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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียน

ราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อ

คุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบความ

คิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีจ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยศึกษาความคิดเหน็จาก 4 ด้านคือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้าน

อาคารสถานที่ ด้านระบบการให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

คร้ังน้ีคือ ผู้ใช้บริการที่มาติดต่อขอรับบริการกองทะเบียนราษฎรของส านักงานเทศบาลนคร

นนทบุรี เฉล่ียวันละประมาณ 150 คน เกบ็ตัวอย่างของประชาชนที่มาใช้บริการในแต่ละวัน 

จ านวน 39 คน เก็บข้อมูล 10 วัน รวมทั้งหมด 390 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 

แบบสอบถาม ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง

พรรณนา ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ

สมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test และ One-Way ANOVA กรณีที่ทดสอบแล้วพบความแตกต่างที่

ระดับนัยส าคัญ 0.05 จะทดสอบต่อเน่ืองด้วยวิธกีารทดสอบแบบจับคู่พหุคุณ โดยค่าสถิติ LSD  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 223 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 35ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 

34.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สดุจ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.2  

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 และมีรายได้

ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัย

ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนคร

นนทบุรีแตกต่างกนั และผู้ใช้บริการมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของ

เทศบาลนครนนทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก ( x  = 4.20) และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเหน็ในระดับมาก คือ ด้านอาคารสถานที่ ( x  = 4.18) ด้าน

ระบบการให้บริการ ( x  = 4.20) และด้านการประชาสัมพันธ์ ( x  = 4.06) ส่วนในด้านการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สดุ ( x  = 4.27) 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในการด ารงชีวิต ทั้งด้านความ

สะดวกสบาย ด้านค่านิยม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้การบริการที่ดี รวดเร็ว 

ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเช่ือถือ องค์การต่างๆ จึงควรมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาคุณภาพการ

บริการให้ได้มาตรฐาน ซ่ึงการบริการที่มีคุณภาพน้ัน อาจจะต้องอาศัยการพัฒนาด้านระบบงาน

ของทุกระดับ ต้ังแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับล่าง ในการที่จะท าให้ประสบ

ผลส าเรจ็ได้น้ัน ทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการ 

เทศบาลนครนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ รับผิดชอบและดูแล

ประชาชนในท้องถิ่น จัดเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ กองทะเบียนราษฎรถือเป็นหน้าที่ของเทศบาล

นครนนทบุรี ที่ต้องคอยให้การบริการแก่ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล เป็นงานหลัก

ของงานทะเบียนชนิดต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

เพราะเป็นเอกสารสิทธิที่ก  าหนดฐานะความเป็นคนไทยข้ันพ้ืนฐาน และเป็นข้อมูลทางสถิติ ซ่ึง

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้ ซ่ึงในแต่ละวันมี

ประชาชนเข้ามารับบริการเป็นจ านวนมาก ท าให้เกดิปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการให้บริการแก่

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการกับกองทะเบียนราษฎรได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 

เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนปรับปรุง

ภมิูทศัน์สถานที่ในการให้บริการโดยการสร้างตึกบริการประชาชนหลังใหม่ ให้มีความสะดวกสบาย 

มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับการให้บริการแก่ประชาชน ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงสนใจที่

จะศึกษาความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนคร

นนทบุรี โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการให้บริการของกองทะเบียนราษฎร เพ่ือสร้างให้เกดิความพึง 
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พอใจในการให้บริการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

กองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี แสดงให้เหน็ถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ขององค์กร 

ก่อให้เกดิคุณประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร ท้องถิ่น และประเทศชาติ 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของ

เทศบาลนครนนทบุรี 

 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียน

ราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ขอบเขตของการวิจยั 

3.1 ขอบเขตประชากรและพ้ืนที่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผู้ใช้บริการที่มา

ติดต่อขอรับบริการกองทะเบียนราษฎรของส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี  

3.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา ท าการศึกษาความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการกอง

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี แบ่งเป็น 4 ด้าน ตามแนวความคิดของ รุจิรา เหลือง

อุบล และน า้ลิน เทยีมแก้ว (2555, น. 48) ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านอาคาร

สถานที่ ด้านระบบการให้บริการ และด้านการประชาสมัพันธ ์

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา เกบ็รวบรวมข้อมูล เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือน

มกราคม พ.ศ. 2559 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการส ารวจ (Survey Method) โดยใช้วิธีการ

แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กบัประชาชนที่มาใช้บริการในแต่ละวัน จ านวน 39 คน ใช้

เวลาเกบ็ข้อมูล 10 วัน รวมแล้วเป็นจ านวน 390 คน โดยให้ตัวอย่างมีอิสระในการตอบ และเมื่อ

ตอบเสรจ็แล้วให้น าแบบสอบถามส่งคืนมายังผู้วิจัย 
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5. สรุปผลการวิจยั 

     5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 223 

คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 เพศชายจ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 

25 - 35ปี จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 192 คน 

คิดเป็นร้อยละ 49.2 ส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.7 

และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 

      5.2 ความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการบริการ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการ

กองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับเหน็ด้วย

มากที่สดุ เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าผู้ใช้บริการเหน็ด้วยมากกับการที่เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ

ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม ตรวจสอบหลักฐานของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี  มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานสูง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ มีความน่าเช่ือถือไว้วางใจ 

ให้บริการตามหน้าที่โดยมิได้เรียกร้องผลประโยชน์อนัมิควรให้บริการอย่างช านาญ รวดเรว็ถูกต้อง

และรอบคอบ บริการด้วยความเตม็ใจ ย้ิมแย้มแจ่มใส เสมอภาคและเป็นธรรมเป็นไปตามล าดับ

ขั้นตอนไม่มีการลัดคิวหรือข้ามคิว  

 ด้านอาคารสถานที่ พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียน

ราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีด้านอาคารสถานที่อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก ผู้ใช้บริการเหน็ด้วย

กับการที่มีสถานที่จอดรถเพียงพอ สถานที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 

สภาพภายนอกและภายในอาคารส านักงานมีความสะอาดเรียบร้อย มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง

เพียงพอ มีห้องน ้าสะอาดเรียบร้อยเพียงพอต่อการใช้บริการ จัดสถานที่แบ่งสัดส่วนอย่าง

เหมาะสมและมีการจัดที่น่ังส าหรับน่ังรอรับบริการได้อย่างพอเพียง 

 ด้านระบบการให้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกอง

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีด้านระบบการให้บริการอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

ผู้ใช้บริการเหน็ด้วยกบัการที่มีป้ายแสดงขั้นตอนการติดต่อใช้บริการอย่างชัดเจน แบบฟอร์มเข้าใจ

ง่ายพร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบการกรอกแบบฟอร์มอย่างชัดเจน มีการจัดเตรียมแบบฟอร์ม

ต่างๆ ส าหรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ ระยะเวลาการให้บริการในแต่ละรายการเป็นไปอย่าง

รวดเรว็ รวมถึงระยะเวลาในการเปิด – ปิดท าการ มีความเหมาะสม 

397



 

 ด้านการประชาสมัพันธ ์พบว่าผู้ใช้บริการความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียน

ราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยผู้ใช้บริการ

เหน็ด้วยมากกับการที่มีเอกสารแผ่นพับแนะน าการเตรียมหลักฐานและขั้นตอนต่างๆ ในการเข้า

รับบริการ มีความหลากหลายของสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ถึงการให้บริการ

อย่างทั่วถึงและชัดเจน 

 ด้านภาพรวม พบว่าผู้ใช้บริการความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎร

ของเทศบาลนครนนทบุรีด้านภาพรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า

ผู้ใช้บริการเห็นด้วยมากในด้านอาคารสถานที่ ด้านระบบการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ ์

และเหน็ด้วยมากที่สดุในด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

      5.3 สรุปผลข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 

  ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานในการวิจัยที่ว่า “ผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

มีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน” 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบสมมติฐานในปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของผู้ใช้บริการที่มีความ

คิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีปรากฏผลดังต่อไปนี้  

 สมมติฐานที่ 1 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อ

คุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ก  าหนดไว้  

 สมมติฐานที่ 2 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ก  าหนดไว้  

 สมมติฐานที่ 3 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ

คิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว้  

 สมมติฐานที่ 4 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อ

คุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ก  าหนดไว้  

 สมมติฐานที่ 5 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อ

คุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ก  าหนดไว้  
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6.  อภิปรายผลการศึกษา  

ผลการวิจัยการศึกษาความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาล

นครนนทบุรีโดยรวมและในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้าน

อาคารสถานที่ ด้านระบบการให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ สามารถน ามาอภิปรายได้

ดังต่อไปนี้  

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการกอง

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ

เหน็ด้วยมากที่สดุ อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทั้งในด้านความรู้ที่ใช้

ในการปฏบัิติงานและในด้านการเตม็ใจบริการ (service mind) จึงท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึง

พอใจและเกิดความประทับใจในการบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริโฉม พิเชษฐบุญ

เกียรติ (2533) ที่ศึกษา      ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเวียงพาง

ค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและความ

เช่ือม่ันในการให้บริการมากที่สดุ คือ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ  

                 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการกองทะเบียนราษฎรของ

เทศบาลนครนนทบุรี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

                                         กั บ ค ว ามส ะดวกสบ า ยขอ ง

                         เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด                           จอด

ร ถ ที่ มี เ พี ย งพ อ ต่ อ ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร  ภ า ย ใ น อ า ค า ร ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ส ะ อ า ด เ รี ย บ ร้ อ ย

                                                                  น ้าดื่ม              

นิตยสารและ           LCD ส าหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย

สะดวกสบายขณะรอรับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเตชินท ์สิทธาภิภ ู(2555) ที่

ศึกษาประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบว่า

ระดับประสิทธิผลการให้บริการแก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่และ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านระบบการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการกองทะเบียนราษฎร

ของเทศบาลนครนนทบุรีมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก 

อาจเป็นเพราะมีระบบการให้บริการเป็นข้ันตอนที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ทั้งยังมีแผนการ

ให้บริการในงานที่ผู้ใช้บริการมาติดต่ออย่างชัดเจน แสดงให้เหน็ถึงข้ันตอนล าดับก่อนหลัง และมี

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ไว้เป็นตัวอย่าง ซ่ึงหากดูแล้วไม่เข้าใจกยั็งมีเจ้าหน้าที่คอย
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ให้บริการตอบค าถาม ดังน้ันจึงท าให้ระบบการให้บริการของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ท าให้ผู้ใช้บริการไม่เกิดความสับสน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ (2556) 

ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรที่ว่าการอ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ

และด้านกระบวนการระบบการให้บริการ  

ด้านการประชาสมัพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการกองทะเบียนราษฎร

ของเทศบาลนครนนทบุรีมีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก 

อาจเป็นเพราะงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี ค่อนข้างให้ความส าคัญกับงานด้าน

ประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส าหรับบริการให้ข้อมูลข่าวสารในทุกๆ เร่ือง

แก่ผู้ใช้บริการ มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ มีการน าระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทางอินเตอร์เนต็

ส าหรับบริการ จึงท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าสามารถได้รับค าแนะน าและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้เป็น

อย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และน า้ลิน เทียมแก้ว  (2555) ความพึง

พอใจต่อคุณภาพการบริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 

2554 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านการประชาสมัพันธ์ในระดับ

มากที่สุดคือ เอกสารแนะน าการใช้บริการมีความครบถ้วนชัดเจน และมีช่องทางในการเสนอแนะ

ข้อคิดเหน็ที่หลากหลาย 

ส าหรับผลการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กับความคิดเห็นในด้านต่างๆ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

คุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี มีดังต่อไปนี้  

ในภาพรวมของผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกอง

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว้ 

และเมื่อพิจารณาในข้อย่อยแล้วพบว่า ความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน 

ยกเว้นด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ยังมีการให้บริการใน

แต่ละเพศที่แตกต่างกนัอยู่บ้าง 

ในภาพรวมของผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกอง

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว้และเม่ือ

พิจารณาในข้อย่อยแล้วพบว่า ความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการแตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้าน

ระบบการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน โดยรวมอาจเป็นเพราะช่วงของอายุที่แตกต่างกัน ท าให้มี
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ความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความเอาใส่ใจ

ในรายละเอยีด อาคารสถานที่ที่เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย หรือการประชาสมัพันธจ์ากสื่อต่างๆ  

ในภาพรวมแล้วผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการ

บริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่

ก าหนดไว้ และหากพิจารณาในปัจจัยย่อยแล้วพบว่า ความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการแตกต่างกันใน

ทุกด้าน อาจเป็นเพราะยังมีข้อบกพร่องในการให้บริการที่ไม่เสมอภาคอยู่ อาจจะเหน่ือยล้าต่อการ

ให้บริการ หรือในอกีแง่หน่ึงคือ การศึกษาเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องในการแบ่งแยกหรือแบ่งระดับ

ความคิดเหน็ในการบริการต่างๆ คนที่มีการศึกษาสงูส่วนมากอาจจะอยากได้รับการบริการที่ดีเลิศ 

และมีความคาดหวังในการให้บริการที่สงูกว่าปกติ 

ในภาพรวมผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกอง

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก  าหนดไว้ และ

เมื่อพิจารณาในรายด้านแล้วพบว่า ความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการแตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้น

ด้านระบบการให้บริการที่ไม่แตกต่างกนั โดยรวม อาจเป็นเพราะยังมีข้อบกพร่องในการให้บริการ

ที่ไม่เสมอภาคอยู่ เจ้าหน้าที่อาจจะเหน่ือยล้าต่อการให้บริการ หรือในอีกแง่คือ แต่ละอาชีพที่

แตกต่างกนัอาจมีความต้องการในแต่ละการบริการที่แตกต่างกันตามสิ่งที่เคยได้รับ ได้เหน็หรือสิ่ง

ที่คุ้นเคยเป็นประจ าในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของความสะอาดหรือความสวยงามของ

อาคาร ความเป็นมิตรของบุคคล เป็นต้น 

ในภาพรวมผู้ใช้บริการที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ

บริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่

ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในรายด้านแล้วพบว่าความคิดเหน็ของผู้ใช้บริการแตกต่างกันในเกือบ

ทุกด้าน ยกเว้นด้านระบบการให้บริการที่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะยังมีข้อบกพร่องในการ

ให้บริการที่ไม่เสมอภาคอยู่ เจ้าหน้าที่อาจจะเหน่ือยล้าต่อการให้บริการ หรือในอีกแง่หน่ึงคือ 

รายได้ที่ได้รับของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องในการแบ่งแยกหรือแบ่งระดับความ

คิดเหน็ในการบริการต่างๆ คนที่มีรายได้สูงส่วนมากจะอยากได้รับการบริการหรือความใส่ใจที่ดี

เลิศ และมีความคาดหวังในการให้บริการที่สงูกว่าคนที่มีรายได้น้อย 
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7.  ขอ้เสนอแนะ 

      7.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากการศึกษาความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนคร

นนทบุรี ท าให้ทราบถึงระดับความคิดเหน็ในภาพรวมและในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน

การวิจัยคร้ังน้ี ดังต่อไปนี้  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้บริการเพียงพอต่อการให้บริการ

มากกว่าน้ี รวมถึงจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรักษาไว้ซ่ึงคุณภาพ

ของการปฏบัิติหน้าที่และการบริการ โดยเน้นที่ความมีประสิทธิภาพของการให้บริการ หลักความ

เสมอภาคระหว่างชายและหญิง และความเท่าเทียมกันในการบริการแบบไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ิม

ความใส่ใจในการให้บริการกับผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อย ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ใช้บริการที่มี

การศึกษาสูง เพราะทุกคนล้วนแล้วแต่อยากจะได้รับการบริการและการเอาใจใส่ที่ดี เสมอภาค 

และเทา่เทยีมกนั 

ด้านอาคารสถานที่ ควรเพ่ิมพ้ืนที่จอดรถให้มากกว่าเดิม เน่ืองจากผู้ใช้บริการที่มีฐานะดี

ยังมีความล าบากในการหาที่จอดรถอยู่บ้าง ควรจัดสถานที่บริการให้แบ่งสัดส่วนเหมาะสมเข้าใจ

ง่ายแก่การใช้บริการของทุกเพศทุกวัยและทุกระดับ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน า้และ

อาคารให้เป็นที่น่าประทบัใจอยู่ตลอดเวลา 

ด้านระบบการให้บริการ ควรลดขั้นตอนและลดเวลาในการให้บริการให้น้อยลงกว่าเดิม 

เพ่ือให้เกดิความรวดเรว็ในการบริการและเกดิความประทบัใจแก่ผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ใช้บริการ

ที่มีการศึกษาสงูระดับความพึงพอใจที่คาดหวังไว้กส็ูงเช่นกนั 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพ่ิมความสนใจในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ         

แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การจัดท าคู่มือและแผ่นพับที่ง่ายต่อความเข้าใจส าหรับเด็ก วัยรุ่น และ

ผู้สูงอายุ   จัดท าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอัพเดทผ่านอินเตอร์เนต็ส าหรับศึกษาการให้บริการ

และการเตรียมตัวล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะและมีระดับการศึกษาสูง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่และการให้บริการ ส่งผลให้ประหยัดเวลาและสามารถลดระยะเวลาของการ

ให้บริการลงได้ 

      7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาความคิดเหน็ต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนคร

นนทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
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ในการวิจัยคร้ังต่อไป ผู้วิจัยควรเพ่ิมวิธกีารส ารวจข้อมูล โดยเพ่ิมการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ 

เพ่ือที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แท้จริงมากข้ึน และควรศึกษาหน่วยงานที่มีลักษณะ

เช่นเดียวกนัมากกว่าน้ี  เพ่ือศึกษารูปแบบการให้บริการและการด าเนินงานที่เหมาะสม รวมไปถึง

การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของการให้บริการ เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้าย งานบัตรประชาชน 

เพ่ือน าผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป และเน่ืองจากการวิจัย

ในคร้ังน้ีมีข้อจ ากดัเร่ืองระยะเวลา จึงท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถท าได้ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด 
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