การศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริการต่อคุณภาพการบริการ
กองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี
ปวีณา พันธุไ์ พโรจน์*
ผูช้ ่วยศาตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ยเรื่ อง “ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การต่อคุณภาพการบริ การกองทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลนครนนทบุ รี ” มี วั ต ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็น ของผู้ ใช้ บ ริ การต่ อ
คุณ ภาพการบริ ก ารกองทะเบี ยนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี และเพื่ อเปรี ยบเทียบความ
คิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีจาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยศึกษาความคิดเห็นจาก 4 ด้ านคือ ด้ านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ ด้ าน
อาคารสถานที่ ด้ านระบบการให้ บริ การ และด้ านการประชาสัมพันธ์ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา
ครั้ งนี้ คื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่มาติ ดต่ อ ขอรั บ บริ ก ารกองทะเบี ยนราษฎรของสานั ก งานเทศบาลนคร
นนทบุรี เฉลี่ ยวั นละประมาณ 150 คน เก็บตัวอย่ างของประชาชนที่มาใช้ บริ การในแต่ ละวั น
จ านวน 39 คน เก็บ ข้ อ มู ล 10 วั น รวมทั้ง หมด 390 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถาม ประมวลผลด้ วยโปรแกรม SPSS โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้ ว ยค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบ
สมมติฐาน ด้ วยสถิติ t-test และ One-Way ANOVA กรณีท่ที ดสอบแล้ วพบความแตกต่างที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05 จะทดสอบต่อเนื่องด้ วยวิธกี ารทดสอบแบบจับคู่พหุคุณ โดยค่าสถิติ LSD
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจานวน 223
คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 35ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ
34.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สดุ จานวน 192 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.2

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการ จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.7 และมีรายได้
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.2 ผู้ใช้ บริการที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนคร
นนทบุรีแตกต่างกัน และผู้ใช้ บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลนครนนทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ( x = 4.20) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ านพบว่า ผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ด้ านอาคารสถานที่ ( x = 4.18) ด้ าน
ระบบการให้ บริการ ( x = 4.20) และด้ านการประชาสัมพันธ์ ( x = 4.06) ส่วนในด้ านการ
ให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่อยู่ในระดับมากที่สดุ ( x = 4.27)

1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
จากกระแสโลกาภิวัตน์ท่ที าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการดารงชีวิต ทั้งด้ านความ
สะดวกสบาย ด้ านค่านิยม ด้ านเทคโนโลยี ด้ านเศรษฐกิจและสังคม ทาให้ การบริการที่ดี รวดเร็ว
ได้ มาตรฐานเป็ นที่น่ า เชื่ อ ถือ องค์ ก ารต่ า งๆ จึ งควรมีก ารปรั บ เปลี่ ยนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริ การให้ ได้ มาตรฐาน ซึ่งการบริ การที่มีคุณภาพนั้น อาจจะต้ องอาศัยการพั ฒนาด้ านระบบงาน
ของทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ผ้ ู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ไปจนถึ ง พนั ก งานระดั บ ล่ า ง ในการที่จ ะท าให้ ป ระสบ
ผลสาเร็จได้ น้ัน ทุกคนควรจะต้ องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการ
เทศบาลนครนนทบุ รี เป็ นองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่มี หน้ า ที่รั บ ผิ ดชอบและดู แ ล
ประชาชนในท้ องถิ่น จัดเป็ นเทศบาลขนาดใหญ่ กองทะเบียนราษฎรถือเป็ นหน้ าที่ของเทศบาล
นครนนทบุรี ที่ต้องคอยให้ การบริ การแก่ประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล เป็ นงานหลัก
ของงานทะเบียนชนิดต่างๆ ที่อยู่ในความรั บผิดชอบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
เพราะเป็ นเอกสารสิทธิท่ีกาหนดฐานะความเป็ นคนไทยขั้นพื้ นฐาน และเป็ นข้ อมูลทางสถิติ ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการวางแผนพั ฒนาประเทศในด้ า นต่ า งๆ ได้ ซึ่ ง ในแต่ ล ะวั น มี
ประชาชนเข้ ามารับบริการเป็ นจานวนมาก ทาให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการให้ บริการแก่
ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนที่เข้ ามารับบริการกับกองทะเบียนราษฎรได้ รับการบริการที่มีคุณภาพ
เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้ มีการพัฒนาบุคลากรในการให้ บริการแก่ประชาชน ตลอดจนปรับปรุง
ภูมิทศั น์สถานที่ในการให้ บริการโดยการสร้ างตึกบริการประชาชนหลังใหม่ ให้ มีความสะดวกสบาย
มีเครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ไว้ รองรับการให้ บริการแก่ประชาชน ดังนั้น งานวิจั ยนี้จึงสนใจที่
จะศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนคร
นนทบุรี โดยข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาในครั้ งนี้จะสามารถนาไปเป็ นแนวทางปรั บปรุงพั ฒนาการ
ให้ บริการแก่ประชาชนในด้ านการให้ บริการของกองทะเบียนราษฎร เพื่อสร้ างให้ เกิดความพึง
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พอใจในการให้ บริการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุดแก่ผ้ ูรับบริการ
กองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ขององค์กร
ก่อให้ เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร ท้องถิ่น และประเทศชาติ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลนครนนทบุรี
2.2 เพื่ อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. ขอบเขตของการวิจยั
3.1 ขอบเขตประชากรและพื้ นที่ ประชากรที่ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ ผู้ ใช้ บริ การที่มา
ติดต่อขอรับบริการกองทะเบียนราษฎรของสานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
3.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา ทาการศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อการให้ บริการกอง
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี แบ่งเป็ น 4 ด้ าน ตามแนวความคิดของ รุจิรา เหลือง
อุบล และนา้ ลิน เทียมแก้ ว (2555, น. 48) ได้ แก่ ด้ านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ ด้ านอาคาร
สถานที่ ด้ านระบบการให้ บริการ และด้ านการประชาสัมพันธ์
3.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้ อมูล เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือน
มกราคม พ.ศ. 2559

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลทั้งหมดที่ได้ จากการสารวจ (Survey Method) โดยใช้ วิธีการ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้ กบั ประชาชนที่มาใช้ บริการในแต่ละวัน จานวน 39 คน ใช้
เวลาเก็บข้ อมูล 10 วัน รวมแล้ วเป็ นจานวน 390 คน โดยให้ ตัวอย่างมีอิสระในการตอบ และเมื่อ
ตอบเสร็จแล้ วให้ นาแบบสอบถามส่งคืนมายังผู้วิจัย
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5. สรุปผลการวิจยั
5.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจานวน 223
คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.7 เพศชายจานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
25 - 35ปี จานวน 136 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจานวน 192 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 49.2 ส่วนมากประกอบอาชีพรับราชการ จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.7
และมีรายได้ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.2
5.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่อคุณภาพการบริการ
ด้ านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ พบว่าผู้ใช้ บริการมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ
กองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีด้านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่อยู่ในระดับเห็นด้ วย
มากที่สดุ เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่าผู้ใช้ บริการเห็นด้ วยมากกับการที่เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและ
ให้ คาแนะนาตอบข้ อซักถาม ตรวจสอบหลักฐานของผู้ใช้ บริการได้ เป็ นอย่างดี มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานสูง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้ าที่ท่ปี ฏิบัติ มีความน่ าเชื่อถือไว้ วางใจ
ให้ บริการตามหน้ าที่โดยมิได้ เรียกร้ องผลประโยชน์อนั มิควรให้ บริการอย่างชานาญ รวดเร็วถูกต้ อง
และรอบคอบ บริการด้ วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ มแจ่มใส เสมอภาคและเป็ นธรรมเป็ นไปตามลาดับ
ขั้นตอนไม่มีการลัดคิวหรือข้ ามคิว
ด้ านอาคารสถานที่ พบว่ าผู้ใช้ บริ การมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี ด้านอาคารสถานที่อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก ผู้ใช้ บริการเห็นด้ วย
กับการที่มีสถานที่จอดรถเพี ยงพอ สถานที่ต้ังของหน่ วยงานสะดวกในการเดินทางมาใช้ บริ การ
สภาพภายนอกและภายในอาคารสานักงานมีความสะอาดเรียบร้ อย มีส่งิ อานวยความสะดวกอย่าง
เพี ย งพอ มี ห้ อ งน้า สะอาดเรี ย บร้ อยเพี ย งพอต่ อ การใช้ บริ ก าร จั ด สถานที่ แ บ่ ง สั ด ส่ ว นอย่ า ง
เหมาะสมและมีการจัดที่น่ังสาหรับนั่งรอรับบริการได้ อย่างพอเพียง
ด้ า นระบบการให้ บ ริ ก าร พบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ การมีความคิดเห็น ต่ อคุ ณ ภาพการบริ การกอง
ทะเบี ย นราษฎรของเทศบาลนครนนทบุ รี ด้ า นระบบการให้ บ ริ ก ารอยู่ ใ นระดั บ เห็น ด้ ว ยมาก
ผู้ใช้ บริการเห็นด้ วยกับการที่มีป้ายแสดงขั้นตอนการติดต่อใช้ บริการอย่างชัดเจน แบบฟอร์มเข้ าใจ
ง่ายพร้ อมทั้งมีตัวอย่า งประกอบการกรอกแบบฟอร์ มอย่า งชัดเจน มีการจัดเตรี ยมแบบฟอร์ ม
ต่างๆ สาหรั บผู้ใช้ บริ การอย่า งเพี ยงพอ ระยะเวลาการให้ บริ การในแต่ ละรายการเป็ นไปอย่า ง
รวดเร็ว รวมถึงระยะเวลาในการเปิ ด – ปิ ดทาการ มีความเหมาะสม
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ด้ านการประชาสัมพันธ์ พบว่าผู้ใช้ บริการความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีด้านการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก โดยผู้ใช้ บริการ
เห็นด้ วยมากกับการที่มีเอกสารแผ่นพับแนะนาการเตรี ยมหลักฐานและขั้นตอนต่างๆ ในการเข้ า
รั บบริ การ มีความหลากหลายของสื่อที่ใช้ ประชาสัมพั นธ์ มีการประชาสัมพั นธ์ถึงการให้ บริ การ
อย่างทั่วถึงและชัดเจน
ด้ านภาพรวม พบว่าผู้ใช้ บริการความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎร
ของเทศบาลนครนนทบุรีด้านภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้ านพบว่า
ผู้ใช้ บริ การเห็นด้ วยมากในด้ านอาคารสถานที่ ด้ านระบบการให้ บริ การ ด้ านการประชาสัมพั นธ์
และเห็นด้ วยมากที่สดุ ในด้ านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่
5.3 สรุปผลข้ อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจัยได้ กาหนดสมมติฐานในการวิจัยที่ว่า “ผู้ใช้ บริ การที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ”
ผู้วิจัยจึงได้ ทาการทดสอบสมมติฐานในปั จจั ยส่วนบุ คคลที่แตกต่ างกันของผู้ ใช้ บริ การที่มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีปรากฏผลดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 จากการศึกษาพบว่ า ผู้ใช้ บริ การที่มีเพศแตกต่ างกัน มีความคิดเห็น ต่อ
คุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 2 จากการศึ กษาพบว่ า ผู้ ใช้ บริ การที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ต่อ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารกองทะเบี ย นราษฎรของเทศบาลนครนนทบุ รี แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 3 จากการศึกษาพบว่ า ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี แตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 4 จากการศึกษาพบว่ า ผู้ใช้ บริ การที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารกองทะเบี ย นราษฎรของเทศบาลนครนนทบุ รี แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้
สมมติฐานที่ 5 จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริการที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารกองทะเบี ย นราษฎรของเทศบาลนครนนทบุ รี แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาหนดไว้
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6. อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาล
นครนนทบุรีโดยรวมและในแต่ละด้ านทั้ง 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ ด้ าน
อาคารสถานที่ ด้ านระบบการให้ บริ การ และด้ านการประชาสัมพั นธ์ สามารถนามาอภิปรายได้
ดังต่อไปนี้
ด้ านการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ผลการศึ กษาพบว่ า ผู้ ใช้ บ ริ การที่มาใช้ บริ การกอง
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้ วยมากที่สดุ อาจเป็ นเพราะเจ้ าหน้ าที่ได้ รับการฝึ กอบรมมาเป็ นอย่างดี ทั้งในด้ านความรู้ท่ใี ช้
ในการปฏิบัติงานและในด้ านการเต็มใจบริการ (service mind) จึงทาให้ ผ้ ูใช้ บริการเกิดความพึง
พอใจและเกิดความประทับ ใจในการบริ การ ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ สิริโฉม พิ เชษฐบุ ญ
เกียรติ (2533) ที่ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของเทศบาลเวียงพาง
คา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการและความ
เชื่อมั่นในการให้ บริการมากที่สดุ คือ ด้ านเจ้ าหน้ าที่บุคลากรผู้ให้ บริการ
ผลการศึ กษาพบว่ า ผู้ ใช้ บริ การที่มาใช้ บริ การกองทะเบี ยนราษฎรของ
เทศบาลนครนนทบุ รี มี ความคิ ดเห็น ต่ อคุ ณ ภาพการบริ การโดยรวมอยู่ ในระดับ เห็น ด้ วยมาก
กั บ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ข อ ง
เพื่อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
จอด
ร ถ ที่ มี เ พี ย ง พ 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
น้า ดื่ ม
นิตยสารและ
LCD สาหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ เกิดความผ่อนคลาย
สะดวกสบายขณะรอรับบริการ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พระมหาเตชินท์ สิทธาภิภู (2555) ที่
ศึกษาประสิทธิผลการให้ บริการของเทศบาลตาบลดงเย็น อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พบว่ า
ระดับประสิทธิผลการให้ บริการแก่ประชาชนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านอาคารสถานที่และ
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้ านระบบการให้ บริการ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริการที่มาใช้ บริการกองทะเบียนราษฎร
ของเทศบาลนครนนทบุรี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการโดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้ วยมาก
อาจเป็ นเพราะมีร ะบบการให้ บ ริ การเป็ นขั้น ตอนที่ชั ดเจน ไม่ ซับ ซ้ อนยุ่ งยาก ทั้งยั งมีแ ผนการ
ให้ บริการในงานที่ผ้ ูใช้ บริการมาติดต่ออย่างชัดเจน แสดงให้ เห็นถึงขั้นตอนลาดับก่อนหลัง และมี
ตัวอย่ างการกรอกแบบฟอร์ มต่ างๆ ไว้ เป็ นตัวอย่าง ซึ่ งหากดู แล้ วไม่ เข้ าใจก็ยังมีเจ้ าหน้ าที่คอย
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ให้ บริการตอบคาถาม ดังนั้นจึงทาให้ ระบบการให้ บริการของเทศบาลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้ ผ้ ูใช้ บริการไม่เกิดความสับสน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิดา โฆวงศ์ประเสริฐ (2556)
ที่ได้ ศึกษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการเข้ ารั บบริ การงานทะเบี ยนราษฎรที่ว่าการอาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากคือ ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
และด้ านกระบวนการระบบการให้ บริการ
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ บริการที่มาใช้ บริการกองทะเบียนราษฎร
ของเทศบาลนครนนทบุรี มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้ วยมาก
อาจเป็ นเพราะงานทะเบี ยนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี ค่อนข้ างให้ ความสาคัญกับงานด้ าน
ประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพั นธ์สาหรั บบริการให้ ข้อมูลข่าวสารในทุกๆ เรื่อง
แก่ผ้ ูใช้ บริการ มีเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ มีการนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
สาหรับบริการ จึงทาให้ ผ้ ู ใช้ บริการรู้สึกว่าสามารถได้ รับคาแนะนาและข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ เป็ น
อย่างดี สอดคล้ องกับงานวิจัยของ รุจิรา เหลืองอุบล และนา้ ลิน เทียมแก้ ว (2555) ความพึ ง
พอใจต่อคุณภาพการบริการของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี การศึกษา
2554 พบว่า ผู้ใช้ บริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการด้ านการประชาสัมพันธ์ในระดับ
มากที่สุดคือ เอกสารแนะนาการใช้ บริการมีความครบถ้ วนชัดเจน และมีช่องทางในการเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็นที่หลากหลาย
ส าหรั บ ผลการศึ ก ษาถึ ง ความสัม พั น ธ์ข องปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ น กั บ ความคิ ดเห็น ในด้ า นต่ า งๆ ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่มี ต่ อ
คุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรี มีดังต่อไปนี้
ในภาพรวมของผู้ใช้ บริการที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกอง
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
และเมื่อพิจารณาในข้ อย่อยแล้ วพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้ าน
ยกเว้ นด้ านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ท่แี ตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะเจ้ าหน้ าที่ยังมีการให้ บริการใน
แต่ละเพศที่แตกต่างกันอยู่บ้าง
ในภาพรวมของผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็น ต่ อคุ ณ ภาพการบริ การกอง
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ และเมื่อ
พิจารณาในข้ อย่อยแล้ วพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการแตกต่างกันเกือบทุกด้ าน ยกเว้ นด้ าน
ระบบการให้ บริ การที่ไม่แตกต่ างกัน โดยรวมอาจเป็ นเพราะช่ วงของอายุ ท่ีแตกต่ างกัน ทาให้ มี
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ความต้ องการที่แตกต่างกันในแต่ละด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ ความเอาใส่ใจ
ในรายละเอียด อาคารสถานที่ท่เี หมาะสม สะอาดเรียบร้ อย หรือการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ
ในภาพรวมแล้ วผู้ใช้ บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
บริ ก ารกองทะเบี ยนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุ รี แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่
กาหนดไว้ และหากพิจารณาในปัจจัยย่อยแล้ วพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการแตกต่างกันใน
ทุกด้ าน อาจเป็ นเพราะยังมีข้อบกพร่องในการให้ บริการที่ไม่เสมอภาคอยู่ อาจจะเหนื่อยล้ าต่อการ
ให้ บริการ หรือในอีกแง่หนึ่งคือ การศึกษาเป็ นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้ องในการแบ่งแยกหรือแบ่งระดับ
ความคิดเห็นในการบริการต่างๆ คนที่มีการศึกษาสูงส่วนมากอาจจะอยากได้ รับการบริการที่ดีเลิศ
และมีความคาดหวังในการให้ บริการที่สงู กว่าปกติ
ในภาพรวมผู้ ใช้ บริ การที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริ การกอง
ทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุรีแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ และ
เมื่อพิจารณาในรายด้ านแล้ วพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการแตกต่างกันเกือบทุกด้ าน ยกเว้ น
ด้ านระบบการให้ บริการที่ไม่แตกต่างกัน โดยรวม อาจเป็ นเพราะยังมีข้อบกพร่องในการให้ บริการ
ที่ไม่ เ สมอภาคอยู่ เจ้ าหน้ าที่อ าจจะเหนื่ อยล้ าต่ อการให้ บริ ก าร หรื อ ในอีก แง่ คือ แต่ ละอาชี พ ที่
แตกต่างกันอาจมีความต้ องการในแต่ละการบริการที่แตกต่างกันตามสิ่งที่เคยได้ รับ ได้ เห็นหรือสิ่ง
ที่ค้ ุนเคยเป็ นประจาในการทางาน ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะของความสะอาดหรือความสวยงามของ
อาคาร ความเป็ นมิตรของบุคคล เป็ นต้ น
ในภาพรวมผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่มีร ายได้ ต่อเดือ นแตกต่ างกัน มี ความคิ ดเห็น ต่ อคุ ณภาพการ
บริ ก ารกองทะเบี ยนราษฎรของเทศบาลนครนนทบุ รี แ ตกต่ า งกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่
กาหนดไว้ และเมื่อพิจารณาในรายด้ านแล้ วพบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการแตกต่างกันในเกือบ
ทุกด้ าน ยกเว้ นด้ านระบบการให้ บริ การที่ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะยังมีข้อบกพร่องในการ
ให้ บริ การที่ไม่ เสมอภาคอยู่ เจ้ าหน้ าที่อ าจจะเหนื่ อยล้ าต่ อ การให้ บ ริ การ หรื อในอีก แง่ หนึ่ งคื อ
รายได้ ท่ีได้ รับ ของแต่ ละบุ คคล เป็ นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้ องในการแบ่ งแยกหรื อแบ่ งระดั บความ
คิดเห็นในการบริ การต่างๆ คนที่มีรายได้ สูงส่วนมากจะอยากได้ รับการบริการหรือความใส่ใจที่ดี
เลิศ และมีความคาดหวังในการให้ บริการที่สงู กว่าคนที่มีรายได้ น้อย
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนคร
นนทบุรี ทาให้ ทราบถึงระดับความคิดเห็นในภาพรวมและในด้ านต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน
การวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
ด้ านการให้ บริการของเจ้ าหน้ าที่ ควรจัดสรรเจ้ าหน้ าที่ให้ บริการเพียงพอต่อการให้ บริการ
มากกว่านี้ รวมถึงจัดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ในด้ านการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ ซ่ึงคุณภาพ
ของการปฏิบัติหน้ าที่และการบริการ โดยเน้ นที่ความมีประสิทธิภาพของการให้ บริการ หลักความ
เสมอภาคระหว่ างชายและหญิง และความเท่า เทียมกันในการบริ การแบบไม่เลือกปฏิบัติ เพิ่ ม
ความใส่ ใ จในการให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารที่มี อ ายุ น้ อ ย ผู้ ท่ีมี ร ายได้ น้ อ ย และผู้ ใช้ บ ริ ก ารที่มี
การศึกษาสูง เพราะทุกคนล้ วนแล้ วแต่ อยากจะได้ รับการบริ การและการเอาใจใส่ท่ดี ี เสมอภาค
และเท่าเทียมกัน
ด้ านอาคารสถานที่ ควรเพิ่มพื้ นที่จอดรถให้ มากกว่ าเดิม เนื่องจากผู้ใช้ บริ การที่มีฐานะดี
ยังมีความลาบากในการหาที่จอดรถอยู่บ้าง ควรจัดสถานที่บริ การให้ แบ่ งสัดส่วนเหมาะสมเข้ าใจ
ง่ายแก่การใช้ บริ การของทุกเพศทุกวัยและทุกระดับ ดูแลความสะอาดเรียบร้ อยของห้ องนา้ และ
อาคารให้ เป็ นที่น่าประทับใจอยู่ตลอดเวลา
ด้ านระบบการให้ บริการ ควรลดขั้นตอนและลดเวลาในการให้ บริการให้ น้อยลงกว่าเดิม
เพื่อให้ เกิดความรวดเร็วในการบริการและเกิดความประทับใจแก่ผ้ ูใช้ บริการโดยเฉพาะผู้ใช้ บริการ
ที่มีการศึกษาสูงระดับความพึงพอใจที่คาดหวังไว้ กส็ ูงเช่นกัน
ด้ านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มความสนใจในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ
แก่ ผ้ ู ใช้ บ ริ ก าร เช่ น การจั ด ท าคู่ มื อ และแผ่ น พั บ ที่ง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจสาหรั บ เด็ก วั ย รุ่ น และ
ผู้สูงอายุ จัดทาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารอัพเดทผ่านอินเตอร์เน็ตสาหรับศึกษาการให้ บริการ
และการเตรียมตัวล่ วงหน้ า โดยเฉพาะผู้ท่มี ีฐานะและมีระดับการศึกษาสูง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
ในบทบาทหน้ า ที่แ ละการให้ บ ริ ก าร ส่งผลให้ ป ระหยัดเวลาและสามารถลดระยะเวลาของการ
ให้ บริการลงได้
7.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการกองทะเบียนราษฎรของเทศบาลนคร
นนทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
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ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรเพิ่มวิธกี ารสารวจข้ อมูล โดยเพิ่มการสัมภาษณ์ผ้ ูใช้ บริการ
เพื่ อ ที่จ ะได้ ข้อ มู ลเกี่ยวกับ ความคิ ดเห็น ที่แ ท้ จ ริ งมากขึ้ น และควรศึ ก ษาหน่ วยงานที่มีลัก ษณะ
เช่นเดียวกันมากกว่านี้ เพื่อศึกษารูปแบบการให้ บริการและการดาเนินงานที่เหมาะสม รวมไปถึง
การศึกษาข้ อมูลเชิงลึกของการให้ บริการ เช่น การแจ้ งเกิด แจ้ งตาย แจ้ งย้ าย งานบัตรประชาชน
เพื่อนาผลการวิเคราะห์มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงการให้ บริการต่อไป และเนื่องจากการวิจัย
ในครั้งนี้มีข้อจากัดเรื่องระยะเวลา จึงทาให้ ผ้ ูวิจัยไม่สามารถทาได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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