 
 

ผลการวิจยั 

ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 392 คน พบว่า

ประชาชนทีต่กเป็นตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นชายมากกว่าหญงิ (รอ้ยละ 51.8) ประมาณ 1 ใน 5 (รอ้ยละ 

21.2) มอีายุในช่วง 41-50 ปี ประชาชนเกนิกึ่งหนึ่งมสีถานภาพโสด (ร้อยละ 51.5) โดยที่ 1 ใน 3 

ประชาชนไม่ได้ศกึษา หรือจบการศึกษาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 36.7) และ ประกอบอาชีพ

เกษตรกร/ประมง (รอ้ยละ 31.1) อกี 1 ใน 4 มรีายไดข้องครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน 15,001 – 20,000 

บาท (รอ้ยละ 27.0) ประชาชนครึง่หนึ่งมจีาํนวนสมาชกิในครอบครวั 5  – 8  คน และเขา้รบับรกิารงาน

บตัรประจาํตวัประชาชนเป็นส่วนใหญ่  
 

ระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของสาํนักงานทะเบียน ท่ีว่าการอาํเภอ

หวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนที่มต่ีอการบริการของสํานักงาน

ทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช สามารถสรุปไดด้งัตาราง 1  
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ตารางท่ี 1 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนที่มต่ีอการบรกิารของสํานักงานทะเบยีน ที่ว่าการ

อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

ความพึงพอใจของประชาชน x  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

ดา้นอาคารสถานที ่ 3.49 0.61 ปานกลาง 

ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 3.63 0.57 มาก 

ดา้นสิง่อาํนวยความสะดวก 3.64 0.60 มาก 

ดา้นเจา้หน้าที ่ 3.63 0.55 มาก 

ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 3.63 0.63 มาก 

ระดบัความพึงพอใจในภาพรวม 3.60 0.39 มาก 
  

จากตาราง 1 ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของสํานักงานทะเบยีน ที่ว่าการ

อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ประชาชนมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 4 ด้าน เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย คอื ด้านสิง่อํานวยความ

สะดวก ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หน้าที ่และดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร และมี

ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คอื ดา้นอาคารสถานที ่ 
 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของ

สาํนักงานทะเบียน ท่ีว่าการอาํเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํแนกตามตวัแปรอิสระ 

 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนที่มต่ีอการบรกิารของ

สํานักงานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช จําแนกตามตวัแปรอสิระ 7 ตวั 

ดงันี้ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ของครอบครวัเฉลี่ยต่อเดอืน และ

จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ไดผ้ลการวเิคราะหด์งัตารางที ่2 และ 3 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 2 การตรวจสอบการแจกแจงปรกตแิละความแปรปรวนของความพงึพอใจของประชาชนทีม่ ี

ต่อการบริการของสํานักงานทะเบียน ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 

จาํแนกตามตวัแปรอสิระ 
 

ความพึง

พอใจ 
ตวัแปรอิสระ 

การแจก

แจงปรกติ 

ความ

แปรปรวน

คงท่ี 

สถิติ

ทดสอบท่ี

ใช้ 

ด้านอาคาร

สถานท่ี 

 

ด้าน

กระบวนการ/

ขัน้ตอนการ

ให้บริการ 

 

ด้านส่ิง

อาํนวยความ

สะดวก 

 

ด้าน

เจ้าหน้าท่ี 

 

ด้านคณุภาพ

การให้บริการ 

 

ภาพรวม 

เพศ 
ชาย  

 
Pooled t-

test หญงิ  

อาย ุ

ไมเ่กนิ 20 ปี  

 ANOVA 

21 – 30 ปี   

31 – 40 ปี  

41 – 50 ปี  

51 – 60 ปี  

มากกวา่ 60 ปี  

สถานภาพ

สมรส 

โสด  

 ANOVA 
สมรส  

หมา้ย/หยา่รา้ง/

แยกกนัอยู ่
 

ระดบั

การศึกษา 

ไมไ่ดศ้กึษา/

ประถมศกึษา 
 

 ANOVA 

มธัยมศกึษาตอนตน้  

มธัยมศกึษาตอน

ปลาย/ปวช. 
 

อนุปรญิญา/ปวส.  

ปรญิญาตร/ีสูงกวา่

ปรญิญาตร ี
 

 

รายได้ของ

ครอบครวั

เฉล่ียต่อ

เดือน 

ไมเ่กนิ 5,000  

 ANOVA 

5,001 – 10,000  

10,001 – 15,000  

15,001 –  20,000  

มากกวา่ 20,000  
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ความพึง

พอใจ 
ตวัแปรอิสระ 

การแจก

แจงปรกติ 

ความ

แปรปรวน

คงท่ี 

สถิติ

ทดสอบท่ี

ใช้ 

 อาชีพ 

รบัราชการ/

รฐัวสิาหกจิ/

พนกังานบรษิทั 
 

 ANOVA 

นกัเรยีน/นกัศกึษา  

แมบ่า้น/พ่อบา้น  

คา้ขาย/ธรุกจิ

ส่วนตวั 
 

เกษตรกร/ประมง  

รบัจา้งทัว่ไป  

ว่างงาน  

 

จาํนวน

สมาชิกใน

ครอบครวั 

1 – 4 คน  

 ANOVA 5 – 8 คน  

9 – 12 คน  

 แทนการตรวจสอบพบว่าขอ้มลูมกีารแจกแจงปรกต ิความแปรปรวนคงที ่         
 

ตารางที ่2 ทาํการตรวจสอบขอ้ตกลงเบื้องต้นเพื่อนําไปสู่การเลอืกใชส้ถติทิดสอบ พบว่า 

ขอ้มลูความพงึพอใจในแต่ละดา้น จําแนกตามตวัแปรอิสระทุกตวั มกีารแจกแจงปรกต ิและมคีวาม

แปรปรวนคงที ่ซึง่สามารถสรุปสถติทิดสอบไดด้งันี้ ความพงึพอใจในแต่ละดา้น และภาพรวม จาํแนก

ตามเพศ ใชก้ารทดสอบทแีบบสองประชากรเป็นอสิระกนัทีม่คีวามแปรปรวนเท่ากนั ความพงึพอใจใน

แต่ละด้าน และภาพรวม จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ของ

ครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน และจํานวนสมาชกิในครอบครวั ใชก้ารทดสอบเอฟของการวเิคราะห์ความ

แปรปรวน  
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ตารางท่ี 3 ค่าสถติิทดสอบ และ p-value ในการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการบริการของสํานักงานทะเบียนที่ว่าการอําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช จาํแนกตามตวัแปรอสิระ 

ตวัแปรอิสระ 

ค่าสถิติ

ทดสอบ/p-

value 

ความพึงพอใจ 

ด้าน

อาคาร

สถานท่ี 

ด้าน

กระบวนการ/

ขัน้ตอนการ

ให้บริการ 

ด้านส่ิง

อาํนวย

ความ

สะดวก 

ด้าน

เจ้าหน้าท่ี 

ด้าน

คณุภาพ

การ

ให้บริการ 

ภาพรวม 

เพศ 
t -1.008 -2.789 -2.141 -0.04 0.073 -1.757 

p-value 0.314 0.006* 0.033* 0.968 0.942 0.080 

อายุ 
F 0.610 0.374 1.336 1.169 1.983 1.179 

p-value 0.693 0.867 0.248 0.324 0.080 0.319 

สถานภาพ

สมรส 

F 1.095 0.530 0.881 0.025 1.477 0.595 

p-value 0.335 0.589 0.415 0.975 0.230 0.552 

ระดบั

การศกึษา 

F 1.922 1.848 0.815 0.935 1.396 2.355 

p-value 0.106 0.119 0.516 0.443 0.234 0.053 

อาชพี 
F 1.835 1.295 0.358 0.814 0.947 1.243 

p-value 0.091 0.258 0.905 0.559 0.461 0.283 

รายไดข้อง

ครอบครวั

เฉลีย่ต่อเดอืน 

F 0.460 1.749 1.102 0.018 0.145 0.693 

p-value 0.765 0.138 0.355 0.999 0.965 0.597 

จาํนวนสมาชกิ

ในครอบครวั 

F 0.306 2.558 0.202 0.099 0.758 0.290 

p-value 0.736 0.079 0.817 0.905 0.470 0.749 

* มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตารางที ่3 พบว่าตวัแปรเพศ เป็นตวัแปรทีม่ผีลทาํใหค้วามพงึพอใจของประชาชนทีม่ ี

ต่อการบรกิารของสาํนกังานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช มคีวามแตกต่าง

กนัเฉพาะดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่อํานวยความสะดวก อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนตวัแปรอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดข้องครอบครวั

เฉลีย่ต่อเดอืน และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั เป็นตวัแปรทีม่ผีลทาํใหค้วามพงึพอใจของประชาชนที่

มต่ีอการบรกิารของสาํนักงานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ทัง้ภาพรวม

และรายดา้น แตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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สรปุผลการวิจยั 

 การวจิยัครัง้นี้ ศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารของ

สาํนักงานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช จาํแนกตามตวัแปรอสิระ 7 ตวั เกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากประชาชนที่เขา้รบับรกิารที่สํานักงานทะเบยีน ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดั

นครศรีธรรมราช จํานวน 392 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มคี่าความเชื่อมัน่ 0.828 

ตวัอย่างได้มาโดยวิธชีกัตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบท ีและการทดสอบเอฟของการ

วเิคราะหค์วามแปรปรวน 

ผลการวจิยัสรุปได้ว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของสํานักงานทะเบยีน ทีว่่าการ

อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และในแต่ละดา้น อยู่ในระดบัมาก 4 ดา้น 

ซึ่งประชาชนพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกเป็นอันดบัแรก รองลงมา คือ ด้านคุณภาพการ

ใหบ้รกิาร ดา้นเจา้หน้าที ่และดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร ตามลําดบั และมคีวามพงึพอใจ

อยู่ในระดบัปานกลาง 1 ด้าน คอื ด้านอาคารสถานที่ อาจเป็นเพราะตวัอาคารที่สร้างมานานแล้ว มี

พื้นทีจ่ํากดั ประกอบกบัห้องน้ําไม่ค่อยมคีวามสะอาด จงึทําให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อสํานักงาน

ทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ในดา้นอาคารสถานทีน้่อยกว่าดา้นอื่น ๆ 

จากการสรุปผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจ ดงัตารางที่ 4 พบว่า

ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของสํานักงานทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร 

จงัหวดันครศรธีรรมราช ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือ่จาํแนกเป็นรายดา้น พบว่าประชาชนทีม่เีพศ

ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของสํานักงานทะเบียน ที่ว่าการอําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช ในดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่อํานวยความสะดวก แตกต่าง

กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4 สรุปผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจ 

ตวัแปรอิสระ 

ความพึงพอใจ 

ด้าน

อาคาร

สถานท่ี 

ด้าน

กระบวนการ/

ขัน้ตอนการ

ให้บริการ 

ด้านส่ิง

อาํนวย

ความ

สะดวก 

ด้าน

เจ้าหน้าท่ี 

ด้าน

คณุภาพ

การ

ให้บริการ 

ภาพรวม 

เพศ       

อาย ุ       

สถานภาพสมรส       

ระดบัการศกึษา       

อาชพี       

รายไดข้องครอบครวั

เฉลีย่ต่อเดอืน 

      

จาํนวนสมาชกิใน

ครอบครวั 

      

 แทนแตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05           แทนแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

อภิปรายผลการวิจยั 

จากการสรุปผล พบว่าประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของสาํนกังาน

ทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือ่จําแนกเป็น

รายดา้น พบว่าประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของสํานักงานทะเบยีน ทีว่่าการ

อําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ในดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่อํานวย

ความสะดวก แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะประชาชนทีเ่ป็น

เพศหญิงมคีวามละเอียดอ่อน และไวต่อความรู้สกึได้มากกว่าเพศชาย จึงทําให้ความพงึพอใจที่

ปรากฏในดา้นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร และดา้นสิง่อํานวยความสะดวก ของหญงิแตกต่าง

จากชาย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกนกวรรณ รกัเหลก็ (2553) ทีผ่ลการศกึษาพบว่าเพศทีต่่างกนั มี

ความพงึพอใจของประชาชนต่อการบรกิารที่ว่าการอําเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยรวมไม่

แตกต่างกนั แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการรบัรู้ข่าวสารมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุกญัญา มแีกว้ (2554) ไดศ้กึษาความ

พงึพอใจของประชาชนในการใช้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่าประชาชนที่มเีพศต่างกนั มคีวามพึงพอใจของประชาชนในการใช้

บรกิารขององค์การบรหิารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

- 203 - 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่8 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2560 

แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นสิง่อํานวยความสะดวก และดา้นขัน้ตอนการใหบ้รกิารมคีวาม

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ประชาชนทีม่อีายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดข้องครอบครวัเฉลีย่ต่อ

เดอืน และจํานวนสมาชกิในครอบครวัต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของสํานักงานทะเบยีน 

ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ในภาพรวม และรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้ง

ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ อาจเป็นเพราะว่าประชาชนที่อยู่ในครอบครวัเดยีวกนั จะมคีวามคิดเห็นที่

คล้อยตามกัน เมื่อ เข้าร ับบริการจากสํานักงานทะเบียน ที่ว่ าการอําเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช ได้รบับรกิารทีเ่ท่าเทยีมกนัทุกราย ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัิ และประชาชนทุกคนต้อง

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของสํานักงานทะเบยีนเหมอืนกนัทุกคน จงึทาํใหม้คีวามพงึพอใจทีไ่ม่แตกต่าง

กนั สอดคล้องกบังานวจิยัของกนกวรรณ รกัเหล็ก (2553) ที่ผลการศกึษาพบว่าอายุ และอาชพีที่

ต่างกนั มคีวามพงึพอใจของประชาชนต่อการบรกิารที่ว่าการอําเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไม่

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิดา โฆวงศป์ระเสรฐิ (2556) ทีผ่ลการวจิยัพบว่าประชาชนทีม่ ี

สถานภาพสมรสต่างกนั มคีวามพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการเขา้รบับรกิารงานทะเบยีนราษฎร 

ทีว่่าการอําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ไม่แตกต่างกนั  สอดคล้องกบังานวจิยัของสุกญัญา มี

แกว้ (2554) ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนทีม่รีายไดข้องครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนั มคีวามพงึ

พอใจของประชาชนในการใชบ้รกิารขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลเขตอําเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์

ธานีไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชนะดา วรีะพนัธ์ (2553) ผลการวจิยัพบว่าระดบั

การศกึษาทีต่่างกนั มคีวามพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารองคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้น

เก่า อําเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ีไมแ่ตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัครัง้นี้ พบขอ้มลูทีค่าดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งนําขอ้มลูไป

ประยุกต์ใชใ้นการบรหิารจดัการการบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนหลายประเดน็ 

ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาํหรบัผูท้ีจ่ะนําผลการวจิยัไปประยุกต์ใช ้ดงันี้ 

1. ด้านอาคารสถานที ่จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จะต้อง

ปรบัปรุงสถานที่ เช่น จดัใหม้ทีี่นัง่รอ สถานที่จอดรถไว้บริการอย่างเพียงพอ ควรคํานึงถึงความ

สะอาดของหอ้งน้ํา หอ้งสาํนกังาน เพือ่เป็นภาพลกัษณ์ใหป้ระชาชนเกดิความประทบัใจ 

2. ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิาร จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ที่ว่าการ

อําเภอหวัไทร จะตอ้งปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง การตดิประกาศบอกขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

อธบิาย ชีแ้จงและแนะนําขัน้ตอนในการใหบ้รกิารอย่างชดัเจน  

3. ดา้นสิง่อํานวยความสะดวก จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ทีว่่าการอําเภอหวัไทร 

จะต้องปรบัปรุงในการจดัให้มบีริการถ่ายเอกสาร สญัญาณอินเทอร์เน็ตฟรีแก่ประชาชน และจดั

สิง่พมิพห์รอืเอกสารใหอ่้านขณะประชาชนรอรบับรกิาร  
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4. ดา้นเจา้หน้าที ่จากผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบว่า ทีว่่าการอําเภอหวัไทร จะตอ้งคดัเลอืก

บุคลากรทีม่ใีจรกัในการบรกิาร จดับรกิารดว้ยความเสมอภาค เจา้หน้าทีค่วรเพิม่ความเอาใจใส่ในงาน 

และความกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร  

5. ด้านคุณภาพการให้บรกิาร จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบว่า ที่ว่าการอําเภอหวัไทร 

จะต้องปรบัปรุงในเรือ่งการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งมอบใหผู้ร้บับรกิาร เพือ่ใหก้าร

บรกิารเป็นไปตามทีค่าดหวงั และมปีระสทิธภิาพ 

การวจิยัครัง้นี้มขีอบเขตในการวจิยัอยู่ในเขตอําเภอหวัไทร เพยีงอําเภอเดยีว สาํหรบัการ

วจิยัครัง้ต่อไป ควรทําการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรกิารของสํานักงาน

ทะเบยีน ทีว่่าการอําเภอ ในอําเภออื่น ๆ เพื่อนําผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบกนัว่ามคีวามพงึพอใจ

ต่อการบรกิารแตกต่างกนัอย่างไร ควรมกีารศกึษาปญัหา ผลกระทบ และอุปสรรคในการใหบ้รกิาร

ของทีว่่าการอําเภอ   หวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ตลอดจนศกึษาความคดิเหน็ของเจา้หน้าทีห่รอื

บุคลากรผูป้ฏบิตังิาน และควรศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการบรกิารของหน่วยงานอื่นใน

ที่ว่าการอําเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริการให้กบั

ประชาชนต่อไป 
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