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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 2)เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ของประชาชนท่ีมี 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันและ3)เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนว
ทางแกไขปญหาการใหบริการประชาชนงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี  จังหวัด
นครปฐม กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาคือประชาชนท่ีมาใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอ
นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม จํานวนท้ังส้ิน 380 คน เคร่ืองมือท่ีใชวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกตาง ทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของ (Scheffé)  
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาเปน
รายดาน โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก  ดานข้ันตอนการใหบริการ  ดานความ
ยุติธรรมในการใหบริการ ดานอํานวยความสะดวก และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ตางกัน พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ การศึกษา ตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม 
แตกตางกัน สวนประชาชนท่ีเพศ และอาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
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บริการของประชาชนท่ีมีตอการบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
 3. มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควร
รักษาและสงเสริมเจาหนาท่ี โดยอบรมใหมีความพรอมใหสามารถอํานวยความสะดวกให
ประชาชนไดมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองภาษา เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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 The objectives of this thematic paper were as follows; 1) the satisfaction of the people 
towards the services and identification. Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom 2) to compare the 
satisfaction of Service and identification. Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom People's sex, 
age, level of education. And occupation, and 3) to study feedback about problems and solutions to 
serve the people and identification. Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom The sample of the 
study is to provide a national identity card. Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom A total of 
380 was used questionnaire data were statistically analyzed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation. And t test (t-test) tests, one-way ANOVA (One-way ANOVA) If there is a 
difference. Test as a way of (Scheffé). 

The results of the study found that: 
 1.  The results showed that The satisfaction of the people towards the service of Nakhon 
Chai Si district. Nakhon Pathom, including 4 of the level. To the criterion Sorted by descending 
the average of the process is provided. The justice of Service. The Facilities And the lowest 
average respectively. 
 2.  Results of the comparison between the satisfaction of the public towards the service of 
civil registration. Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom by sex, age, education, occupation and 
found that people with different age, education of the public is satisfied with the service of civil 
registration. Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom by different people of different gender and 
occupation of the people were satisfied with the service of civil registration. Nakhon Chai Si 
district Nakhon Pathom Overall no difference Significant at the 0.05 level. 
 3.  Have a suggestion about problems and solutions from the effects of drug therapy for 
children and young people in the hospital in honor of the judiciary. 
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 The officers serving with the results in a high level. Therefore, the relevant authorities 
Authorities should maintain and promote The training facilities are available to the public even 
more. In particular, the language To support the ASEAN community. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาเปนการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  เปนสวนหน่ึงของ
การศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ขอขอบคุณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ท่ีได อํานวยความสะดวกในการ
ประสานงานขอความอนุเคราะหในดานตาง ๆ เปนอยางดียิ่ง   ดร. กาญจนา ดําจุติ ซ่ึงเปนรุนพี่ท่ี
คอยใหคําแนะนําการทําวิจัย รองศาสตราจารย ศรชัย ทาวมิตร ซ่ึงเปนท่ีปรึกษาสารนิพนธท่ีคอยให
คําแนะนําการวิจัยนี้เปนอยางมากจนสําเร็จ รองศาสตราจารย(พิเศษ) ดร. สุกิจ ชัยมุสิก ซ่ึงเปนท่ี
ปรึกษารวม และประธานสาขารัฐศาสตรการปกครองไดใหความกรุณาใหขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนทําใหรายงายผลการวิจัยสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณถูกตอง พ.ต.อ. ศาสตราจารย 
ดร.นิธิ ศรีวัฒนา ดร.ชวลิต ไหลรินทร ดร.สมภพ ระงับทุกข ท่ีอนุเคราะหใหคําแนะนําในการ
ปรับปรุงตรวจสอบแกไขแบบสอบถาม สําหรับการจัดทําสารนิพนธใหมีความเท่ียงตรงมากข้ึนและ
เพื่อนๆรัฐศาสตรการปกครอง รุน 8 ท่ีคอยใหกําลังใจเปนอยางดี  และท่ีจะลืมไมได ครอบครัว ท่ี
เปนท้ังกําลังใจท่ีสําคัญยิ่งในการทําสารนิพนธคร้ังนี้ และขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามท่ีใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถามทุกทาน 
 ทายสุดนี้ หากผลดีจากการวิจัยในคร้ังนี้กอใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม ผูวิจัยขอ
มอบคุณงามความดีนี้ใหกับบิดา มารดา ตลอดจนญาติพี่นองของผูวิจัย และหากสารนิพนธฉบับนี้มี
ขอผิดพลาดหรือขอบกพรองประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไวเพื่อนําไปแกไขในโอกาสตอไป 
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 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 44 
 4.2   แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 44 
 4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษาสูงสุด 45 
 4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 45 

 4.5 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมท้ัง 
4 ดาน 46 

 4.6 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ 47 

 4.7 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดาน
ข้ันตอนการใหบริการ 48 

 4.8  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานอํานวย
ความสะดวก 49 

 4.9  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความ
ยุติธรรมการใหบริการ 50 

 4.10 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม 
จําแนกตามเพศ 52 

 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตร
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวดันครปฐม โดยรวม ท่ีมีเพศตางกัน 52 

 4.12 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจา 
หนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามเพศ 53 

 



 

 

ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี หนา 

 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตร
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ท่ีมีเพศ
ตางกัน 53 

 4.14 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ัน 
ตอนการใหบริการ จําแนกตามเพศ 54 

 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตร
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ันตอนการใหบริการ ท่ีมีเพศ
ตางกัน 54 

 4.16 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก จําแนกตามเพศ 55 

 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตร
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีมีเพศ
ตางกัน 55 

 4.18 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความ
ยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามเพศ 56 

 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตร
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรมในการใหบริการ 
ท่ีมีเพศตางกัน 56   

 4.20 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม 
จําแนกตามอาย ุ 57 

 4.21 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม ท่ีมีอายุ
ตางกัน 57 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี หนา 
 4.22  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี

ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจา 
หนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามอาย ุ 58 

 4.23  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูให 
บริการ ท่ีมีอายุตางกัน 58 

 4.24  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ัน 
ตอนการใหบริการ จําแนกตามอาย ุ 59 

 4.25  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูให 
บริการ ท่ีมีอายุตางกัน 59 

 4.26  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก จําแนกตามอาย ุ 60 

 4.27  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก ท่ีมีอายุตางกัน 60 

 4.28  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความ
ยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามอาย ุ 61 

 4.29  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรม
ในการใหบริการ ท่ีมีอายุตางกัน 61   

 4.30  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม 
จําแนกตามระดับการศึกษา 62 
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 4.31  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม ท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน 62 

 4.32  แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม ท่ี
มีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 63 

 4.33  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา 64 

 4.34  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 64 

 4.35  แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 65 

 4.36  แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดาน
ข้ันตอนการใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา 66 

 4.37 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 66 

 4.38 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดาน
ข้ันตอนการใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 67 

 4.39 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก จําแนกตามระดับการศึกษา 68 

 4.40 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 68 
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 4.41 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิง
อํานวยความสะดวก ท่ีมีระดบัการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 69 

 4.42 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความ
ยุติธรรมในการใหบริการจําแนกตามระดบัการศึกษา 70 

 4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรม
ในการใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกนั 70 

 4.44 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความ
ยุติธรรมการใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 71 

 4.45 แสดงคาเฉล่ีย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม 
จําแนกตามอาชีพ 72 

 4.46 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการให 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การใหบริการประชาชนคือหัวใจหลักสําคัญของการบริหารงานราชการ คงปฏิเสธไมไดวา

งานดานการใหบริการประชาชนเปนเปาหมายหลักของหนวยงานของรัฐทุกยุคทุกสมัย เพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนผูมารับบริการอันจะนําไปสูความพึงพอใจ ของผูรับบริการ 
พนักงานของรัฐทุกคนคือผูใหบริการ ฉะนั้น การใหบริการที่ดีกับประชาชน จะสงผลใหเกิดความ
พึงพอใจจากการรับบริการและเปนการสรางภาพพจนท่ีดีตอหนวยงานอีกดวย จากทฤษฎีแรงจูงใจ
ของเฮอรชเบอรกไดกลาวไววา ความสําเร็จในงานเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดใน 
การท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะสงผลโดยตรงตอความเจริญกาวหนา และผล
กําไรที่จะเกิดข้ึนตอหนวยงานท่ีใหบริการ    

ปจจุบันกลไกที่สําคัญ ซ่ึงอยูในสวนภูมิภาคคือ อําเภอ ซ่ึงถือไดวาเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการใหบริการของรัฐไปสูประชาชนสรางความเขาใจอันดีระหวางรัฐกับ
ประชาชน ทําใหประชาชนไดรับความพึงพอใจและเกิดการยอมรับใหการสนับสนุนตอการ
ปกครองและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ เกิดความมั่งคงและพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 

อําเภอนครชัยศรี เปนเมืองเกาท่ีมีสภาพความเจริญมากอน เคยเปนท่ีต้ังเมืองนครชัยศรี ใน
รัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ตัวเมืองอยูในปากคลองบาง
แกว (หางจากตัวอําเภอปจจุบันประมาณ 2 กิโลเมตร) มีฐานะเปนเมือง ซ่ึงอยูในสังกัดกรม
มหาดไทยตลอดมา ตอมาไดโปรดเกลาฯ ใหโอนเมืองนครชัยศรีในสังกัดกรมมหาดไทยไปสังกัด
กรมทา จนกระท่ังมีการปรับปรุงการปกครองใหมเม่ือ พ.ศ. 2437 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดจัดต้ังกระทรวงมหาดไทยข้ึน และจัดรูปแบบเปนมณฑลเทศาภิบาล
เมืองนครชัยศรี จึงไดโอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยและไดทรงโปรดเกลาฯ ใหต้ังมณฑลขึ้น
โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี เขาไวในมณฑลเดียวกันเรียกวา “มณฑลนครชัย
ศรี” และใหเมืองนครชัยศรีเปนท่ีต้ังมณฑล จากปญหาดังกลาว 
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ตอมาในป พ.ศ.2440 ไดยายท่ีต้ังท่ีวาการมณฑลไปต้ังท่ีพระปฐมเจดีย และในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวใหเปล่ียนช่ือเมืองนครชัยศรีเปนเมืองนครปฐมแตช่ือ
มณฑลยังเปนช่ือเดิม สวนท่ีต้ังท่ีวาการอําเภอไดยายจากท่ีเดิมมาอยูท่ีใหมในท่ีต้ังปจจุบันใน พ.ศ. 
2446 โดยเรียกวา “อําเภอเมือง” จนถึง พ.ศ. 2456 ซ่ึงเปนปท่ีต้ังเมืองนครปฐมข้ึน และยุบอําเภอเมือง
เดิม ต้ังเปนอําเภอนครชัยศรี ข้ึนกับจังหวัดนครปฐมจนถึงปจจุบันนี้  

การบริหารงานตามอํานาจหนาท่ีของอําเภอนครชัยศรี แบงอํานาจหนาท่ีออกเปน 4 ฝาย 
1. กลุมงานบริหารงานปกครอง  
มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานปกครองทองท่ีการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการกรมการปกครอง รวมท้ังกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตัวตําบล สารวัตรกํานัน และ
ผูชวยผูใหญบาน การอํานวยความเปนธรรม การสืบสวนคดีอาญา การเขารวมสอบสวนและควบคุม
การสอบสวนคดีอาญา การรวมชันสูตรพลิกศพ ในหนาท่ีของพนักงานฝายปกครอง การไกลเกล่ีย
ขอพิพาท การสนับสนุนการเลือกต้ังทุกดระดับ งานการเงินและบัญชี การดูแลรักษาพัสดุ ครุภัณฑ 
ท่ีอยูในความรับผิดชอบของท่ีทําการปกครองอําเภอ งานในหนาท่ีของสํานักงานอําเภอ งานบริหาร
ท่ัวไป งานธุรการและงานสารบรรณ งานเลขานุการนายอําเภอ การจัดทําแผนพัฒนาอําเภอ การ
จัดทําขอมูลเพื่อการบริหาร การวางแผน การประชาสัมพันธ การจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณี 
ตาง ๆ งานเกี่ยวกับการควบคุมกิจการท่ีมีผลกระทบตอสังคมการดําเนินการตามกฎหมายวาสถาน
บริการ โรงแรม อาวุธปน และการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

2. ฝายทะเบียนและบัตร 
มีหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน และ

การทะเบียนอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมการปกครองการสนับสนุนการเลือกต้ังทุกระดับ
ทางดานการทะเบียนและปฏิบัติงานรวมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย  

 2.1 งานทะเบียนราษฎร เปนงานทะเบียนราษฎรท่ีปฎิบัติตามพระราชบัญญัติของ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เชน การรับแจงยายเขา - ออก การยายท่ีอยู การเพิ่มช่ือและรายการบุคคล
เขาในทะเบียนบาน การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน การแกไขเปล่ียนแปลง
รายการในเอกสารทะเบียนราษฎร ฯลฯ 

 2.2 งานทะเบียนท่ัวไป เปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการแกไขเปล่ียนแปลง การ
ยกเลิก หรือการดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับทะเบียน 10 ประเภท ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมการ
ปกครอง คือ การทะเบียนครอบครัว การทะเบียนช่ือ - สกุล การทะเบียนพินัยกรรม การทะเบียน
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มูลนิธิ - สมาคม การทะเบียนสัตวพาหนะ การทะเบียนศาลเจา การทะเบียนมัสยิด การทะเบียนนิติ
กรรม  

 2.3 งานบัตรประจําตัวประชาชน เปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับการทําบัตรประจําตัว
ประชาชน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ประชาชนท่ีมาติดตอ
ขอใชบริการของสํานักงานทะเบียนอําเภอนครชัยศรี จะมีอายุต้ังแต 15 ป บริบูรณข้ึนไป และไดมี
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2540 กําหนดใหทําบัตรประจําตัวประชาชนอายุ 7 ป 
ใหทําบัตรประจําตัวประชาชน 

3. ฝายความมั่นคง 
มีหนาท่ีดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสบงบเรียบรอย และความม่ังคงภายใน การจัด

ระเบียบสังคม การแกไขปญหาความเดือดรอน และความขัดแยงของประชาชนในพ้ืนท่ี งานกิจการ
ชายแดน งานกิจการผูอพยพ งานกิจการชนกลุมนอย งานกิจการหมูบานอาสาพัฒนาและปองกัน
ตนเอง งานการขาว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานดานการส่ือสาร การดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมหรือท่ีไดรับมอบหมายและการปฏิบัติงาน
รวมกับหรือการสนับสนุนการปฎิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ฝายอํานวยความเปนธรรม  
มีหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการรับเร่ืองรองทุกขของราษฎร การไกลเกล่ียขอพิพาท ให

ความเปนธรรมกับราษฎร การปฎิบัติงานรวมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อ่ืนหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

ซ่ึงจะเห็นไดวางานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ทุกวันนี้นับวามีบทบาทมาก การ
ใหบริการแกประชาชน แตประชาชนสวนใหญจะไมคอยใหความสําคัญกับการติดตองานทะเบียน
และบัตรมากนัก อาจจะมาจากสาเหตุท่ีวา การไปติดตอราชการแตละครั้งตองใชเวลานาน หรือข้ัน 
ตอนการทํางานของราชการมีความยุงยาก สลับซํ้าซอนหลายข้ันตอน บางคร้ังอาจจะลืมนําเอกสาร
มาติดตอ หรือนําเอกสารมาไมครบ ตองเสียเวลาในการกลับไปนําเอกสารดังกลาวมา และการติดตอ
แตละคร้ังตองพบกับการใชวาจาไมสุภาพของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎรในบางคร้ัง หรือมีขอสงสัย
เกี่ยวกับเอกสารบางอยางกลับถูกตอบกลับมาดวยทาทางหรือคําพูดท่ีไมสุภาพ ซ่ึงการท่ีประชาชน
เขาไปติดตองานทะเบียนและบัตรตองการไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเสียเวลาในการติดตอให
นอยท่ีสุด  

ดังนั้น จากเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานฝายทะเบียนและบัตร
ประจําตัวประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมาใชบริการตอระบบบริการงานบัตรประจําตัว
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ประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน” เพื่อนําผลของการวิจัยไปปรับปรุงแกไขในการบริหาร 
งานและการใหบริการประชาชนของท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ของประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน 
1.2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใหบริการ

ประชาชนงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
1.3.1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
1.3.2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
1.3.3 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบัตร

ประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
1.3.4 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นี้ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตดานประชากร  
  ไดแก ประชาชนท่ีมารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ณ ท่ีวาการอําเภอนคร

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 1,804 คน ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชนผูใช 
บริการ จํานวน 380 คน 
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1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  
  ไดแก ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานทะเบียนและบัตร

ประจําตัวประชาชนของอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาไว 4  
ดานประกอบดวย 1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ, 2) ดานข้ันตอนการใหบริการ, 3) ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก และ 4) ดานความยุติธรรมในการใหบริการ 

1.4.3 ขอบเขตดานพื้นท่ี  
  ไดแก ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   
1.4.4 ขอบเขตระยะเวลา 
  ไดแก ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 1 เดือน ต้ังแตเดือนมีนาคม 

2556 วันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น.  
 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1 ทําใหทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใชบริการดานงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
1.5.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ของประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพตางกัน 

1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใหบริการของ
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

1.5.4 ทําใหสามารถนําผลการศึกษาคร้ังนี้ใชเปนสารสนเทศปรับปรุงแกไขระบบการ
ทํางานใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานของ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดี ท่ีชอบพอใจ หรือความประทับใจของประชาชนท่ีเกิด 

ข้ึนเม่ือมาใชบริการหรือไดรับการบริการ หรือการท่ีประชาชนมีการแสดงออกทางความรูสึก ความคิด 
การพูด การเขียน การโตตอบ เกี่ยวกับการใหบริการ ของอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีใหบริการงานการใหคําแนะนํา หรือตอบขอ
ซักถาม ตอนรับทักทายกริยามารยาทท่ีเหมาะ สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร อัธยาศัยดี ซ่ือสัตย
สุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี 
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ดานขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง เปนการปฏิบัติการตามข้ันตอน และเทคนิค ของวิธี
ปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม เพื่อใหผูรับบริการ ไดประโยชน ตรงตามความตองการมากท่ีสุด 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงสนับสนุนตอการดําเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการใหบริการของอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เชน สถานท่ี แผนผังอธิบายข้ันตอนการ
ขอรับบริการ การจัดเตรียมโตะ เกาอ้ี การบริการสําเนาเอกสาร การบริการน้ําดื่ม การบริการหองน้ํา 
หองสุขา ท่ีจอดรถ แบบฟอรมคํารองตาง ๆ ตูรับความคิดเห็น 

ดานความยุติธรรมในการใหบริการ หมายถึงหลักการพื้นฐานของความยุติธรรม ท่ีกําหนด 
ใหมีการปฏิบัติตอบุคคลท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น ๆ อยางเทาเทียมกัน     

สํานักทะเบียนราษฎร หมายถึง หนวยงานท่ีทําหนาท่ีดานการจัดทําทะเบียนคน ทะเบียน
บาน และจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ของท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

การใหบริการ หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในอําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการ จําแนกออกเปน 3 ดาน คือ 
ดานการบริการทั่วไป ดานพนักงานเจาหนาท่ี ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไดแก 

การใหบริการท่ัวไป หมายถึง ความรูสึก เกี่ยวกับความเหมาะสมของการใหบริการ ไดแก 
ความพรอมในการใหบริการอยางเต็มใจ มีความเสมอภาค มีมาตรฐานในการใหบริการ การตรงตอ
เวลา จํานวนการใหบริการอยางตอเนื่องเพียงพอและเหมาะสมตลอดจนมีความกาวหนาในคุณภาพ
ของการใหบริการในผลการปฏิบัติงาน  

เจาหนาท่ี หมายถึง ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมของเจาหนาท่ีตอการใหบริการ
ตาง ๆ ของเจาหนาท่ีของฝายทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนในดานการบริการ เชน ความ
กระตือรือรน ความรับผิดชอบตอการใหบริการ ความซ่ือสัตยตอการใหบริการ ความเสมอภาค และ
เทาเทียมกัน 

ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ความรูสึก ความนึกคิดเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ประชาชนผูซ่ึงมารับบริการกับอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีมีอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
และส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ความสะอาดเรียบรอย 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนผูมาขอรับบริการ ณ ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ในวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. 

เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธฉบับนี้แบงเปน 2 เพศ คือ  
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธฉบับนี้แบงเปน 4 กลุม ไดแก 
1) อายุตํ่ากวา 20 ป, 2) อายุ 21 - 40 ป, 3) อายุ 41 - 60 ป และ 4) อายุ 61 ปข้ึนไป 
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ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสาร
นิพนธฉบับนี้แบงเปน 5 กลุมดังนี้ ไดแก 1) ประถมศึกษา, 2) มัธยมศึกษา/ปวช., 3) ปวส./ 
อนุปริญญา, 4) ปริญญาตรี และ 5) สูงกวาปริญญาตรี 

อาชีพ หมายถึง อาชีพหลักของผูตอบแบบสอบถามสําหรับสารนิพนธฉบับนี้ แบงเปน 4
กลุม ไดแก 1) รับจาง, 2) คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว, 3) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ  
4) พนักงานบริษัท 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัย เร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้  

2.1  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการใหบริการระบบขาราชการ 
2.5  ขอมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  
2.6  สภาพพื้นท่ีท่ีใชในการวิจัย  
2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
   

2.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ 
อุกฤษฎ ทรงชัยสงวน (อางใน ขจรวิทย วัฒนุวรรณ, 2548, หนา 6) ไดรวบรวมกลุมแนวคิด

เกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบของแรงจูงใจไวเปน 4 กลุม ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’ s theory motivation) ทฤษฎีนี้เขาไดเสนอความ

ตองการในดานตาง ๆ กัน ของมนุษยเรียงลําดับจากความตองการข้ันพื้นฐานเพ่ือการอยูรอดไปจนถึง
ความตองการทางสังคมและความตองการยอมรับนับถือจากสังคมวาตนมีคุณคา และการพัฒนา
ตนเองใหกาวหนายิ่งข้ึน มาสโลว ถือวาการเรียงลําดับความตองการนี้มีความสําคัญโดยมนุษยจะมี
ความตองการในระดับสูง ๆ ไดก็ตอเม่ือความตองการข้ันพื้นฐานไดรับการตอบ สนองแลว 

2. ทฤษฎีการจูงใจการบํารุงรักษาของ Herzberg ไดกลาวถึงปจจัยการจูงใจซ่ึงเปนตัว กระตุน
ใหผูปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ ไดแก โอกาส ความสําเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบความ 
กาวหนา และปจจัยการบํารุงรักษา ซ่ึงเปนตัวขัดขวางความพึงพอใจ ไดแก นโยบายขององคการ 
สภาพการทํางาน ความสัมพันธระหวางบุคคล 

3.  ทฤษฎีการจูงใจของ Mc Celland ซ่ึงแบงความตองการของมนุษย เปน 3 ประเภท คือ
ความตองการความสําเร็จ ความตองการมีอํานาจ และความตองการความสัมพันธ โดยความตองการ
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ความสําเร็จหรือท่ีเรียกวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ินั้น ถาบุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาท่ีจะทําส่ิง
หนึ่งใหลุลวงไปดวยดี และแขงขันกันในมาตรฐานอันดีเยี่ยม 

4. ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของ
บุคคล จะประเมินความเปนไปไดของผลท่ีจะบังเกิดข้ึนแลว จึงดําเนินการปฏิบัติท่ีตนคาดหวังไว 
การจูงใจข้ึนอยูกับการคาดหวังของมนุษยตอผลที่เกิดข้ึน ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom นี้ทํานาย
วาบุคคลจะรวมกิจกรรมท่ีเขาคาดหวังจะไดรับรางวัลหรือส่ิงตาง ๆ ท่ีเขาปรารถนา 

สรุป ความพึงพอใจ คือทฤษฎีวาดวยความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวก 
และความรูสึกทางลบ ซ่ึงความรูสึกทุกชนิดของมนุษยจะติดอยูสองแบบน้ี ความรูสึกทางบวก คือ
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความไมสบายใจ ความรูสึกสองแบบนี้มีความสัมพันธกันอยาง
สลับซับซอน ระบบความสัมพันธของความรูสึก ท้ังสองเรียกวา ระบบความพึงพอใจ ซ่ึงความพึง
พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ ส่ิงท่ีทําใหเกิดความรูสึก 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุกรมทางดานพฤติกรรมศาสตร กลาววาเปนสภาพ

ความรูสึกของบุคคลท่ีมีความสุข ความอ่ิมเอมใจ เม่ือความตองการหรือแรงจูงใจของตน ไดรับการ
ตอบสนอง ความพึงพอใจตามพจนานุกรมดานจิตวิทยา หมายความวา เปนความรูสึกในข้ันแรก เม่ือ
บรรลุวัตถุประสงค และความรูสึกข้ันสุดทายเม่ือบรรลุถึงจุดมุงหมายโดยแรงกระตุน 

ความพึงพอใจนั้นเปนเร่ืองเฉพาะ หากกลาวถึงแนวทางของการศึกษาในเร่ืองดังกลาวนี้
แลวก็ยังมีผูศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองนี้เอาไวหลายกลุมท่ีสําคัญ ๆ ดวยกัน เชน ความหมายโดยรูปศัพท 
และความหมายโดยกลุมของนักวิทยาศาสตร นักกฎหมาย และนักจิตวิทยา ซ่ึงสรุปแนวทางการให
ความหมายดังกลาวไดคือ  

 “พึง” นั้น เปนคําชวยกริยาอ่ืน แปลวา “ควร” เชนพึงไปวาควรไป หมายความวา จําเปน
แปลวา “ตอง” สวน “พึงใจ” แปลวาชอบใจ พอใจ “พอ” คือ เทาท่ีตองการ ควรแกความตองการ
“พอใจ” คือ สมใจ ชอบใจ เหมาะ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2542, หนา 588) 

ความพึงพอใจ คือ ปจเจกบุคคลท่ีเกิดข้ึนตามพื้นฐานดั้งเดิมของส่ิงมีชีวิตท้ังคนและสัตว 
(เดือน คําดี, หนา 123) 

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจไวดังนี้ 
ศรี โพธิปกษา (อางใน ขจรวิทย วัฒนุวรรณ, 2548, หนา 11 - 12) กลาววา ความพึงพอใจ

หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเปล่ียนไปเปนความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติตอส่ิงนั้น ทัศนคติในทางบวกของบุคคลจะเกิดข้ึน ไดก็ตอเม่ือทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวของกัน
นั้นสามารถลดความตึงเครียดใหตํ่าลง เพราะความตึงเครียดเปนบอเกิดของความพอใจ   

มอรส (Morse) (อางใน ขจรวิทย วัฒนุวรรณ, 2548, หนา 4) อธิบายวา ความพึงพอใจ 
หมายถึง สภาวะจิตท่ีปราศจากความเครียด ท้ังนี้เพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความ
ตองการนั้นไดรับการตอบสนองท้ังหมด หรือบางสวนความเครียดก็จะนอยลงความพึงพอใจก็จะ
เกิดข้ึนและในทางกลับกันถาความตองการนั้นไมไดรับการตอบสนอง ความเครียดไมพึงพอใจก็จะ
เกิดข้ึน 

ดิเรก ฤกษหราย (อางใน ขจรวิทย วัฒนุวรรณ, 2548, หนา 4) กลาววา ความพึง พอใจหมาย 
ถึงทัศนคติทางบวกของบุคคลที่ มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เปนความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีตองานที่ 
ทําของบุคคลท่ีมีตองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจาการปฏิบัติงานและไดรับผลเปน 
ท่ีพึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนมีความสุข ความมุงม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและกําลัง 
ใจ มีความผูกพันกับหนวยงานมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงานท่ีทํา และส่ิงเหลานี้จะสงผล
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน สงผลตอความกาวหนาและความสําเร็จขององคกร
อีกดวย 

สรุป ความพึงพอใจ หมายถึงความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีตองานท่ีทําของ
บุคคลท่ีมีตองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนท่ีพึง
พอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนมีความสุข ความมุงม่ันท่ีจะทํางานมีขวัญและกําลังใจ หรือ 
มีเจตคติท่ีดีตอบุคคล เม่ือไดรับตอบสนองความตองการในทางเดียวกัน หากไมไดรับการตอบ 
สนองตามความตองการจะเกิดความไมพอใจเกิดข้ึน 

2.2.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจมีความสําคัญ พอสรุปไดวา “ความพึงพอใจ” (Satisfaction) เปนคํานามของ

กิริยาพอใจท่ีบอกใหทราบถึงสภาวะความรูสึกพอใจ โดยคําวา “พอใจ” นั้นหมายถึง    
1)  การไดบรรลุความตองการ ความคาดหวัง ความปรารถนา ความอยากของบุคคล 
2)  การบรรลุหรือการไดตอบสนองในบางส่ิงท่ีเรียกรองหรือขอแม 
3)  การยอมตาม (กฎมาตรฐานขอผูกพัน) 
4) การมีอิสระจากความสงสัยหรือความวิตกกังวล ความม่ันใจ การตอบสนองขอสงสัย

อยางเพียงพอ หรือการใหคลอยตาม 
5)  การทําส่ิงท่ีสมควร การปลดปลอย (ขอผูกพันตามความสงสัย) การทําใหสงบ 
6)  การทําการฟนฟูบูรณะไดตอไป 
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บุคคลจะพอใจ เม่ือไดรับส่ิงท่ีตนปรารถนา และจะพอใจเม่ือไดรับเทากับจํานวนท่ีคาดหวัง
ไว บุคคลมักไมพอใจหากไดรับส่ิงท่ีตนไมปรารถนา และหรือไดรับส่ิงตอบแทนตํ่ากวาท่ีคาดหวัง 
ส่ิงปรารถนาเหลานี้ไมจําเปนจะตองเปนเงินเพียงอยางเดียว อาจเปนลักษณะงาน ลักษณะเพื่อน 
ลักษณะหัวหนางานและอ่ืน ๆ นําไปใชเพื่อความพึงพอใจงาน เชน พอรเตอร (อางใน ขจรวิทย วัฒ
นุวรรณ, 2548, หนา 6) ใหคําจํากัดความของความพึงพอใจในงานวาเปนความแตกตางระหวางส่ิงท่ี
ตอบแทนในความคาดหวัง กับการรับส่ิงตอบแทนในสภาพจริง เขาแบงการรับรูของบุคคลตอการ
ไดรับส่ิงตอบแทนออกเปน 2 สวน คือ 

ปจจัยท่ีกําหนดในการรับรูวา ควรจะไดรับแยกออกไดเปน 2 สวนคือ 
1. ตัวบุคคลเอง ไดแกความตองการ บุคลิกภาพ และลักษณะของตน ปจจัยท่ีกําหนดการ

รับรู ควรจะไดรับกับการรับรูวา ไดรับจริง มีผลตอความพึงพอใจ 
2. สถานการณทางสังคม ไดแก การเปรียบเทียบระหวางบุคคลในสังคมปทัสถานของกลม 

อางอิง และองคประกอบของงานในอดีต 
ปจจัยในการกําหนดการรับรู ไดรับจริง คือ สภาพท่ีไดจากงานทางปฏิบัติจริง ๆ เชน เงิน 

เดือน การปกครอง งาน ผูรวมงาน ความปลอดภัยในงาน โอกาสกาวหนาในงาน 
สรุป ความสําคัญของความพึงพอใจเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นรูปรางได เปนความ 

รูสึกสวนตัวท่ีเปนสุข เม่ือไดรับการตอบสนองตามความตองการของตนในส่ิงท่ีขาดหายไป และ
เปนส่ิงท่ีกําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมนัน้ 
ๆ ความพึงพอใจสวนตัวและการยอมรับของกลุมทุกคนตองการใหตนเปนท่ียกยองและนับหนาถือ
ตาของคนอ่ืน การที่ตัวเองภูมิใจนั้นเปนความพึงพอใจสวนตัว เปนพลังอยางยิ่งแตในขณะเดียวกัน
คนสวนมากก็ตองการการยอมรับของสังคม  

2.2.3 ความหมายของความพึงพอใจในการใหบริการ  
นักวิชาการไดใหความหมายของความพึงพอใจตอการใหบริการไว ดังนี้ 
มณีวรรณ ตั้นไทย (2533, หนา 66-69) ไดใหความหมายของความพึงพอใจหลังการไดรับ

บริการวาเปนระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ  
1) ดานความสะดวกท่ีไดรับ 
2) ดานตัวเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3) ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ 
4) ดานระยะเวลาในการดําเนินการ 
5) ดานขอมูลท่ีไดรับจากการใหบริการ  
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วัลลภา ชายหาด (2532, หนา 14) ไดใหความหมายของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การบริการวา หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการไดรับบริการในลักษณะของ 

1) การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
2) การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา 
3) การใหบริการอยางตอเนื่อง 
4) การใหบริการอยางกาวหนา  
อํานวยศิริ บานเกาะ (2546, หนา 19) ใหความหมายของความพึงพอใจตอการใหบริการ

สาธารณะ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีประชาชนเขาไปรับบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ ใน
ลักษณะท่ีการใหบริการเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว ทันใจ ถูกตอง แมนยํา ชัดเจน อยางตอเนื่อง 
และมีคุณภาพ โดยสอดคลองกับความตองการของประชาชนท่ีเขารับบริการมากท่ีสุด โดยผลของ
การบริการสาธารณะนั้นตองแสดงออกมาในเชิงบวกมากกวาเชิงลบจึงจะเกิดความพึงพอใจของ
ประชาชน  

สรุป ไดวา ความพึงพอใจ คือ การท่ีประชาชนไดรับบริการในดานตาง ๆ ลักษณะท่ีการ
ใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว ทันใจ แมนยํา ชัดเจน อยางตอเนื่องและมีคุณภาพ โดยสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนท่ีเขารับบริการมากท่ีสุด และตองแสดงออกมาในเชิงบวกมากกวาเชิง
ลบจึงจะเกิดความพึงพอใจของประชาชน 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ  
2.3.1 ความหมายของ “การใหบริการ”   
องคการในระบบราชการนั้นเปนองคการขนาดใหญและสลับซับซอน สวนใหญจะเปน

องคการประเภทท่ีเรียกวา “องคการบริกร” (Service Organization) ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงคสําคัญ
ขององคการประเภทนี้ คือ การใหบริการแกลูกคาหรือประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ เชน  
อําเภอ, เทศบาล หรือหนวยงานตาง ๆ ของจังหวัด ในองคการประเภทดังกลาวนี้ วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายหลักท่ีองคการตองการจะบรรลุยอมมิใชอยูเพียงท่ีหลักประสิทธิภาพ เชน ลักษณะ โครง 
สรางของการแบงแยกอํานาจหนาท่ี ความสัมพันธท่ีดีของคนในองคการ การควบคุมบังคับบัญชา 
หรือเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีทันสมัยแตอยางเดียว แตจะตองคํานึงถึงความรูสึกและความตองการท่ี
แทจริงของประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการดวย ดังคําขวัญท่ีกลาวกันเสมอในระบบราชการไทย
วา “ขาราชการคือผูใหบริการประชาชน” ขาราชการสวนอําเภอนั้นจะใหบริการประชาชนได
อยางไรกันหรือ หากไมทราบวาประชาชนมีความรูสึกและความตองการอะไรบาง หรือส่ิงท่ีองค 
การราชการและตัวขาราชการกําลังปฏิบัติตอประชาชนนั้นเปนส่ิงท่ีเขาตองการอยางแทจริงหรือไม 



13 

มีความรูสึกพึงพอใจ หรือพยายามหาขอมูลเกี่ยวกับความรูสึก ความตองการ ตลอดจนทัศนคติโดย
สวนรวมของประชาชนเพื่อนํามาปรับเปาหมายและวิธีการปฎิบัติงานเพียงใด เพื่อใหบรรลุผลของ
การใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยแทจริง”การใหบริการ” อาจกลาว
ไดวา เปนหนาท่ีสําคัญในการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานท่ีตองมีการติดตอ
สัมพันธกับประชาชน หรือลูกคาโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาท่ีผูใหบริการมีหนาท่ีในการสง
ตอการบริการ (Deliver of Services) ใหแก ผูรับบริการ  

นักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ ไดแกพจนานุกรมฉบับราช 
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของคําวา “บริการ หมายถึง การปฏิบัติรับใช การใหความ
สะดวกตาง ๆ” สวนความหมายโดยท่ัวท่ีมักกลาวถึง คือการกระทําท่ีเปร่ียมไปดวยความชวยเหลือ
หรือกาหรดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน  

การบริการตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Service” ซ่ึงเปนคําท่ีเราคุนเคยและคนสวนมากจะ
เรียกรองขอรับบริการเพื่อความพึงพอใจของตน 

งานบริการ เปนการปฏิบัติงานท่ีกระทําหรือติดตอและเก่ียวของกับผูใชบริการ การให
บุคคลตาง ๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหน่ึง ท้ังดวยความพยายามใด ๆ ก็ตามวิธีหลากหลายใน
การทําใหคนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไดรับความชวยเหลือ จัดไดวาเปนงานบริการทั้งส้ิน  

มนูญ ศิริวรรณ (2542, หนา 5) ไดใหความหมายของคําวา “SERVICES” ดังนี้ 
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเราเห็นอกเห็นใจตอความลําบาก

ของลูกคา 
E  =  Earyly Response ตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็ว 
R  =  Respectful การแสดงออกถึงความนับถือ และใหเกียรติลูกคา 
V  =  Voluntaries manner ความสมัครใจ และเต็มใจท่ีจะบริการ 
I  =  Image Enhancing การรักษาภาพพจนของผูใหบริการ และเสริมสรางภาพพจนของ

องคกร 
C  =  Courtest กิริยาอาการออนโยน สุภาพ มีมารยาทดี ออนนอมถอมตน  
E  =  Enthusiasm ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนท่ีจะใหบริการใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจ 
นอกจากนี้ Service ยังมีความหมายอ่ืน ๆ ดวยเชน Satisfaction สรางความพึงพอใจ Expec 

tation เปนไปตามความคาดหวัง Reliability เช่ือม่ันได Value ส่ิงท่ีทํานั้นมีคุณประโยชน Information 
ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง Competence บริการอยางสามารถเช่ียวชาญ Electronics ใชระบบอิเล็ก 
ทรอนิกสชวยใหสะดวกรวดเร็วข้ึน 
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การใหบริการสาธารณะ เปนหนาท่ีสําคัญในการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะ
งานท่ีตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาท่ีผูใหบริการมี
หนาท่ีในการสงตอการบริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการมีนักวิชาการหลายทานใหแนว 
ความคิดเกี่ยวกับการใหบริการ ไดแกผูรับบริการ การใหบริการสาธารณะโดยหลักท่ัวไปแลวสวน
ใหญมักจะเปนหนวยงานของรัฐ แตยังมีนักวิชาการบางทานท่ีเห็นการใหบริการสาธารณะนั้นไม
จําเปนตองเปนหนาท่ีของหนวยงานของรัฐเทานั้น ภาคเอกชนก็สามารถใหบริการสาธารณะไดเชน 
กันฉะน้ัน ไมวาจะเปนการใหบริการของหนวยงานใดก็ตามการใหบริการสาธารณะก็มักจะเกี่ยว 
ของกับผูใหบริการ (Provider) กิจกรรมท่ีใหบริการ (Service) และผูเขาบริการ (Recipients) เสมอมี
นักวิชาการหลายทานใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ ไดแก 

กรมการปกครอง (2536, หนา 3 - 7) กลาววา การใหบริการที่ดีนั้น หมายถึง การที่ขาราชการ 
ซ่ึงทํางานติดตอกับประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ดวยความรวดเร็วเสมอภาค เปนธรรม และมีอัธยาศัย
ตอประชาชนดวยดีภายใตกฎขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ท่ีกําหนดไวโดยมีหลักการใหบริการ
ประชาชน  

วิฑูรย สิมะโชคดี (2541, หนา 252) กลาววา คําวา “ให” โดยความหมายแลว คือ การรูจัก
เสียสละในหลัก ธรรมสําคัญของพุทธศาสนา หากเราปรารถนาจะใหบุคคลอ่ืนกระทําส่ิงใดตอเรา
อยางไร เราก็ตองรูจักกระทําส่ิงนั้นแกผูอ่ืนกอน ก็คือการรูจักให การให คือ การเสียสละ จึงเปนการ
ยากพอสมควรท่ีจะปรับเปล่ียนความรูสึกนึกคิดนี้ เพราะโดยสัญชาตญาณแลว คนเรามักมีความเห็น
แกตัว การจะสรางจิตสํานึกของขาราชการใหเปนผูใหบริการ 

คําวา “การบริการ” คือ กระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับ 
บริการหรือผูใชบริการ กิจกรรมการบริการท่ีสมบูรณ ก็คือ กิจกรรมและพฤติกรรมบริการเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูอ่ืน งานบริการจึงประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญ คือ 

1) กิจกรรมบริการ หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการข้ันตอนหรือระบบระเบียบ
ของหนวยงานเพื่อใหผูรับบริการสําเร็จประโยชนตามความตองการ  

2) พฤติกรรมบริการ ไดแก ลักษณะการแสดงออกของผูใหบริการที่แสดงใหปรากฏหรือ
ผูรับบริการที่แสดงใหปรากฏหรือผูรับบริการพบเห็นหรือสัมผัสไดดวยความรูสึกตลอดระยะเวลาท่ี
กระทํากิจกรรมบริการรวมกัน ซ่ึงผูใหบริการสามารถแสดงพฤติกรรมบริการใหรูสัมผัสไดจาก 3 
ทาง คือ 

 2.1)  ทางดานทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ดานอารมณ ความรูสึก หรือมโนกรรม 
 2.2)  ดานบุคลิกภาพภายนอก การแตงกาย กิริยาทาทาง หรือกายกรรม 
 2.3)  ดานการพูด จากการติดตอส่ือสารดวยวาจา หรือวจีกรรม  
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ปฐม มณีโรจน (2538, หนา 20) ไดใหความหมายการใหบริการสาธารณะวา “เปนการ
บริการฐานะท่ีเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีอํานาจ กระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการเพื่อใหเกิด
ความพอใจ จากความหมายนี้ เปนการพิจารณาการใหบริการวาประกอบดวย ผูใหบริการ 
(Providers) และผูรับบริการ (Recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาท่ีตองใหบริการเพื่อใหฝาย
หลังเกิดความพอใจ”  

ประยูร กาญจนดุล (2535, หนา 138) กลาวไววา “บริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีอยู
ในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนอง
ตามความตองการสวนรวมของประชาชน” 

สรุปไดวาการบริการ หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใช 
บริการ ท้ังนี้เพื่อสนองตอบตอความพึงพอใจของผูใชบริการซ่ึงเปนการใหความสะดวกเพ่ือใหกลุม
หรือบุคคลตาง ๆ ไดใชประโยชนในทางใดทางหน่ึงโดยมุงหวังเพื่อสรางความพึงพอใจตามความ
ตองการหรือความคาดหวังเปนท่ีต้ังโดยจุดมุงหมายของส่ิงท่ีคาดหวังใหเกิดการสนองตอบ 3ชวง
ดวยกันดังนี้ 1) คาดหวังกอนรับบริการ 2) คาดหวังระหวางรับบริการ 3) คาดหวังหลังรับบริการ 

2.3.2 ความสําคัญของงานบริการ 
งานบริการเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลและส่ิงท่ีบุคคลไดกระทําข้ึน งาน

บริการเปนความรับผิดชอบของทุกคนและสามารถแบงความรับผิดชอบกันไปในงานแตละดาน 
โดยมีผูบริหารสูงสุดเปนผูรับผิดชอบหมดทุกดาน เราอาจแยกพิจารณาลักษณะของงานบริการออก
ได ดังนี้ 

1) เปนพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกตอผูอ่ืน 
พฤติกรรมโดยท่ัวไปจะเห็นไดจากการกระทํา การบริการจะมีการแสดงออกในลักษณะ

ของสีหนา กิริยาทาทาง คําพูด และนํ้าเสียง การแสดงพฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็นจะเกิดผลไดทันท่ี
เกิดผลไดตลอดเวลา และแปรผันไดรวดเร็ว อันเปนลักษณะเฉพาะของการบริการ 

2) เปนการกระทําท่ีสะทอนถึงความรูสึกนึกคิด และจิตใจ 
การบริการจะเปนเชนไร ข้ึนอยูกับความคิดของผูใหบริการซ่ึงแสดงออกถึงอารมณ ความ 

รูสึก ความเช่ือ ความปรารถนา และคานิยม ถาส่ิงเหลานี้สะทอนถึงความรูสึกนึกคิดและจิตใจท่ีดีก็
ยอมมีผลตอการบริการที่ดีตามไปดวย 

3) เปนส่ิงท่ีบุคคลไดกระทําข้ึนอันเช่ือมโยงถึงผลประโยชนของผูรับบริการ 
งานบริการเปนเร่ืองเกี่ยวของกับคนเปนผูใหบริการและตองการเปนสวนสําคัญในการสราง

บริการที่ดี เพราะกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการบริการคนจะตองมีสวนสัมพันธในการใหความชวย 
เหลือแกผูรับบริการเปนผูดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอผูรับบริการ 
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งานสํานักงาน โดยลักษณะของงานเปนงานบริการ ลักษณะเชนเดียวกับงานตอนรับ คือ 
จะตองใหการชวยเหลือดวยความจริงใจนับแตการทักทาย การกลาวคําตอนรับและการใหคําแนะนํา 
ช้ีแจง ตอบขอซักถามแกผูมาติดตอใหไดรับความคืบหนา ชัดเจน กระจาง และประทับใจ โดย 
เฉพาะดานธุรการซ่ึงเปนประตูดานแรกท่ีผูมาใชบริการตองสัมผัส ฉะนั้นตองทําใหผูรับบริการเกิด
ความรูสึกท่ีประทับใจเม่ือแรกพบ ใหเกิดความรูสึกอบอุนและช่ืนฉํ่าซ่ึงจะตองแสดงออกดวย
อัธยาศัยไมตรีอันดีงาน  

สรุปไดวา การบริการท่ีดี คือ การท่ีมีบุคคล 2 ฝาย คือ ผูรับบริการ และผูใหบริการ ซ่ึงผูให 
บริการไดตอบสนองตามความตองการดวย ความรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม ตามความตองการของ
ผูรับบริการ การบริการ ท้ังการบริการสาธารณะและการบริการทั่วไป การบริการที่ดีนั้นจะตองตอบ 
สนองความตองการของผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจ และเกิดทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการนั้น 

2.3.3 คุณภาพของงานบริการ 
คุณภาพของงานบริการอาจวัดออกมาเปนหนวยท่ีมีมาตรฐานลําบาก อีกท้ังผูรับบริการ 

ของหนวยงานราชการแตละหนวยก็มีภาพลักษณ คํารํ่าลือตางกันออกไปตัวผูใหบริการทั้งรูปราง
หนาตา การแตงกายท่ีแตกตาง สภาพแวดลอมท่ีแตกตางของผูรับบริการ ตอนน้ันวาอารมณดี 
หรือเสีย หรือมาตรฐานคุณภาพของผูรับบริการคนนั้นวาสูงหรือตํ่าเพียงใด การใหบริการแบบ
เดียวกันดวยผู ปฏิบัติงานคนเดียวกันอาจไดรับการประเมินจากผูรับบริการคนหนึ่งวาดีเปนท่ีพอใจ
แตกับผูรับ บริการอีกคน อาจไดรับคําติชมวาไมเปนท่ีพอใจอยางไรก็ตาม ไดมีผูศึกษาวิจัยเกี่ยว 
กับคุณภาพของงานบริการวาปจจัยท่ีอาจใชเปนตัวตัดสินคุณภาพของบริการ โดยวัดผูรับบริการ 
มี 10 ปจจัย คือ 

1) Reliability ความเช่ือถือไดในลักษณะหรือมาตรฐานการใหบริการ นั่นคือช่ือเสียง
ภาพลักษณของหนวยงานท่ีรักษาไวอยางดี จนเกิดความเช่ือถือวาการใหบริการไดมาตรฐานอาจเปน
การวัดในเร่ืองเวลาวาจะไมเสียเวลามาก เชน กองหนังสือเดินทางของกระทรวงการตางประเทศท่ี
ทําใหประชาชนเช่ือถือในมาตรฐานของเวลาวาการยื่นของหนังสือเดินทางจะใชเวลากี่วัน  

2) Respomsiveness การตอบสนองตอความตองการหรือความรูสึกของผูรับบริการวาเศรา
โศกเสียใจ ผิดหวังหดหูอยากไดยิน ไดพบเห็นในเร่ืองใด เชน หนวยงานราชการบรรเทาสาธารณะ
ภัยของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยเรงออกไปบรรเทาความทุกขโดยมุงเนนความตองการ
พื้นฐานเรงดวน 

3) Competences มีความสามารถมีสมรรถนะในการใหบริการอยางรอบรู ถูกตองเหมาะสม 
และเช่ียวชาญงานรูจริง เชน การใหบริการของแพทยตามสถานพยาบาลของรัฐบาล โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลท่ีมีการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร 
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4) Access การเขาถึงไดงาย การใหบริการอยางไมยุงยาก ไมมีพิธีรีตองเปนเจาขุนมูลนาย 
เชน สถานีตํารวจท่ีมีรอยเวรนั่งประจํา พรอมจะใหบริการรับเร่ืองราวรองทุกขของประชาชนตลอด 
24 ช่ัวโมง 

5) Courtesy ความสุภาพ เคารพนอบนอม ออนนอมใหเกียรติ มีมารยาทท่ีดีของผูใหบริการ
ไมวาจะทักทายหรือแสดงกิริยาใด ๆ เชน ตํารวจจราจรในบางทองท่ีซ่ึงเม่ือจําเปนจะตองจับกุมผู 
กระทําผิดกฎจราจร ก็จะทําความเคารพทักทาย กลาวคําสวัสดีกอน 

6) Communication หรือความสามารถและสมบูรณในการส่ือความและความสัมพันธกับ
ผูรับบริการทําใหประชาชนทราบเขาใจ และไดรับคําตอบ     

7) Creditability ความเชื่อถือได ความนาเคารพนับถือของผูใชบริการ เชน ผูพิพากษาตาม
ศาลสถิตยุติธรรม มีภาพพจนสําคัญ คือ ความซ่ือสัตยยุติธรรม ประชาชนยึดเหนี่ยวเปนท่ีพึงได 

8) Sceurity ความม่ันคงปลอดภัย ความอบอุนใจสบายใจของประชาชนผูไดรับบริการ โดย 
เฉพาะในขณะท่ีบริการอยู เชน เม่ือเหตุการณราย รถชนกัน หรือทะเลาะวิวาทกัน เม่ือตํารวจเขามา
ในท่ีเกิดเหตุ ความรูสึกของประชาชนจะอบอุนใจวาจะมีผูมาดูแลไกลเกล่ีย 

9) Costomer Understanding ความเขาใจประชาชนผูมารับบริการ เอาใจเขามาใสใจเรา เชน 
แพทยและพยาบาลตามหนวยสาธารณะสุขหรือโรงพยาบาลตางจังหวัดท่ีมีประชาชนผูยากไรมารับ
บริการผูใหบริการจะนึกถึงความทุกขยากความขาดแคลน มีการผอนปรนใหญาติมาปูเส่ือนอน
เฝาไขไดเม่ือจําเปน 

10) Tangibles สวนท่ีสัมผัสไดรับรูไดทางกายภาพของปจจัยการใหบริการ เชน สถานท่ี
ทํางานของหนวยงานราชการท่ีใหบริการตองสงางาม ดูแลรักษาความสะอาดอยางดีบริเวณรอบ
ปลูกตนไมใบหญาไวนาช่ืนชม แสดถึงความเอาใจใสของผูบริหารในหนวยงานใหบริการน้ันหรือ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชทันสมัยกาวทันเทคโนโลยีของโลก  

สรุป คุณภาพของงานบริการหมายถึงความรูสึกจากผูรับบริการที่แสดงออกหรือตอบรับเม่ือ
ไดรับบริการซ่ึงอาจแสดงออกท้ังภายนอกและภายใน เชนสัญลักษณ ภาษา ทาทาง สีหนา คําชมเชย 
ความเช่ือม่ันในการใหบริการ ความสมบูรณความเขาใจในดานระเบียนข้ันตอนในการใหบริการที่ไม
ยุงยากสลับซับซอนซ่ึงทําใหผูรับบริการเกิดความม่ันใจและอบอุนใจจนเกิดความพึงพอใจในการรับ
บริการอันเปนส่ิงท่ีสัมผัสไดทางกายภาพของการใหบริการ 

2.3.4 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
 1) การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ 

 1.1) คิดพิจารณารูจริงรูลึก บุคลากรภาครัฐจะตองใสใจใฝรู เพิ่มพูนทักษะอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงที่หลากหลายไดอยางทันโลกมีความคิด
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แบบพหุนิยม หรือแบบองครวม ท่ีสามารถผสมผสานความหลากหลายใหสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกัน
และกันไดท้ังนี้จะตองทํางานอยางมืออาชีพท่ีรูจริง รูลึกในเร่ืองท่ีรับผิดชอบ และรูกวางพอท่ีจะนํา
องคความรูภายนอกมาพัฒนาองคความรูภายใน และพัฒนาตนใหมีทักษะหลายดานท่ีสามารถจะ
ปรับตัวรับตอความเปล่ียนแปลงซ่ึงจะสามารถชวยใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.2) ทํางานมุงผลสัมฤทธ์ิ บุคลากรภาครัฐทุกคนตองมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีให
บรรลุเปาหมาย ไมเกียจครานเฉ่ือยชา เฉยเมยตอปญหาและวิฤกตการณรอบตัว ตองกลาตัดสินใจแก 
ปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพคุมคาทรัพยากร การทํางานของเจาหนา 
ท่ีท่ีจะตองเปล่ียนใหเปนราชการท่ีไมคิดเพียงการปฏิบัติหนาท่ีในเวลาราชการเทานั้น แตจะตอง
พยายามคิดหาหนทางท่ีจะทําใหงานสําเร็จไดอยางมีคุณภาพทันการณ และเปนท่ีพอใจของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม 

  1.3) ทํางานดวยความโปรงใสและประชาชนมีสวนรวมงานภาครัฐถือเปนงาน
สาธารณะจึงตองมีการประชาสัมพันธผลงานภาครัฐใหประชาชนไดรับทราบและรูความกาวหนา
ในการทํางานอยางตอเนื่องและพรอมใหประชาชนตรวจสอบเจาหนาท่ีรัฐจะตองเปดใจกวางพรอม
ท่ีจะรับความคิดเห็นคําวิพากษวิจารณจากประชาชนและเพื่อนรวมงานและนํามาพัฒนางานท่ีตนทํา
อยูใหดีข้ึน 

 1.4) ทํางานดวยความรับผิดชอบเจาหนาท่ีภาครัฐตองทํางานอยางมีความรับผิด 
ชอบการแบงงานตองมีความชัดเจนรูวาใครรับผิดชอบเร่ืองใด และแตละคนท่ีตองทําหนาท่ีไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเร่ืองใดก็สามารถช้ีแจงแสดงเหตุผล 
ไดทันทีและตองอธิบายใหประชาชนทราบในกรณีท่ีการทํางานมีอุปสรรคหรือเกิดปญหาข้ึน
สําหรับนักบริหารจะตองดูแลผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระเบียบ วินัย และทําหนาท่ีอยางแข็งขัน 

 1.5) ทํางานเปนทีมและเปนระบบเครือขาย สังคมยุดใหมเปนสังคมเครือขายท่ี
ขอมูลวิ่งผานไปมาเปนเครือขาย จึงเปนโอกาสท่ีองคกรและบุคคลตาง ๆ จะส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูล
และความรู ความคิดกันไดโดยงาย การเปนสมาชิกเครือขายจึงเปนประโยชนการทํางานของทุกคนจึง
เปนระบบเครือขาย หมดสมัยเก็บงําไวเพียงคนเดียว การแลกเปล่ียนและรวมใชขอมูลดวย กันจะเปน
พลังใหองคการและบุคคลเจริญกาวหนาไปไมหยุดยั้ง ขาราชการยุคใหมจะตองใจกวางรูจักประสาน
ประโยชนและสรางความสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะเปนแนวราบได การทํางานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพ
สูง เพราะเปนการใชประโยชนสูงสุด จากพลังความคิดทรัพยากรทั้งในและนอกองคกร 

  2) งานบริการเปนหนาท่ีของขาราชการ 
  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการปรับปรุงการบริการภาครัฐประสบความสําเร็จได 

คือ การมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีจิตสํานึกในการใหบริการและปรารถนาที่จะปรับปรุงบริการภาครัฐ 
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ท้ังนี้เนื่องจากงานบริการเปนกระบวนการของกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยัง
ผูรับบริการ ไมใชส่ิงท่ีจับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปเวลา สถานท่ี รูปแบบ และท่ีสําคัญเปนส่ิง
ท่ีเอ้ืออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตสํานึกในการใหบริการจึงเปนกุญแจสําคัญ
ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ 

  3) การบริหารการแสดงคุณภาพของขาราชการ 
  ภาพสะทอนท่ีประชาชนท่ัวไปจะมองขาราชการข้ึนอยูกับบริการที่ขาราชการเปนผู

บริการที่ไมดี แมวาจะเกิดจากการใหบริการของขาราชการเพียงบางสวน แตมีผลสวนกระทบสําคัญ
มายังขาราชการ ในสวนลักษณะการบริหารที่มีผลตอภาพลักษณของขาราชการมีตัวอยาง ดังนี้ 

   3.1)  ทําแบบเฉ่ือยชา ชักชา แบบเคยชิน ใชความรูวิธีการเดิม 
   3.2)  ไมมีบริการประชาชน 
   3.3)  ไมรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 
   3.4)  มุงเนนแตกฎหมาย ระเบียบ และระบบงานท่ีไมทันสมัย 
   3.5)  ขาดความรอบรู และทัศนคติท่ีถูกตอง 
  4) งานบริการเปนหัวใจของขาราชการ 
  ประชาชนก็คือ ลูกคา ภาคเอกชนพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหไดใจลูกคาเปรียบเทียบ

ลูกคาวามีความสําคัญระดับพระเจาหรือพระราชา เพราะลูกคานั้นเปนผูทําใหธุรกิจอยูไดเปนผูทําให
กิจการมีรายไดเติบโต และสงคืน ทํานองเดียว งานราชการอยูไดก็ดวยภาษีของประชาชนหนวยงาน
ราชการอยูไดก็เพราะประชาชนมารับบริการ หนวยงานราชการจะขยายและเติบโตไดก็เพราะ
ประชาชนใชบริการเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ การใหบริการท่ีดีจึงเปนหัวใจของงานราชการโดยแทการทํางาน
ของเจาหนาท่ีจะตองเปล่ียนแนวคิดใหมเปนขาราชการปฏิบัติหนาท่ีในเวลาราชการเทานั้น แต
จะตองพยายามคิดหาทางที่จะทํางานใหสําเร็จไดอยางมีคุณภาพทันการณ และเปนท่ีพอใจของ
ประชาชนและสังคมโดยรวม   

ท่ีกลาวมาแลวจะเห็นไดวา คุณภาพของบริการไมเนนเพียงผลของงานบริการแตเนนความ
นึกคิดภาพลักษณในอดีตและการสัมผัสการรับรูในการไดรับบริการในปจจุบัน ส่ิงท่ีเกี่ยวกับ
คุณภาพของคน สถานท่ี กริยา ทาทาง ความรูความสามารถ และต้ังใจจริง โอบออมเอ้ืออาทรในการ
ใหงานบริการ ทุกหนวยงานท่ีใหงานบริการของราชการควรอยางยิ่งตองปรับปรุงพัฒนาหรือถามี
ปจจัยท่ีดีเชนนั้นอยูแลว ตองรักษาภาพลักษณนั้นไวใหไดมาตรฐานตลอดไป 

2.3.5 หลักการใหบริการสาธารณะท่ีดี 
มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงหลักการใหบริการสาธารณะท่ีดีไว ดังนี้ 
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Katz and Danet อางใน (ปฐม มณีโรจน, 2538, หนา 20) เสนอความคิดเห็นวาหลักการ
สําคัญของการบริการ ลูกคาท่ีควรปฏิบัติท้ังในองคการของรัฐบาลและเอกชน ควรยึดหลักการ
ปฏิบัติ ดังนี ้ 

1) การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) หมายถึง การติดตอส่ือสารระหวางลูกคากับหนวย 
งานจะจํากัดเฉพาะเร่ืองงานเทานั้น พนักงานไมควรนําเร่ืองสวนตัวนอกเหนือจากหนาท่ีมาเก่ียว 
ของดวย 

2) การปฏิบัติโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน (Universality) หมายความวาพนักงานจะตอง
ปฏิบัติตอลูกคาโดยความเปนธรรม ไมถือเขาถือเรา เชน การใหบริการตามลําดับกอนหลัง ใครมา
กอนไดรับบริการกอน เปนตน 

3) การวางตนเปนกลาง (Affective neutrality) หมายถึงพนักงานจะตองใหบริการลูกคาโดย
ไมเอาอารมณสวนตัวเขามายุงเกี่ยวกับงาน ปฏิบัติงานดวยเหตุผลและใชหลักการความถูกตอง ไมขู
ตะคอกหรือหาเหตุชวนวิวาทลูกคา 

ปริมพร อํ่าพันธ อางใน (ปฐม มณีโรจน, 2538, หนา 20) )  มองการใหบริการสาธารณะมี 4 
องคประกอบท่ีสําคัญคือ 

1) ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร ไดแก บุคลากร คาใชจาย อุปกรณและส่ิงอํานวยความ
สะดวก 

2) กิจกรรมหรือกระบวนการซ่ึงหมายถึงวิธีการที่จะใชทรัพยากร 
3) ผลหรือผลผลิตซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการมีการใชทรัพยากร 
4) ความคิดเห็นตอผลกระทบซ่ึงหมายถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการบริการ 
จากความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเปนการพิจารณาโดยใชแนวคิดระบบท่ีมองวาหนวย 

งานท่ีมีหนาท่ีใหบริการนําปจจัยเขาสูการผลิตและออกมาเปนผลผลิตหรือการบริการเชนเดียวกับ
แนวความคิด อยางไรก็ตามจากความหมายดังกลาวมีประเด็นสําคัญประการหนึ่งก็คือการมองในแง
ของผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังการใหบริการที่เกิดข้ึนซ่ึงสามารถวัดไดจากความเห็นหรือทัศนคติของ
ผูรับบริการที่มีตอระบบการใหบริการ  

สมชาติ กิจยรรยง (2536, หนา 44 - 57) ไดกลาวถึงการใหบริการท่ีดีวา การใหบริการที่ดี
สวนหนึ่งข้ึนอยูกับการเขาถึงบริการและเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงบริการ ดังนี้ 

1) ความเพียงพอของบริการที่มีอยู (Availability) คือ ความเพียงพอระหวางบริการที่มีอยู
กับความตองการขอรับบริการ 

2) การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะท่ีต้ัง การเดินทาง 
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3) ความสะดวก และส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) ไดแก 
บริการที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวก มีส่ิงอํานวยความสะดวก 

4) ความสามารถของผูรับบริการ (Capability) ในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับการบริการ 
5) การยอมรับคุณภาพของการบริการ (Availability) ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะ

ของผูใหบริการดวย 
การบริการเปนเร่ืองท่ีปรารถนาใหผูรับบริการมีความรูสึกท่ีดีตอผูใหบริการและเกิดความ

ประทับใจ การบริการท่ีมีคุณภาพจึงจําเปนจะตองถึงพรอมท้ังการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับกิจ
ธุระตามประสงคของผูรับบริการไดอยางถูกตองครบถวนเปนประโยชนสูงสุดแกผูรับบริการ 

การบริการ คือ กระบวนกิจกรรมในการสงมอบบริการไปยังผูรับบริการหรือผูใชบริการ 
กิจกรรมการที่สมบูรณ ก็คือ กิจกรรมและพฤติกรรมบริการเพื่อประโยชนสูงสุดของผูอ่ืน

งานบริการจึงประกอบดวย 2 สวนสําคัญ คือ 
1) กิจกรรมบริการ หมายถึง การดําเนินงานตามกระบวนการข้ันตอนหรือระบบระเบียบ

ของหนวยงานเพื่อใหผูรับบริการสําเร็จประโยชนตามความตองการ 
2)  พฤติกรรมบริการ ไดแก ลักษณะการแสดงออกของผูใหบริการที่แสดงใหปรากฎหรือ

ผูรับบริการที่แสดงใหปรากฏหรือผูรับบริการพบเห็นหรือสัมผัสไดดวยความรูสึกตลอดระยะเวลาท่ี
กระทํากิจกรรมบริการรวมกัน ซ่ึงผูใหบริการแสดงพฤติกรรมบริการใหรูสัมผัสไดจาก 3 ทาง คือ 

 2.1)  ทางดานทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด ดานอารมณ ความรูสึก หรือมโนกรรม 
 2.2)  ดานบุคลิกภาพภายนอก การแตงกาย กิริยาทาทาง หรือกายกรรม 
 2.3)  ดานการพูด จากการติดตอส่ือสารดวยวาจา หรือ วจีกรรม  
สรุปแลวจะเห็นวา การบริการเปนการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของตามกระบวนการข้ันตอน

หรือระบบของหนวยงาน เพื่อใหผูรับบริการสําเร็จประโยชนตามความตองการไดอยางครบถวนถูก 
ตอง การบริการประกอบดวย ผูใหบริการ ผูรับบริการ และผลของการบริการท่ีประทับใจท้ัง
รูปธรรมและนามธรรม 

เทพศักดิ์ บุญยรัตนพันธ (2548, หนา 25) ไดกลาววา การใหบริการสาธารณะ คือ การสราง
ความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชน โดยเห็นวาเปนเปาหมายน้ีเปนคานิยมท่ีผูปฏิบัติงาน
ตองยึดถือไวเสมอพรอม ๆ กันไปกับจะตองยึดหลักการของการใหบริการสาธารณะ 5 ประการ คือ 

1) การใหบริการอยางเสมอภาค คือ การไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน
จะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 
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2) การใหบริการที่ตรงเวลา คือ ในการบริการจะตองมองวาการใหบริการสาธารณะจะตอง
ตรงเวลาผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถาไมมีการตรงเวลาซ่ึง
จะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน 

3) การใหบริการอยางเพียงพอ คือ การใหบริการสาธารณะตองมีจํานวนการใหบริการและ
สถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม 

4) การใหบริการอยางตอเนื่อง คือ การยึดประโยชนของสาธารณะชนเปนหลัก ไมยึดหลัก
ความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

5) การใหบริการอยางกาวหนา คือ การใหบริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผล
การปฏิบัติงาน  

เจษฎา จันทบุรานันท (อางใน เทพศักดิ์ บุญยรัตนพันธ, 2548, หนา 25)ใหความหมายของ
การใหบริการสาธารณะวา “กิจการท่ีอยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของฝาย
ปกครองท่ีจัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชน” 

สุชาติ จันทรนอย (อางใน เทพศักดิ์ บุญยรัตนพันธ, 2548, หนา 25) ใหความหมายของการ
ใหบริการวา “การที่บุคคล กลุมบุคคล หรือหนวย งานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ 
ซ่ึงอาจเปนของรัฐหรือเอกชน มีหนาท่ีในการสงตอการใหบริการแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนการบริการมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 สวนคือ  

1)  สถานท่ี และบุคคลท่ีใหบริการ 
2)  ปจจัยท่ีนําเขาหรือทรัพยากร 
3)  กระบวนการ และกิจกรรม 
4)  ผลผลิต หรือตัวบริการ 
5)  ชองทางการใหบริการ 
6)  ผลกระทบท่ีมีตอผูรับบริการ  
สรุป ไดวาการใหบริการสาธารณะ หมายถึง การใหบริการที่ผูใหบริการมุงผลสัมฤทธ์ิให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการ เชนการสรางความพึงพอใจใหเกิดความเช่ือม่ัน
กับผูรับบริการ ความเสมอภาค ความตอเนื่อง การตรงตอเวลา ตลอดการแสดงออกของผูใหบริการ 
เชนลักษณะทาทางการยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรน รวมไปถึงการแตงกาย ท้ังนี้เพื่อใหประชาชนได
ประโยชนและเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ โดยผูใหบริการนั้นและผูรับบริการอาจเปน
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ได 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการใหบริการระบบขาราชการ 
2.4.1 ความหมายของหลักการใหบริการระบบขาราชการการ 
อุทัย เลาหวิเชียร (อางใน กุลธน ธนาพงศธร, 2530, หนา 303 - 304) ไดใหความหมาย

ระบบราชการ หมายถึง หนวยงานท่ีมีรูปแบบซ่ึงจัดเปนกระทรวง ทบวง กรม กอง ฝาย เพื่อนํา
นโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติ ระบบราชการจึงเปนองคกรขนาดใหญท่ีสลับซับซอนหรืออาจเรียก
ไดวาเปนรูปแบบองคกรทางสังคมท่ีมีคุณสมบัติโดยเฉพาะ ซ่ึงไดแกการมีช้ันการบังคับบัญชาท่ี
ลดหล่ันกันลงมา การแบงงานกันทําโดยคํานึงถึงความรู ความ สามารถ และทักษะเปนเกณฑ การ
บริหารที่ยึดถือกฎหมายเปนหลัก มีระเบียบ วิธีการปฏิบัติท่ีชัดเจน การติดตอปฏิสัมพันธให
ความสําคัญในเร่ืองของกฎหมาย ระเบียบแบบแผนมากกวาเร่ืองสวนตัว การสรรหา กากรเล่ือนข้ัน
ของขาราชการเนนในเร่ืองความรู ความสามารถ  

2.4.2 คานิยมของขาราชการไทย  
อุทัย เลาหวิเชียร (อางใน กุลธน ธนาพงศธร, 2530, หนา 303 - 304) ไดวิเคราะหถึงคานิยม

ของระบบราชการไทย โดยช้ีใหเห็นคานิยมของระบบราชการไทย และช้ีใหเห็นวาเหตุใดระบบ
ราชการไทยจึงขาดคานิยมบางประการ ท่ีเปนสาระสําคัญของการบรรลุผลของงานราชการ  

นักรัฐศาสตรชาวอเมริกันผูหนึ่ง ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับคานิยมของระบบราชการไทย มี
อยู 4 ประการ  

1. ระบบราชการไดจัดต้ัง และปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหขาราชการมีสถานภาพท่ีแตกตางกับ
คนอ่ืน  

2. ขาราชการคํานึงถึงเร่ืองสวนตัวเปนหลัก ถือวาสําคัญกวากฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
3. ขาราชการใหความสําคัญกับความม่ันคง ซ่ึงหมายถึงวิถีชีวิตในระบบราชการใหมีความ

คงทนถาวร เพราะอาชีพขาราชการเปนอาชีพท่ีมีหนาตาและไมมีอาชีพอ่ืนมาทดแทนไดขาราชการ
ไทยใหความสําคัญเกี่ยวกับความสุข ท่ีจะไดจากส่ิงแวดลอมและสังคม ดังนั้น ขาราชการไทยจึงเห็น
แตความสนุกเปนสําคัญ เปนเหตุใหขาดความสนใจในงานอยางจริงจัง อีกนัยหนึ่งคือ มีความมุงม่ัน
ในหนาท่ีการงานนอย  

ขอแรก จะเห็นวาขาราชการไทยใหความสําคัญเกี่ยวกับสภาพ เชน เห็นวาการเปน
ขาราชการเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีเกียรติกวาคนอ่ืน ขาราชการที่มียศหรือระดับซี
มากกวา จะรักษาสถานะใหแตกตางจากระดับตํ่ากวา การปฏิสัมพันธจะตองมีพิธีการ และไมมีความ
เทาเทียมกัน ขาราชการชั้นผูนอยไมกลาแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตางจากผูบังคับบัญชา 
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ขอท่ีสอง การเนนเร่ืองสวนตัวมากกวากฎหมาย ระเบียบการ เปนเร่ืองธรรมดาของสังคม 
ไทย ขาราชการช้ันสูงมักไมคอยปฏิบัติตามกฎหมาย การชวยเหลือสมัครพรรคพวกหรือเครือญาติ
เปนเร่ืองท่ีถือปฏิบัติจนกลายเปนความเคยชิน  

ขอท่ีสาม คือ คนไทยมักจะขาดความยึดเหน่ียวและเห็นวาชีวิตไมมีความม่ันคง ส่ิงท่ียึด
เหนี่ยวคือ อาชีพราชการ การยึดถือความม่ันคงมากไปเปนเหตุใหขาราชการเกิดความไมกระตือ-  
รือรน สามารถเล่ือนเงินเดือน ตําแหนงไดถาไมมีความผิด การเล่ือนข้ันการมีการแขงขันแคไมกี่คน
ในหนวยงาน ทําใหไมเกิดความขวนขวาย 

ขอสุดทาย ท่ีวาคนไทยชอบสนุก แสงหาความสนุกแมแตการปฏิบัติงาน เร่ืองนี้ไมปกใจ 
แนวาคนไทยไมเครงตองาน โดยการนําเอาเร่ืองของงานมาปะปนกับความสนุก การดําเนินชีวิต 
ของคนในสังคมไมเหมือนกัน การท่ีขาราชการปฏิบัติงานพรอมไปกับการมีอารมณขันก็อาจเปน 
วิถีชีวิตหนึ่งของคนไทย เพราะการมีอารมณขันเปนการผอนคลายความเครียดจากการทํางาน 
ท่ีซํ้าซาก จําเจ  

นอกจากนี้คานิยมของขาราชการไทย อีกประการหนึ่ง คือ ขาราชการนึกถึงความกาวหนาใน
ชีวิตราชการมากเกินไป จนบางคร้ังขาดสํานึกการมีสวนรวม ปฏิบัติงานขัดตอวิชาชีพ หรือขาดความ
รับผิดชอบเปน อาทิ จริงอยูความกาวหนาตองการทุกคน แตควรมาจากความสามารถ ขาราชการไทย
ในปจจุบันมีแนวคิดท่ีแปลก คือ ตองการกาวหนาแตไมสรางผลงานการขยายตัวของหนวยงานใน
ระบบราชการ จึงใชการเอาอกเอาใจผูใหญเพื่อสรางผลงานขาราชการที่ไดเล่ือนตําแหนงเร็วมักไม
คอยขัดแยงผูใหญ ขาราชการที่ตองการเล่ือนตําแหนงเร็วจะทําตัวสงบเสง่ียม ปฏิบัติงานตามคําส่ัง
ผูบังคับบัญชา ไมเสนอความคิดเห็นตอสวนรวมถาผูใหญไมชอบ มุงเอาอกเอาใจตอผูบังคับบัญชา
มากกวาความถูกตองของประโยชนสวนรวม กลาวคือ เพียงทํานุบํารุงลูกพี่ ลูก นองติดสอยหอยตาม
ผูบังคับบัญชาเพียงเพื่อใหสนับสนุนอุมชูหรือปูนบําเหน็จความชอบใหตอไปในอนาคต โดยไมได
มองถึงความรับผิดชอบในหนาท่ีหรือความถูกตองในหนาท่ี (เร่ืองเดียวกัน หนา 29 - 31)  

สรุป คานิยม 4 ประการ ดังกลาว จึงเปนอุปสรรคของการบริหารงานแบบประชาธิปไตย คา 
นิยมดังกลาวจะขัดตอหลักประสิทธิภาพ และหลักการท่ีมีเหตุผล การใชเวลาราชการไปทําธุระสวน 
ตัวใหผูบังคับบัญชา ยอมเปนเหตุใหงานไมมีประสิทธิภาพ และหลักการท่ีมีเหตุผล คานิยมแบบ
แนวดิ่งก็เปนอุปสรรคตอคานิยมท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจ ผูท่ีรักษาสภาพ
แบบแนวดิ่งยอมตองการรวมอํานาจ คานิยมในเรื่องสวนตัวจึงขอตอคานิยมท่ีเนนความสําเร็จและ
ประโยชนสาธารณะโดยเหตุนี้ขาราชการไทยจึงมีคานิยมท่ีขัดตอการบริหารงานแบบประชาธิปไตย  

2.4.3 หลักการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี   
จากหัวขอท่ีกลาวมา คานิยมเปนอุปสรรคในการบริหารงานราชการ สงผลใหเกิดการ

ทํางานท่ีไรประสิทธิภาพในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ
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สังคม ในป พ.ศ. 2540 จึงมีแนวคิดการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ในป พ.ศ. 
2542 ประกอบไปดวยหลักฐาน 6 ประการ คือ  

1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปน
ท่ียอมรับของสังคม พรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจ หลักการนี้จะคํานึงถึงความเปน
ธรรมและยุติธรรม เพราะเม่ือกฎหมายมีความสลับซับซอนมากข้ึน คนในสังคมจะมองวาเขาใจยาก 
มีวิธีการที่สับสนและเกิดความระแวงวาขาราชการจะแสวงหาประโยชนในการดําเนินการ โดยจะมี
การบังคับใชกฎหมาย เหลานี้อยางไมเปนธรรม ในเร่ืองภาครัฐจะตองมีการทบทวน ปรับปรุงแกไข
กฎหมายใหเขาใจงาย และมีการเผยแพรทําความเขาใจในเนื้อหาสาระใหดี ใหประชาชนเขาใจวา
การตรา การบังคับใชกฎหมายอยูบนพื้นฐานของเหตุผลและความจําเปน มิฉะนั้นประชาชนจะตอ 
ตานไมปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบังคับใช 

2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดม่ันในความถูกตอง ดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ียึดถือ
หลักการนี้ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนา
ตัวเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทย มีความซ่ือสัตย ขยัน จริงใจ ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย
ประจําชาติ ความถูกตองดีงามเปนเร่ืองของศีลธรรม และจริยธรรม วัฒนธรรมท่ีสังคมยอมรับวา
เปนแบบอยางท่ีพึงปฏิบัติเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดออนและลึกซ้ึงกวาเร่ืองกฎหมาย ในการบริหาร
บานเมืองผูบริหารมักขาดจิตสํานึกในการใชอํานาจบริหารท่ีมีไปในทางสวนตัว หรือเกรงกลัว
อิทธิพลบีบบังคับมา กฎหมายปจจุบันไดวางมาตรการใหตรวจสอบกันเอง และปฏิบัติงานตามมาตร 
ฐานคุณธรรม โดยระบุในรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ 
ใหความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับ 
ปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวกเขาใจงาย และ
มีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได นอกจากนี้การตัดสินใจและการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐตองมีความโปรงใส เปดเผยใหสาธารณะชนตรวจสอบได เร่ืองนี้เปนประเด็น
สําคัญในการตัดสินใจลงทุนท่ีเหมาะสมของธุรกิจขอมูลขาวสารของภาครัฐจะชวยใหภาคธุรกิจ
เอกชน และประชาชนตัดสินใจไดถูกตอง และประชาชนจะมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของ
ภาครัฐ 

4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความ 
เห็นในการตัดสินใจปญหาของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การประชาพิจารณ การแสดง
ประชามติ และอ่ืน ๆ  



26 

รัฐธรรมนูญ กําหนดใหบุคคลมีสิทธิมีสวนรวมในการพิจารณาของเจาหนาท่ีมีผลหรืออาจ
มีผลตอสิทธิและเสรีภาพของตนในมาตรา 60 ใหสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง และรวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับในมาตรา 76 รัฐตองกระจายอํานาจให
ทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในทองถ่ินไดเอง พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพื้นฐาน สารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัว
ประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ินนั้น ในมาตรา 78 และใหเอกชนเขามามีสวนรวมจัด
การศึกษาอบรมดวยในมาตรา 81 เปนตน  

5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตะหนักถึงสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบ
ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และการกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจน
เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของ
ตนเอง  

ประชาชนทุกคนจะตองทําความเขาใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ
กําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาท่ีของรัฐจะตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายและใชอํานาจโดย
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมีความรับผิด 
ชอบตามบทบาทหนาท่ีของรัฐ สวนภาคธุรกิจเอกชนจะตองมีหนาท่ีสรางสรรคสินคาและบริการที่มี
คุณภาพปลอดภัย ใหผูบริโภคและไมสรางความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในทองถ่ินและตองจัดทํา
รายงานแสดงผลการดําเนินการ รัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผนดินให
เปนตามแนวนโยบายพ้ืนฐานตามบทบัญญัติไวในหมวดน้ี รวมท้ังปญหาและอุปสรรคเสนอตอ
รัฐสภาปละ 1 คร้ัง  

6) หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีจํากัดเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคา สรางสรรค
สินคาและบริการที่มีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให
สมบูรณยั่งยืน (เร่ืองเดียวกัน หนา 32 - 33) 

สรุป หลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลไดเขมงวดในการใชงบประมาณอยางประหยัด 
และมีการทบทวนการใชงบประมาณอยางหมุนเวียนและมีการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โอย
การสรางปลูกทดแทนใหม ในสวนของการบริหารราชการไดมีแผนปฏิรูประบบงบประมาณ ระบบ
บริหารบุคคลในภาครัฐ ปรับเปล่ียนกฎหมายใหทันสมัย และปรับเปล่ียนวัฒนธรรมคานิยมในการ
ทํางานของภาครัฐ เพื่อใหสอดคลองกับการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิทุกหนวยงาน ในภาครัฐจะตอง
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รายงานผลการทํางานและแสดงประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรตอสาธารณะ ในขณะเดียวกัน
เจาหนาท่ีตองเรียนรูและทําความเขาใจในเร่ืองการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา  

 

2.5 ขอมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  
2.5.1 ความหมายของงานบัตรประจําตัวประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 และฉบับแกไขเพิ่มเติมโดยพระ 

ราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายสําคัญท่ีกําหนดระเบียบ
ปฏิบัติ การทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนกฎหมายท่ีใกลตัวเกี่ยวของกับตนเองและสังคมเปน
อยางมาก บัตรประจําตัวประชาชนเปนเอกสารที่ทางราชการออกใหแกประชาชนผูมีสัญชาติไทย ท่ี
มีอายุต้ังแต 15 ปบริบูรณ จนถึง 70 ปบริบูรณ เพื่อใชเปนหลักฐานในการพิสูจนทราบและยืนยันตัว
บุคคลในการทําธุรกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับภาครัฐและเอกชน นับวาเปนเอกสารท่ีมีความสําคัญ
มาก เพราะเปนเอกสารชิ้นแรกท่ีนําไปสูการมีสิทธิในหลาย ๆ ดาน 

การทําบัตรประจําตัวประชาชน เปนภารกิจท่ีสําคัญยิ่งของกรมการปกครอง ซ่ึงกรมการ
ปกครองไดปรับปรุงระเบียบกฎหมายและพัฒนาระบบการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหทัน 
สมัยสอดคลองกับสถานการณและเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนอยางตอเนื่องตลอดมา ท้ังนี้ เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีทัศนคติท่ีดีตอหนวยงาน การปฏิบัติงานให
รวดเร็วถูกตองเปนท่ีพึงพอใจของประชาชนนั้น ผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเขาใจในระเบียบ
กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานเปนอยางดี เพื่อใหการปฏิบัติงานบัตรประจําตัวประชาชนมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง แจงวา พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน 
(ฉบับท่ี 3) ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 128 ตอนท่ี 34 ก ลงวันท่ี11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป กําหนดใหผูมี
สัญชาติไทย การทําบัตรประจําตัวประชาชนใหเด็กซ่ึงมีอายุต้ังแต 7 ปบริบูรณ 

 

2.6 สภาพพ้ืนท่ีทําการวิจัย  
2.6.1 ประวัติความเปนมา 
เขตพื้นท่ีของท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีต้ัง อําเภอนครชัยศรี ต้ังอยู ณ เลขท่ี 

4 หมูท่ี 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี เปนอําเภอท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร ต้ังอยูตอน กลางของ
จังหวัดนครปฐมมีพื้นท่ีประมาณ 284.031 ตารางกิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดนครปฐมตามถนนสาย
เพชรเกษม เปนระยะทาง 15 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 45 กิโลเมตร 
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2.6.2 อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม และตําบลบางระกํา, ตําบลนราภิรมย 

อําเภอบางเลน ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต  ติดตอ ตําบลคลองใหม, ตําบลคลองจินดา อําเภอสามพราน และตําบลดอนยายหอม 

อําเภอเมืองนครปฐม จังนครปฐม 
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลคลองโยง, ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล และตําบลหอม

เกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลถนนขาด, ตําบลธรรมศาลา, ตําบลสามควายเผือก อําเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
2.6.3 เขตการปกครอง 
ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แบงเขตการปกครองดังนี้ 
 - จํานวนตําบล 24  ตําบล 
 - จํานวนหมูบาน 108  หมูบาน 
 - องคการบริหารสวนตําบล 23  แหง  
 - เทศบาลตําบล 2  แหง 
 ไดแก เทศบาลตําบลนครชัยศรี และเทศบาลตําบลหวยพลู 
2.6.4 ประชากรของอําเภอนครชัยศรี     
อําเภอนครชัยศรี มีจํานวนประชากรประมาณ 108.746 คน  
2.6.5 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศอยูในเกณฑคอนขางรอน อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33.1 องศาเซลเซียส 
2.6.6 ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม เหมาะสมแกการเพาะปลูกอยางยิ่ง การทํานา

ปรังนับวาไดผลดี เปนท่ีนิยมของราษฎรท่ัวไป รองลงมาไดแกการทําสวนผลไม พืชผัก และเล้ียง
ปลา มีลําน้ําสําคัญ ไดแก 

1. แมน้ําทาจีน (นครชัยศรี) สวนท่ีอยูในเขตอําเภอนครชัยศรี มีความยาวประมาณ 25 
กิโลเมตร แมน้ําทาจีน (นครชัยศรี) ไหลผาน ตําบลที่ต้ังอยูริมแมน้ํา 11 ตําบล ไดแก 

 - ตําบลบางแกวฟา 
 - ตําบลหวยพลู 
 - ตําบลดอนแฝก 
 - ตําบลลานตากฟา 
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 - ตําบลวัดสําโรง 
 - ตําบลงิ้วราย 
 - ตําบลสัมปทวน  
 - ตําบลวัดแค 
 - ตําบลนครชัยศรี 
 - ตําบลบางกระเบา 
 - ตําบลไทยาวาส 
2. คลองเจดีย แยกจากแมน้ําทาจีนบริเวณทองท่ีตําบลวัดแค ไหลผานตําบลทาตําหนักและ

ตําบลศีรษะทอง ผานเลยเขาไปในเขตอําเภอเมืองนครปฐม สวนท่ีอยูในเขตอําเภอนครชัยศรี มีความ
ยาวประมาณ 6.5 กิโลเมตร 

3. คลองบางแกว แยกจากแมน้ําทาจีนในเขตทองท่ีตําบลนครชัยศรี ไหลผานตําบลบาง
กระเบา ตําบลทาตําหนัก ตําบลบางแกว ตําบลทาพระยา และตําบลพะเนียด ผานเลยเขาไปในเขต
อําเภอเมืองนครปฐม สวนท่ีอยูในเขตอําเภอนครชัยศรีมีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร 

4. คลองบางพระ แยกจากแมน้ําทาจีนบริเวณตําบลบางแกวฟา ไหลผานตําบลบางพระ 
ตําบลวัดละมุด ตําบลศรีมหาโพธ์ิ และตําบลแหลมบัว จดเขตอําเภอเมืองนครปฐม มีความยาว
ประมาณ 12 กิโลเมตร 

2.6.7 สภาพพื้นท่ี โดยท่ัวไปของอําเภอนครชัยศรีเปนท่ีราบลุม มีแมน้ํานครชัยศรี (ทาจีน) 
ไหลผาน มีคลองหลายสายแยกจากแมน้ํา มีการทํานา ทําสวน ทําไร อยูบริเวณแมน้ําและตามลํา
คลองตาง ๆ พื้นท่ีดินสวนใหญมีความชุมช้ืนอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืช ผัก ผลไม
ไดดีท่ีสุด และเปนท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรม  

เนื่องจากเปนอําเภอปริมณฑลของกรุงเทพมหานครมีระยะหางจากกรุงเทพมหานคร 45 
กิโลเมตร ทําใหเปนพื้นท่ีเปาหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อ
รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร 

ประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม และทํางานตามโรงงานตาง ๆ ประชาชนยังยึดถือ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาวภาคกลาง มีความเปนอยูอยางงาย ๆ ไม
ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย 

2.6.8 ดานเพาะปลูกสมโอพันธุดี 
ผลักดันใหผลิตผลทางการเกษตรท่ีบริโภคสด ไดแก สมโอ เปนผลิตภัณฑท่ีไดรับคัดสรร

สินคาสุดยอดของอําเภอ ตามโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) ซ่ึงจาก
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การคัดสรรสมโอนครชัยศรี โดยกํานันปฐม ศรีอนันต กํานันตําบลหวยพลูไดรับรางวัลผลิตภัณฑ
ดีเดน ระดับ 3 ดาว ในป พ.ศ.2546 

2.6.9 ดานการอนุรักษแหลงน้ํา 
อําเภอนครชัยศรี มีพื้นท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการทําการเกษตร เพราะมีแมน้ํานครชัย

ศรี (ทาจีน) ไหลผานและมีคลองจํานวนมากท่ีแยกออกจากแมน้ําทาจีน ซ่ึงเปรียบเสมือนเสนเลือด
ฝอยไหลไปหลอเล้ียงพืชสวนไรนา สามารถเลือกพืชเศรษฐกิจมาปลูกเปนพืชเสริมรายไดมากมาย
หลายชนิดท้ังไมดอก ไมผล และสาเหตุตาง ๆ ท่ีทําใหเกิดปญหามลภาวะทางน้ําข้ึน เพราะวิถีชีวิต
ของคนในยุคปจจุบันไดเปล่ียนไปจากอดีตอยางมาก อันเปนสาเหตุของน้ําเสียในแมน้ํานครชัยศรี 
(ทาจีน) 

อําเภอนครชัยศรี ไดรณรงคใหประชาชนท่ีมีบานเรือนอยูริมแมน้ํา คู คลอง ตระหนักถึง
ปญหาการเนาเสียหรือเกิดมลพิษทางน้ํา โดยจัดทําโครงการอนุรักษและพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกหนวยงานไมวาภาครัฐหรือเอกชน ใหรวมมือกัน
รักษาแหลงน้ําธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของแมน้ํา คู คลอง ใหกลับมาใสสะอาดเปนแหลงตนน้ําท่ี
สําคัญตอไป 

2.6.10 ดานสืบสานวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียว 
ความอุมดสมบูรณของอําเภอนครชัยศรี สงผลใหเกิดแหลงทองเท่ียวมากมายท้ังการ

ทองเท่ียวชมธรรมชาติ โบราณสถาน ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน      

การอนุรักษประเพณีแหดอกไมไฟ วันอัฐมีบูชา (วันแรม 8 คํ่า เดือน 6) ณ วัดใหมสุคนธาราม 
ตําบลวัดละมุด, ประเพณีสงกรานต ระหวางวันท่ี 13 - 17 เมษายนของทุกป ณ วัดทุกวัด,ประเพณีกินเจ
ของคนไทยเช้ือสายจีน,ประเพณีการแขงเรือยาว(เรือฝพาย) ในเทศกาลออกพรรษา  และประเพณีลอย
กระทง ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ณ บริเวณวัดริมแมน้ําลําคลอง  

พุทธสถานเจดียเกาวัดประชานาถ, รอยพระพุทธบาทวัดหวยพลู, พระประธานศักดิ์สิทธ์ิท่ี 
มีประชาชนเล่ือมใสศรัทธามาก คือ หลวงพอโต วัดกลางบางแกว,พิพิธภัณฑพระพุทธวิถีนายก วัด
กลางบางแกว, หลวงพอใหญ วัดหลวงประชาบูรณะ และพิพิธภัณฑหุนข้ีผ้ึงไทย ฯลฯ 

ทัวรสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพแนวใหมในรูปแบบของการทองเที่ยวโดยโรงพยาบาล
หลวงพอเปน ตําบลบางแกวฟา ใหบริการตรวจสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพ 
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2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ในการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควารวบรวมงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของไว ดังตอไปนี้ 

อํานวยศิริ  บานเกาะ (2546) ไดทําการศึกษาวิจัย “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของฝายทะเบียน สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร” สรุปผลการศึกษา
วิจัยพบวา 

1) ประชาชนผูใชบริการ มีความรูสึกพึงพอใจมากตอการใหบริการประชาชนและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการฝายปกครองท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการประชาชน 

2) ประชาชนผูใหบริการมีความคิดเห็นวาในสถานการณปจจุบันการพัฒนาระบบบริการ 
ประชาชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐควรพัฒนาหรือสงเสริมเกี่ยวกับการใหความรูความเขาใจแก
ประชาชนเกี่ยวกับระบบขั้นตอนในการติดตอขอรับบริการ ควรใหมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ตองการใหพัฒนาความสํานึกในหนาท่ีการใหบริการของเจาหนาท่ีรัฐ การแกไขระเบียบข้ันตอนท่ี
ยุงยากซับซอน การใหมีบุคคลากรท่ีพอเพียง และจัดต้ังสถานที่ซ่ึงงายและสะดวกตอการไปติดตอ
กับทางราชการ 

3) ประชาชนผูใชบริการ มีความตองการใหรัฐจัดระบบการบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
บริการตามปกติ ณ วาท่ีการอําเภอ คือ ตองการใหเปดบริการนอกเวลาราชการเปนคร้ังคราว เชน ใน
วันเสาร เปนตน ตองการใหจัดหนวยบริการแบบอําเภอเคล่ือนท่ีไปตามหมูบานในชนบทตองการ
ใหจัดบริการเขียนคํารองตาง ๆ แกประชาชนท่ีเขียนหนังสือไมได โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ตองการ
ใหจัดทําเอกสารเผยแพรการติดตองานตาง ๆ แกประชาชน 

4) ขาราชการฝายปกครอง ยังมีทัศนคติและคานิยมในเร่ืองบทบาทอํานาจหนาท่ีและมี
จิตสํานึกในการใหบริการสาธารณะคอนขางตํ่า เนื่องจากสวนใหญยังคิดวาขาราชาการ คือ บุคคลท่ี
มีเกียรติและประชาชนใหการเคารพ 

5) ขาราชการฝายปกครองยังพอท่ีจะมีความเขาใจวาหนาท่ีของคน คือ การใหบริการ
ประชาชนและยังมีความรูสึกวาขาราชการ คือ ผูรับใชประชาชน 

6) ขาราชการฝายปกครอง มีความคิดเห็นวาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานซ่ึงไดแก
สถานท่ีในการใหบริการประชาชนของท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงใหมคับแคบ จึงอาจ
กอใหเกิดอุปสรรคในการใหบริการแกประชาชน  

ศุภชัย ชวยชู (2548) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานทะเบียน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” จํานวน 210 คน ผลการวิจัยพบวา 
“ผูใชบริการงานบัตรประจําตัวประชาชนของสํานักทะเบียนอําเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวน
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ใหญเปนเพศหญิงและมีอายุระหวาง 15 - 23 ป รองลงมาเปนอายุระหวาง 24 - 32 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาเปนการศึกษามัธยมศึกษา และพบวาสวนใหญเปน นักเรียน 
นักศึกษา รองลงมา ประกอบอาชีพรับจาง ซ่ึงสวนใหญมาติดตองานประชาชน 2 - 3 คร้ัง รองลงมา
เคยมาติดตองานประชาชน 4 - 5 คร้ัง ผูใชบริการสวนใหญมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ใหบริการงานบัตรประชาชนของสํานักทะเบียนอําเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระดับดี
ผูใช บริการทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชนไมแตกตางกัน แตผูท่ีมาใชบริการที่มีความแตกตางกันในเร่ืองระดับการศึกษา อาชีพ และ
ประสบ การณในการมาติดตองานบัตรประจําตัวประชาชนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปรัชญา จันทราภัย (2542) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมาใชบริการ ณ สํานักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา  

1)  ประชาชนซ่ึงเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนชายรอยละ 50.8 อายุ 26 - 35 ป รอยละ 32.9 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 42.6 อาชีพรับจาง รอยละ 39.1 รายไดตอเดือน 5,001 - 10,000 
บาท รอยละ 33.7 ระยะเวลาที่อาศัยในเขตพื้นท่ีนอยกวา 5 ป รอยละ 33.7 

2)  ความคิดเห็นของประชาชนตอการใหบริการของศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จสํานักงาน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 3.16 เม่ือพิจารณาราย
ดานพบวา อันดับแรกคือ ดานระบบการใหบริการ รองลงมาคือ ดานขอมูลขาวสาร ดานสถานท่ี ดาน
วัสดุอุปกรณ และดานเจาหนาท่ีตามลําดับ 

3)  ผลการทดลองสมมติฐาน พบวา ความคิดเห็นการบริการของศูนยบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ สํานักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จําแนกตามคุณลักษณะสวนตัวดานเพศ อายุ 
อาชีพ รายไดตอเดือน และระยะเวลาท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีในภาพรวมพบวา ไมมีความแตกตางกัน
ยกเวนระดับการศึกษาซ่ึงพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ณัฐวุฒิ พิริยะจีระอนันต (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครเชียงใหม” ผลการวิจัยปรากฏวา กลุมตัวอยางเห็นดวยวาการ
ใหบริการของเทศบาลนครเชียงใหม มีประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนาดานการใหบริการแก
ประชาชนในระดับปานกลาง 

รังสรรค กียปจจ (2549) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการ
ใหบริการของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตหลักส่ี”  ผลการวิจัยพบวา ประชาชน
ท่ีมาใชบริการชนสํานัก งานเขตหลักส่ี ท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 51.75 อายุ 
25 - 34 ป คิดเปนรอยละ 32.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.75 ประกอบอาชีพ
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พนักงาน/ลูกจางบริษัท เอกชน คิดเปนรอยละ 29.25 และชวงเวลาท่ีมารับบริการ 08.00 - 12.00 น. 
คิดเปนรอยละ 62.00 ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานใหบริการของ
สํานักงานเขตหลักส่ี ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นมากอันดับท่ีหนึ่ง คือดานการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี รองลงมา ดานบริการท่ัวไป ดานการบริการสถานท่ี และดานการ
ประชาสัมพันธ ตามลําดับ  

ทิพยอักษร จันทรศิริ (2545) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับ
บริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี” ผลการวิจัยพบวา 

1)  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 44.5 มีชวงอายุระหวาง 28 - 37 ป 
รอยละ 28.0 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา รอยละ 43.2 ละประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
รับจางท่ัวไป รอยละ 57.6 

2)  ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี พบวา การ
ดํา เนินงานท้ัง  5 ดาน  ไดแก  ดานโครงสร างพื้นฐาน  ดานส่ิงแวด  ลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการเมือง - การบริหาร อยูในระดับปานกลาง 

3) เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี 
จําแนกตามลักษณะประชากรพบวา เพศ มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนอายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ มีความคิดเห็นตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองลพบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

4) ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของประชาชน ประชาชนตองการใหเทศบาล
เมืองลพบุรีจัดการอบรมอาชีพเสริมใหแกประชาชนมากท่ีสุด รอยละ 16.8 รองลงมาไดแก ตอง การ
ใหมีไฟฟาสองสวางในทุก ๆ ซอย รอยละ 14.9 และตองการใหมีระบบประปาหมูบานในทุกบาน 
รอยละ 13.4  

อมรรัตน  วงศไชยสิทธ์ิ (2550) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบล สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง” พบวา 

1) ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการดาน
ของเทศบาลตําบล สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปางโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน 

ท้ัง 2 ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ โดยรวม อยูในระดับปานกลาง และดานพฤติกรรม
ของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน โดยรวม อยูในระดับมาก 2) ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให 
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บริการของเทศบาลตําบล สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ดานการประชาสัมพันธ ดาน
พฤติกรรมของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แตประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มี
ความคิด เห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล สบปราบ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง ดานการประชาสัมพันธ ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3) ประชาชนสวนใหญไดเสนอปญหา
ดังนี้ ไมไดรับขาวสาร ความรู ความเขา ใจเกี่ยวกับภาษีเทาท่ีควร เจาหนาท่ีใหบริการหนาตาไม
รับแขก ไมยิ้มแยม สถานท่ีใหบริการคับแคบและไดเสนอแนวทางแกไข ดังนี้ ควรใหเจาหนาท่ี
ออกไปประชาสัมพันธใหมากกวาเดิม ควรใหความเปนกันเองกับประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติและ
ควรปรับปรุงขยายสถานท่ีใหบริการ 

สรุป ไดวางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังกลาวนี้เปนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการประชาชน
ในสถานการณปจจุบันนี้มีการพัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และรัฐควร
พัฒนาหรือสงเสริมเกี่ยวกับการใหความรู ความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับระบบข้ันตอนในการ
ติดตอขอรับบริการอยางไรก็ตามการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐควรมีการแกไขข้ันตอนท่ียุงยากซับซอน 
การใหมีบุคลากรท่ีพอเพียงและจัดต้ังสถานท่ีใหสะดวกตอการไปติดตอกับทางราชการแตสวนใหญ
ยังคงประสบปญหาจากขอจํากัดหลาย ๆ ดาน เชน การประสานงานของผูรับบริการและผูใหบริการ
ขาดบุคลากรท่ีใหความรูและแนะนําข้ันตอนการติดตอกับทางราชการ เปนตน 

 

2.8 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ดังท่ีไดกลาวขางตนนี้ ผูวิจัยไดนํา
กรอบแนวคิดดานการใหบริการทั่วไปของ มนูญ ศิริวรรณ รวมกับแนวคิดความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การใหบริการ ของจอหน ดี. มิงเลด (John D. Millet อางใน โยธิน หนูแดง และคณะ, 2552 หนา 14) 
กลาวถึงความพึงพอใจในการบริหารงานรัฐกิจท้ังหมดคือการปฏิบัติงานดวยการใหบริการท่ีกอให 
เกิดความพึงพอใจ 

จึงสามารถสรุปกรอบแนวคิด ของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมจึงนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดและตัว
แปรในการศึกษาวิจัย ไดดังนี้ 
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                ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
   (Independent variables)     (Dependent variables)  

 

 
       
 
 
 
 
  
 
 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 
 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
- ดานข้ันตอนการใหบริการ 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดานความยุติธรรมในกาใหบริการ 

ปจจัยสวนบุคคล ความพึงพอใจประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 4 ดาน ประกอบดวย 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของงานบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา
รวบรวมขอมูลจากหนังสือ ตํารา เอกสาร แนวคิดทฤษฎี วิทยานิพนธและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ถูกตองเช่ือถือได และเปนไปตามหลักสถิติ มาเปนแนวทาง 
ในการวิจัย และเพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ไปพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานและการ
ใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคต ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและวิธีการวิจัยตาม
ข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 
3.7 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
3.8 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1.1 ประชากร 

ไดแก ประชาชนท่ีมารับบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ณ ท่ีวาการอําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 1,804 คน ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ ประชาชน
ผูใชบริการ จํานวน 380 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 
  ไดแก ประชาชนผูใชบริการ งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม จํานวน 380 คน โดยวิธีการเปดตารางสําเร็จของเกรจซ่ี (Krejcie) และมอรแกน (Morgan) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2536, หนา 43) 
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3.2 เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชวิธีการแบง โดยใชประเภท ประชาชนท่ีมารับบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไดแก ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
เวลา 1 เดือน ต้ังแตเดือนมีนาคม 2556 วันจันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยเก็บขอมูลวันละ 
20 กลุมตัวอยาง เปนเวลา 19 วันทําการ โดยมีข้ันตอนการสุมดังนี้ 

การสุมเพื่อหากลุมตัวอยาง จากประชากร จํานวน 1,804 คน โดยการวิธีการเลือกแบบ
บังเอิญ ในการตอบแบบสอบถามจนครบจํานวนเทากับกลุมประชากรตัวอยางท่ีกําหนดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว 
 

3. 3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เชิงปริมาณ (Quan 

titative) ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบงออก 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และอาชีพ ผูวิจัยใชลักษณะคําถามแบบการเลือกตอบ (Check list) 
ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนคร 

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซ่ึงทําคําถามเปน 4 ดาน คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานข้ันตอนการให 
บริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และดานความยุติธรรมในการใหบริการ ผูวิจัยใชลักษณะคําถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ ลิเคริท (Likert Scales) ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุดเกณฑการใหคะแนนข้ึนอยูกับลักษณะของขอคําถามดังนี้ 

   ระดับความคิดเห็น ขอความมีลักษณะทางบวก 
 มากท่ีสุด   ให 5 คะแนน 
 มาก   ให 4 คะแนน 
 ปานกลาง   ให 3 คะแนน 
 นอย   ให 2 คะแนน 

 นอยท่ีสุด   ให 1 คะแนน 
ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ผูวิจัยใชลักษณะคําถาม

แบบปลายเปด  
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3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม มีข้ันตอนในการสราง ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 1)  ศึกษาทฤษฎี ตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2)  ศึกษาการสรางแบบสอบถามจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 3)  นําผลการศึกษาจาก 2 ขอขางตน มาสรางเปนแบบสอบถาม 
2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมาปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบและ

แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา และความถูกตองของสํานวนภาษา แลวนํามา
จัดทําเปนแบบสอบถาม 

นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงจากคณะอาจารยท่ีปรึกษาไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน
พิจารณาเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยการตรวจสอบหรือปรับปรุงแกไขความถูก 
ตองสมบูรณของเนื้อหา เพื่อใหไดแบบ สอบถามท่ีมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสม
ของคําถาม 

นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ และขอเสนอแนะกลับมาปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง
หนึ่งแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective 
ConGurence : IOC) = 0.05 ข้ึนไป ตามสูตร ดังนี้  

   สูตร IOC     =     N

x

 
เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 
  X แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ 
  N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
โดยท่ี + 1 แนใจวาสอดคลอง 
    0 ใจวาไมสอดคลอง 
    - 1 แนใจวาไมสอดคลอง 
โดยเลือกขอคําถามท่ีมีคาต้ังแต 0.60 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 15 ขอ ใชได

จํานวน 15 ขอ ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในชวง 0.60 - 1.00 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ 
เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

นําแบบสอบถามไปใชกับผูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แตมีคุณลักษณะคลายกันกับกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยนี้ คือ ความพึงพอใจของประชาชนตอระบบการบริการดานงานทะเบียนและบัตรประจํา 
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ตัวประชาชน จํานวน 30 คน แลวนําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ือง มือ
โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา (@–Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ันของ
เคร่ืองมือเทากับ 0.75 นําเคร่ืองมือท่ีสมบูรณแลวไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการวิจัยตอไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.5.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อขอความ

อนุเคราะหใชพื้นท่ีเพื่อการวิจัยและในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5.2 สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ 
3.5.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนดวยตนเอง 
3.5.4 เม่ือไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลว จํานวน 380 ชุด คิดเปนรอยแปอรเซ็นแลวจึง

ตรวจ สอบความสมบูรณและจัดลําดับขอมูล 
3.5.6 นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลตอไป 
 

3.6 การวัดคาตัวแปร 
การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดการวัดคาตัวแปรจากเกณฑการคิดคะแนนจากแบบสอบถามท่ี

สรางข้ึน โดยใชเกณฑดังนี้ (สงศรี ชมภูวงศ, 2547) 
คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด     =  5  -  1    =  4     =  0.80 
ระดับคา ชวงคาเฉล่ีย การแปลผล 

5 4.21 – 5.00 ความพึงพอใจในระดับ... มากท่ีสุด 
4 3.41 – 4.20 ความพึงพอใจในระดับ... มาก 
3 2.61 – 3.40 ความพึงพอใจในระดับ... ปานกลาง 
2 1.80 – 2.60 ความพึงพอใจในระดับ... นอย 
1 1.00 – 1.80 ความพึงพอใจในระดับ... นอยท่ีสุด 
 

3.7 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรทางสังคมศาสตร มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
3.7.1  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาสถิติ

พื้นฐาน คือ คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
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3.7.2  วิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของระบบการ
บริการดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จํานวน 30 คน แลว
นําผลการตอบแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือม่ันของงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน 
โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ปจจัยสวน
บุคคลดานเพศ โดยใชการทดสอบคาที (t-test) สวนดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ใช
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé)  

3.7.3  วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีตอการใหบริการระบบการบริการดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีวาการอําเภอ
นครชัยศรี จํานวน 30 คน แลวโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาและแจกแจงความถ่ี (Frequency) แลว
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 

3.8 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
สําหรับการวิจัยเร่ืองนี้ มีสถิติท่ีในการทําวิจัย 2 ประเภท ไดแก 
3.8.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Per centage) คาเฉล่ีย ( ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายขอมูลท่ัวไป 
3.8.2 สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferencial Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การ

ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 
  สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 

1. การหาคารอยละ (Percentage) (วิทยาการวิจัย, กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, 
2543, หนา 128) 

    P     =     
N

X 100

 

  เม่ือ P =  คารอยละ 

   X = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
   N = จํานวนประชากร 
2. การหาคาเฉล่ีย (Mean) (การวิจัย, นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี-ธรรม

ราช, 2547, หนา 55) 

    x      =     N

fx
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  เม่ือ X  =  คาเฉล่ีย 
   fX =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 
   N =  จํานวนประชากร      
3. การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

    S     =     )1(

)( 22



 
NN

fxfxN

 
  เม่ือ S = คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   fX =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 
   N =  จํานวนประชากร 
4. การทดสอบสมมติฐาน (t-test)  
    t     =          X 1 - X  2

  
               S1

2 
 -    S2

2 

               n1      n2  
   เม่ือ  t  = คาที-เทสท (t- test) 

      X  1, X2  =  คาเฉล่ียของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
    S1

2 
, S2

2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 1และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
    n1 , n2 = จํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 
5. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test)  

    F     =     w

b

MS

MS

 
  เม่ือ  F  =  อัตราสวนของความแปรปรวน 
   MSb =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
   MSw =  คาความแปรปรวนภายในกลุม 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูวิจัย
ไดต้ังวัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objectives) และไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไว 3 
ประการ ดังตอไปนี้  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ“ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการ 
ศึกษา และรายได 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขถึง“ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ซ่ึงผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม โดยวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอร
แกน (Krejcie and Morgan) ดวยวิธีการเลือกแบบจับฉลาก จากประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซ่ึงไดกลุมตัวอยาง จํานวน 380 คน 
แลวนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะหและประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณหาคาสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงคและสมมุติฐานการวิจัย
ใหครบถวนตามท่ีต้ังไว มีลําดับตามข้ันตอนดังนี้  

4.1  สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
4.2  ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณและความหมายท่ีใชแทนคาสถิติในการนําเสนอ ดังนี้ 
X   แทน  คาเฉล่ีย  
S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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n  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
t  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
  t (t- distribution) 
F  แทน  คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 
  F (F- distribution) 
df  แทน  ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน ผลโดยรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
MS  แทน คาเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
Sig  แทน ระดับนยัสําคัญทางสถิติ (Significances)  
*  แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และรายได โดยการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และนํา 
เสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมท้ัง 4 ดานใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใชการทดสอบคาที(t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  

ตอนท่ี 4 รวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา และแนวทางการแกไข“ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ใช
การวิเคราะหโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมลู  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการวิจัยเร่ืองนี้กลุมตัวอยางท่ีวิจัย ไดแก “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ซ่ึงมีขอมูลท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใชการวิเคราะหโดยการแจกแจง
คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

166 
214 

43.68 
56.32 

รวม 380 100.00 
 

  จากตารางท่ี 4.1 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สวนมาก เปนเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 
56.32 และเพศชาย จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 43.68  
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
15 - 20 ป 28 7.4 
21 - 40 ป 217 57.1 
41 - 60 ป 135 35.5 

รวม 380 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สวนมาก อายุ 21 - 40 ป จํานวน 217 คน คิดเปนรอย
ละ 57.1 รองลงมาอายุ 41 - 60 จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 35.5 และอายุ 15 - 20 จํานวน 74 คน 
คิดเปนรอยละ 7.4 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 70 18.42 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 92 24.22 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

25 
193 

6.58 
50.8 

รวม 380 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สวนมากจบการศึกษาปริญญาตรีหรือสูง
กวาจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเทาจํานวน 92 คน คิดเปน
รอยละ 24.21 และนอยท่ีสุดอนุปริญญา จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.58 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
รับจาง 142 37.37 
คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษทั 

81 
72 
85 

21.33 
18.95 
22.37 

รวม 380 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ประชาการกลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สวนมาก มีอาชีพรับจาง จํานวน 142 คน คิด
เปนรอยละ 33.37 และรองลงมาพนักงานบริษัท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 22.37 และนอยสุด
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.95 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย (X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลว
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 

ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมท้ัง 4 ดาน 

 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน 

ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 3.98 0.64 มาก 
2. ดานข้ันตอนการใหบริการ 4.16 0.53 มาก 
3. ดานอํานวยความสะดวก 
4. ดานความยติุธรรมในการใหบริการ 

4.09 
4.15 

0.53 
0.53 

มาก 
มาก 

รวม 4.10 0.45 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉล่ียพบวา 
ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ดานข้ันตอนการใหบริการ รองลงมาไดแก ดานอํานวยความสะดวก 
และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1. ทานไดรับคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 3.74 0.88 มาก 
2. เจาหนาท่ีใหการตอนรับทักทายกริยามารยาทท่ีเหมาะสม 3.93 0.75 มาก 
3. ความสุภาพ ยิม้แยมแจมใส เปนมิตร อัธยาศัยด ี
4. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอรับส่ิงตอบ

แทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 
5. เจาหนาท่ีใหความรูเม่ือประชาชนใชบริการ 

3.99 
 

4.09 
4.12 

0.75 
 

0.68 
0.70 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.98 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 5 เจาหนาท่ีให
ความรูเม่ือประชาชนใชบริการ รองลงมา ขอท่ี 4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอ 
รับส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ และคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ขอท่ี 1 ทาน
ไดรับคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 

ดานขัน้ตอนการใหบริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1. เจาหนาท่ีใหบริการตรงเวลา 
2. เจาหนาท่ีใหบริการมีความถูกตองครบถวนและไมผิดพลาด 
3. การกําหนดทางเดินของงานใหเปนทิศทางเดียวกันไมสับสน

ยอนไปยอนมา 
4. การจัดลําดับการเขารับบริการกอน - หลัง สําหรับผูมารับ

บริการทุกคน (บัตรคิว) 
5. เอกสารท่ีใชในการขอรับบริการมีปริมาณท่ีเหมาะสม 

4.11 
4.13 

 
4.18 

 
4.22 
4.19 

0.69 
0.68 

 
0.69 

 
0.65 
0.67 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 4.16 0.53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย โดยพบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 4 การจัด 
ลําดับการเขารับบริการกอน - หลัง สําหรับผูมารับบริการทุกคน (บัตรคิว) รองลงมา ขอท่ี 5 เอกสาร
ท่ีใชในการขอรับบริการมีปริมาณท่ีเหมาะสม และคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ขอท่ี 1 เจาหนาท่ีใหบริการตรง
ตามเวลาท่ีนัดหมาย  
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ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานอํานวยความสะดวก 

 

ดานอํานวยความสะดวก 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1. ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งคอยสําหรับ 

ผูมารับบริการ จุดบริการน้ําดื่ม มุมหนังสือ 
 

4.05 
 

0.66 
 

มาก 
2. ทานคิดวาหลังจากใชยาเสพติดมีผลกระทบกับการยอมรับ

ของครอบครัว 
 

4.07 
 

0.70 
 

มาก 
3. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ/สถานท่ีใหบริการมีแสง

แสงสวางเพียงพอ 
 

4.14 
 

0.72 
 

มาก 
4. มีปายขอความบอกจุดบริการ/มีปายประชาสัมพันธ ท่ีมีความ

ชัดเจนเขาใจงาย/ชองทางในการใหบริการ 
 

4.14 
 

0.71 
 

มาก 
5. มีปายแสดงอัตราคาธรรมเนียมในแตละงานบริการไวอยาง

ชัดเจนเขาใจงาย 
 

4.07 
 

0.68 
 

มาก 
รวม 4.09 0.53 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 3 ความ
สะอาดของสถานท่ีใหบริการ/สถานท่ีใหบริการมีแสงแสงสวางเพียงพอ รองลงมา ขอท่ี 4 มีปายขอ 
ความบอกจุดบริการ/มีปายประชาสัมพันธ ท่ีมีความชัดเจนเขาใจงาย/ชองทางในการใหบริการและ
ขอท่ีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก ขอท่ี 1 ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งคอยสําหรับผู
มารับบริการ จุดบริการน้ําดื่ม มุมหนังสือ ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



50 

ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานความยุติธรรมในการใหบริการ 

 

ดานความยุติธรรมในการใหบริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

  S.D. แปลผล 
1. เจาหนาท่ีแกไขปญหาใหประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
2. เจาหนาท่ีใหความเสมอภาพเทาเทียมกันแกประชาชน

ผูรับบริการ 

4.11 
 

4.09 

0.50 
 

0.68 

มาก 
 

มาก 
3. การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน - หลัง อยางยุติธรรม 4.13 0.72 มาก 
4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเปนมิตร 
5. เจาหนาท่ีรับรูความตองการของประชาชนดวยความเต็มใจ 

4.18 
4.24 

0.72 
0.69 

มาก 
มากท่ีสุด 

รวม 4.15 0.53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรมในการใหบริการอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 5 
เจาหนาท่ีรับรูความตองการของประชาชนดวยความเต็มใจรองลงมา ขอท่ี 4 เจาหนาท่ีใหบริการดวย
ความเปนมิตรและขอท่ีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 2 เจาหนาท่ีใหความเสมอภาพเทาเทียมกันแก
ประชาชนผูรับบริการ ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยใชสถิติ t-test เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย 2 กลุม ในเร่ือง เพศ และ F-test (One-way ANOVA) ในการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตาง ของคาเฉล่ียท่ีมีมากกวา 2 กลุม 
ในเร่ือง อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé)  

 
สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
การวิเคราะหสมมติฐานท่ี 1 ใชสถิติ t-test คือ กลุมตัวอยาง 2 กลุม มีความเปนอิสระตอกัน

ใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังนั้น จะเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 166 4.12 0.44 มาก 
หญิง 214 4.08 0.46 มาก 

รวม 380 4.10 0.45 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม อยูในระดับมาก ท้ังเพศชายและเพศหญิง 

 
ตารางท่ี 4.11  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตร

ประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม ท่ีมีเพศตางกัน 
 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 166 4.12 0.44 0.99 0.32 
หญิง 214 4.08 0.46   

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 166 4.10 0.62 มาก 
หญิง 214 3.95 0.65 มาก 

รวม 380 3.98 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามเพศ อยูในระดับ
มาก โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจ มากกวาเพศชาย 

 
ตารางท่ี 4.13  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตร

ประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ท่ี
มีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 166 4.10 0.62 0.93 0.35 
หญิง 214 3.95 0.65   

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความพ่ึงพอใจตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ไมแตกตางกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

ตารางท่ี 4.14  แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานขั้นตอนการใหบริการ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 166 4.18 0.52 มาก 
หญิง 214 4.15 0.54 มาก 

รวม 380 4.16 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ันตอนการใหบริการ จําแนกตามเพศ อยูในระดับ
มาก โดยเพศชายมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชนมาก 
กวาเพศหญิง 

 
ตารางท่ี 4.15  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตร

ประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานขั้นตอนการใหบริการ ท่ี
มีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 166 4.18 0.52 0.60 0.55 
หญิง 124 4.15 0.54   

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความพ่ึงพอใจตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ดานข้ันตอนการใหบริการไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 166 4.09 0.55 มาก 
หญิง 124 4.09 0.52 มาก 

รวม 148 4.09 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก ท้ังเพศชาย 
และเพศหญิง 

 
ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตร

ประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
ท่ีมีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 166 4.09 0.55 0.00 0.99 
หญิง 124 4.09 0.52   

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความพ่ึงพอใจตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.18 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานความยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n   S.D. แปลผล 
ชาย 166 4.20 0.52 มาก 
หญิง 124 4.11 0.54 มาก 

รวม 380 4.15 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมดานความยุติธรรมในการใหบริการอยูในระดับ
มาก ท้ังเพศชาย และเพศหญิง 

 
ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตร

ประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรมในการให 
บริการ ท่ีมีเพศตางกัน 

 

เพศ n   S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 166 4.20 0.52 1.65 0.10 
หญิง 124 4.11 0.54   

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความพึ่งพอใจตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ดานความยุติธรรมในการใหบริการ ไมแตกตางกัน  
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สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึ่งพอใจตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 2 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเมื่อคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 

ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 20 ป 28 4.19 0.45 มาก 
21 - 40 ป 217 4.10 0.43 มาก 
41 - 60 ปข้ึนไป 135 4.08 0.47 มาก 

รวม 380 4.10 0.47 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวม จําแนกตามอายุ อยูในระดับ
มาก โดยผูท่ีมีอายุ 15-20 ป มีความพึงพอใจมากกวาผูท่ีมีอายุ 21 - 40 ป และผูท่ีมี อายุ 41-60 ปข้ึน
ไป ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.21  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม ท่ีมี
อายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.34 2 0.17 0.82 0.44 
ภายในกลุม 76.39 377 0.20   

รวม 76.72 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจ โดยรวม ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.22 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 20 ป 28 4.04 0.66 มาก 
21 - 40 ป 217 3.97 0.61 มาก 
41 - 60 ปข้ึนไป 135 3.98 0.68 มาก 

รวม 380 3.98 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตาม
อายุ อยูในระดับมาก โดยผูท่ีมีอายุ 15 - 20 ป มีความพึงพอใจ มากกวาผูท่ีมีอายุ 41 - 60 ปข้ึนไป 
และผูท่ีมีอายุ 21 - 40 ป ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.23  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนา 
ท่ีผูใหบริการ ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.14 2. 0.07 0.17 0.84 
ภายในกลุม 155.14 377 0.41   

รวม 155.29 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
  



59 

ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานขั้นตอนการใหบริการ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 20 ป 28 4.29 0.45 มากท่ีสุด 
21 - 40 ป 217 4.17 0.52 มาก 
41 - 60 ปข้ึนไป 135 4.13 0.56 มาก 

รวม 380 416 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
ข้ันตอนการใหบริการ จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยอายุ 15 - 20 ป มีความพึงพอใจมากกวา
อายุ 21 - 40 ปและอายุ 41 - 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานขั้นตอน
การใหบริการ ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.54 2 0.27 0.97 0.38 
ภายในกลุม 105.90 377 0.28   

รวม 106.45 379    
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 20 ป 28 4.15 0.50 มาก 
21 - 40 ป 217 4.09 0.53 มาก 
41 - 60 ปข้ึนไป 135 4.09 0.45 มาก 

รวม 380 4.09 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยอายุ 15-20 ป มีความพึง
พอใจมากกวาอายุ 21 - 40 ปและอายุ 41 - 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.27  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิงอํานวย 
ความสะดวก ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.10 2. 0.05 0.17 0.85 
ภายในกลุม 107.29 377 0.29   

รวม 107.39 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.27 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.28 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานความยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n   S.D. แปลผล 
15 - 20 ป 28 4.30 0.50 มากท่ีสุด 
21 - 40 ป 217 4.16 0.52 มาก 
41 - 60 ปข้ึนไป 135 4.10 0.55 มาก 

รวม 380 4.15 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการ ดานความยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามอายุ อยูในระดับมาก โดยอายุ 15-20 ป  
มีความพึงพอใจมากกวาอายุ 21 - 40 ปและอายุ 41 - 60 ปข้ึนไป ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.29  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติ 
ธรรมในการใหบริการ ท่ีมีอายุตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.98 2. 0.49 1.74 0.18 
ภายในกลุม 106.50 377 0.29   

รวม 107.49 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.29 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการ ดานความยุติธรรมในการใหบริการไมแตกตางกัน  
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สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการ แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 3 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.30 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 70 4.12 0.51 มาก 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 92 4.27 0.42 มากท่ีสุด 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

25 
193 

4.40 
3.97 

0.41 
0.40 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 380 4.10 0.45 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ โดยรวม จําแนก
ตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดยอนุปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมามัธยม 
ศึกษาหรือเทียบเทาและปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม ท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 8.28 3 2.76 14.58 0.00* 
ภายในกลุม 68.73 376 0.18   

รวม 77.01 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การใหบริการโดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffé ดังตารางท่ี 4.32 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม ท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา X  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

หรือเทียบเทา 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกวา 

4.12 4.27 4.40 3.97 
ประถมศึกษา 4.12  0.15 0.26  

(0.05)* 
0.15 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4.27   0.13 0.30  
(0.00)* 

อนุปริญญา 4.40    0.43  
(0.00)* 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 3.97     
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.32 พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการโดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 คู ไดแก อนุปริญญา
กับประถมศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกวากับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและอนุปริญญาตรีกับปริญญา
ตรีหรือสูงกวา โดยอนุปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกวามัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและปริญญาตรี
หรือสูงกวา นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 70 4.50 0.66 มากท่ีสุด 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 92 4.14 0.62 มาก 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

25 
193 

4.40 
3.82 

0.45 
0.62 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 380 3.88 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดยประถมศึกษามีความพึงพอใจ
มากกวา อนุปริญญา และปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนา 
ท่ีผูใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 11.91 3 3.97 10.40 0.00* 
ภายในกลุม 134.39 376 0.38   

รวม 146.30 147    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
พิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางที่ 4.35 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูให 
บริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา X  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

หรือเทียบเทา 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกวา 

4.50 4.14 4.40 3.82 
ประถมศึกษา 4.50  0.36 0.10 0.68 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4.14   0.26 

 
0.32 

(0.00)* 
อนุปริญญา 4.40    0.58 

(0.00)* 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 3.82     

 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 คู ไดแก ปริญญาตรีหรือสูงกวากับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และปริญญาตรีหรือสูงกวากับ
อนุปริญญา โดยประถมศึกษามีความพึงพอใจมากกวาอนุปริญญาและปริญญาตรีหรือสูงกวานอกนั้น
ไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานขั้นตอนการใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 70 4.19 0.56 มาก 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 92 4.35 0.51 มากท่ีสุด 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

25 
193 

4.37 
4.04 

0.49 
0.50 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 380 4.16 0.58 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
ข้ันตอนการใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดยอนุปริญญามีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดรองลงมามัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามลําดับ 
  
ตารางท่ี 4.37 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานขั้นตอน
การใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 7.29 3 2.43 9.21 0.00* 
ภายในกลุม 99.16 376 0.26   

รวม 106.45 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffé ดังตารางท่ี 4.38 
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ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานขั้นตอนการให 
บริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา X  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

หรือเทียบเทา 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกวา 

4.19 4.35 4.37 4.04 
ประถมศึกษา 4.19  0.16 0.18 0.15 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4.35   0.02 

 
0.31 

(0.00)* 
อนุปริญญา 4.37    0.33 

(0.03)* 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 4.04     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก ปริญญา
ตรีหรือสูงกวากับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และปริญญาตรีหรือสูงกวากับอนุปริญญา โดย
อนุปริญญามีความพึงพอใจมากกวา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและปริญญาตรีหรือสูงกวา นอกนั้นไม
พบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 70 4.06 0.58 มาก 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 92 4.23 0.50 มากท่ีสุด 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

25 
193 

4.13 
4.02 

0.56 
0.51 

มาก 
มาก 

รวม 380 4.09 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
ส่ิงอํานวยความสะดวก จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดยมัธยมศึกษาหรือเทียบเทามี
ความพึงพอใจมากกวาอนุปริญญา และปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิงอํานวย 
ความสะดวก ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4.05 3 1.35 4.91 0.02* 
ภายในกลุม 103.34 376 0.27   

รวม 107.36 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางท่ี 4.41 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา X  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

หรือเทียบเทา 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกวา 

4.06 4.23 4.13 4.02 
ประถมศึกษา 4.06  0.17 0.07 0.04 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4.23   0.01 

 
0.21 

(0.02)* 
อนุปริญญา 4.13    0.11 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 4.02     

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก ปริญญา
ตรีหรือสูงกวากับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานความยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การศึกษา n   S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 70 4.17 0.59 มาก 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 92 4.35 0.54 มากท่ีสุด 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

25 
193 

4.51 
4.00 

0.43 
0.46 

มากท่ีสุด 
มาก 

รวม 380 4.15 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
ความยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามระดับการศึกษา อยูในระดับมาก โดยมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทามีความพึงพอใจมากกวาอนุปริญญา และปริญญาตรีหรือสูงกวา ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.43 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติ 
ธรรมในการใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4.05 3 1.35 4.91 0.02* 
ภายในกลุม 103.34 376 0.27   

รวม 107.36 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.43 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการ ดานความยุติธรรมในการใหบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงพิสูจนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé ดังตารางท่ี 4.44 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรม
ในการใหบริการ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เปนรายคูดวยวิธี Scheffé 

 

การศึกษา X  
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

หรือเทียบเทา 
อนุปริญญา ปริญญาตรี 

หรือสูงกวา 

4.17 4.35 4.51 4.00 
ประถมศึกษา 4.17  0.18 0.34 

(0.04)* 
0.17 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4.35   0.16 
 

0.35 
(0.00)* 

อนุปริญญา 4.51    0.51 
(0.00)* 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 4.00     
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมีตอการใหบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 คู ไดแก 
อนุปริญญากับประถมศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกวากับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและปริญญาตรีหรือ
สูงกวากับอนุปริญญาตรี โดยอนุปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกวามัธยมศึกษาหรือเทียบเทาและ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา นอกนั้นไมพบความแตกตางรายคู 
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สมมติฐานท่ี4 ประชาชนท่ีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 
บริการ แตกตางกัน 

การวิเคราะหสมมติฐานที่ 4 ใชสถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมากกวา 2 กลุม ใชระดับความ
เช่ือม่ัน 95% ดังนั้น ถาเปนไปตามสมมติฐานตอเม่ือคา Sig. นอยกวา 0.05 ถาพบความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) ดังตอไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.45 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 

ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
รับจาง 142 4.10 0.47 มาก 
คาขายประกอบธุรกิจสวนตัว 81 4.20 0.46 มาก 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษทั 

72 
85 

4.03 
4.05 

0.44 
0.41 

มาก 
มาก 

รวม 380 4.10 0.45 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
โดยรวม จําแนกตามอาชีพอยูในระดับมาก โดยอาชีพคาขายประกอบธุรกิจสวนตัวมีความพึงพอใจ
มากกวาอาชีพรับจาง และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.46  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม ท่ีมี
อาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.35 3 0.45 2.28 0.08 
ภายในกลุม 75.35 376 0.20   

รวม 76.70 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 4.46 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการโดยรวม ไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
รับจาง 142 3.97 0.63 มาก 
คาขายประกอบธุรกิจสวนตัว 81 4.13 0.62 มาก 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษทั 

72 
85 

3.95 
3.87 

0.65 
0.64 

มาก 
มาก 

รวม 380 3.98 0.64 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.47 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ จําแนกตามอาชีพอยูในระดับมาก โดยอาชีพคาขายประกอบธุรกิจสวนตัวมี
ความพึงพอใจมากกวาอาชีพรับจาง และอาชีพพนักงานบริษัท ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.48  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนา 
ท่ีผูใหบริการ ท่ีมีอาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.06 3 1.02 2.52 0.06 
ภายในกลุม 152.23 376 0.40   

รวม 155.29 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 4.48 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานขั้นตอนการใหบริการ จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
รับจาง 142 4.18 0.52 มาก 
คาขายประกอบธุรกิจสวนตัว 81 4.22 0.61 มากท่ีสุด 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษทั 

72 
85 

4.09 
4.14 

0.51 
0.48 

มาก 
มาก 

รวม 380 4.16 0.53 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
ข้ันตอนการใหบริการ จําแนกตามอาชีพอยูในระดับมาก โดยอาชีพคาขายประกอบธุรกิจสวนตัวมี
ความพึงพอใจมากกวาอาชีพรับจาง และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.50  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานขั้นตอน
การใหบริการ ท่ีมีอาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.81 3 0.27 0.98 0.40 
ภายในกลุม 105.63 376 0.28   

รวม 106.44 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.50 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการดานข้ันตอนการใหบริการ ไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
รับจาง 142 4.07 0.57 มาก 
คาขายประกอบธุรกิจสวนตัว 81 4.19 0.50 มาก 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษทั 

72 
85 

4.05 
4.08 

0.48 
0.54 

มาก 
มาก 

รวม 380 4.16 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
ส่ิงอํานวยความสะดวก จําแนกตามอาชีพอยูในระดับมาก โดยอาชีพคาขายประกอบธุรกิจสวนตัวมี
ความพึงพอใจมากกวาอาชีพพนักงานบริษัท และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.52  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานส่ิงอํานวย 
ความสะดวก ท่ีมีอาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 0.80 3 0.30 1.04 0.37 
ภายในกลุม 106.50 376 0.28   

รวม 107.30 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.52 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงคาเฉล่ีย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ดานความยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ n   S.D. แปลผล 
รับจาง 142 4.17 0.57 มาก 
คาขายประกอบธุรกิจสวนตัว 81 4.26 0.52 มากท่ีสุด 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษทั 

72 
85 

4.04 
4.11 

0.51 
0.48 

มาก 
มาก 

รวม 380 4.15 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ ดาน
ความยุติธรรมในการใหบริการ จําแนกตามอาชีพอยูในระดับมาก โดยอาชีพคาขายประกอบธุรกิจ
สวนตัวมีความพึงพอใจมากกวาอาชีพรับจาง และอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.54  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให 

บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติ 
ธรรมในการใหบริการ ท่ีมีอาชีพตางกัน 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.07 3 0.69 2.47 0.06 
ภายในกลุม 106.41 376 0.28   

รวม 108.48 379    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จากตารางท่ี 4.54 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การใหบริการ ดานความยุติธรรมการใหบริการ ไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.55 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน 
สถิติ

ทดสอบ 
โดยรวม ดาน

เจาหนาท่ีผู
ใหบริการ 

ดาน 
ขั้นตอน 

การใหบริการ 

ดาน 
ส่ิงอํานวย 

ความสะดวก 

ดาน 
ความยุติธรรม
การใหบริการ 

1. เพศ t-test 0.32 0.35 0.55 0.99 0.10 
0.18 
0.02* 
0.06 

2. อายุ F-test 0.44 0.84 0.38 0.85 
3. ระดับการศึกษา F-test 0.00* 0.00* 0.00* 0.02* 
4. อาชีพ F-test 0.08 0.06 0.40 0.37 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 4.55 สรุปไดวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีมีความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ แตกตางกัน ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ และอาชีพ มีมีความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม  

ผูวิจัยไดต้ังคําถามปลายเปดสําหรับผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา
และแนวทางแกไขความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท้ัง 4 ดาน คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและดานความยุติธรรมในการใหบริการ ใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี 
(Frequency) และนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฏในตารางตอไปนี้  
 

ตารางท่ี 4.56 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1. เจาหนาท่ีควรใหบริการดวยความ

สุภาพท่ีอัธยาศัยดี เปนมิตรมาก
ยิ่งข้ึน 

2. เจาหนาท่ีควรกระตือรือรนและเต็ม
ใจใหบริการ 

3. เจาหนาท่ีกินอาหารในเวลาทํางาน
และคุยเสียงดังเหมือนทะเลาะกัน
ในตลาด 

 

 
 

29 
 
4 
 
 
4 

1. จัดฝกอบรมเจ าหนา ท่ี ท่ี ทํางาน
เกี่ยวกับการใหบริการโดยตรงเพ่ือ 
ใหมีจิตสํานึกในการใหบริการ 

2. ควรเปดใหมีชองทางใหผูมารับ
บริการมีการรองเรียนเจาหนาท่ี ท่ี
ไมมีความเอาใจใส ไมกระตือรือรน 
และไมเต็มใจใหบริการมากข้ึน 

3. จัดสถานท่ีมุมพักผอนใหเจาหนาท่ี
และรับประทานอาหารเปนสัดสวน 

 
 

15 
 
 
 

14 
 
4 

รวม 37 รวม 33 
 

 จากตารางท่ี 4.56 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะปญหาและแนว
ทางแกไขความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ คือ 1) เจาหนาท่ีควรใหบริการดวยความสุภาพมี
อัธยาศัยดีเปนมิตรมากยิ่งข้ึน จํานวน 29 ราย 2) เจาหนาท่ีควรกระตือรือรนในการใหบริการและเต็ม
ใจใหบริการ จํานวน 4 ราย 3) เจาหนาท่ีกินอาหารในเวลาทํางานและคุยเสียงดังเหมือนทะเลากันใน
ตลาด จํานวน 4 ราย แนวทางแกไขปญหา 1) จัดฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีทํางานเก่ียวกับการใหบริการ
โดยตรงเพ่ือใหมีจิตสํานึกในการใหบริการ จํานวน 14 ราย 2) ควรเปดใหมีชองทางใหผูมารับบริการ
มีการรองเรียน 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ดานขั้นตอนการใหบริการ  

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1. มีหลายข้ันตอนใชระยะเวลาการ

ทํางานนานมาก และไมส้ินสุดท่ี
โตะเดียว 

2. ควรใหบริการตรงตามเวลาท่ีนัด
หมาย 

 
 

27 
 

25 
 

1. ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีประสบ 
การณแตละดานมารับบริการและ
ใหส้ินสุดท่ีข้ันตอนเดียว  

2. ควรทํางานใหตรงตอเวลาและลด
ข้ันตอนการใหบริการเพื่อความ
รวดเร็ว 

 
 

19 
 
 

18 

รวม 42 รวม 37 
 

 จากตารางท่ี 4.57 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะปญหาและแนว
ทางแกไขความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ันตอนการใหบริการ ดังนี้ 1)ข้ันตอนใชระยะเวลาการทํางานนานมาก
และไมส้ินสุดท่ีโตะเดียว จํานวน 25 ราย 2) ควรใหบริการตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย จํานวน 27 ราย 
แนวทางแกไขปญหามีดังนี้ 1) ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณแตละดานมา รับบริการและ
ใหส้ินสุดท่ีข้ันตอนเดียว จํานวน 19 ราย 2) ควรทํางานใหตรงตอเวลาและลดข้ันตอนการใหบริการ
เพื่อความรวดเร็ว จํานวน 18 ราย 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1. ตองการใหใชระบบบัตรคิวอัตโน 

มัติในการใหบริการทุกคร้ังหรือผู
ใหบริการควรบริการตาม ลําดับ
กอนหลังอยางจริงจัง 

2. ไม มีป าย ติดหน าอกเจ าหน า ท่ี
เพราะติดปายไวแตโตะทํางาน
เจาหนาท่ีลุกจากโตะก็ไมทราบวา
เปนใคร 

3. ขอมูลในบอรดไมเปนปจจุบัน 

 
 
 

28 
 
 
 
8 
8 

1. ใหนําระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาใช 
2. จัดทําปาย ช่ือ - สกุล ติดหนาอก
หรือแขวนท่ีคอ เจาหนาท่ี 

3. ควรเปล่ียนแปลงขอมูลขาวสารท่ี
ติดบอรดใหเปนปจจุบัน 

 

17 
 

14 
 

10 
 
 

รวม 44 รวม 41 
 

 จากตารางท่ี 4.58 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะปญหาและแนว
ทางแกไขความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ันตอนส่ิงอํานวยความสะดวก ดังนี้ 1) ไมมีปายติดหนาอกเจาหนาท่ี
เพราะติดปายไวแตท่ีโตะทํางาน เจาหนาท่ีลุกจากโตะก็ไมทราบวาเปนใคร จํานวน 28 ราย 2) ตอง 
การใหใชระบบบัตรคิดอัตโนมัติ ในการใหบริการทุกคร้ัง จํานวน 8 ราย 3) ขอมูลในบอรดไมเปน
ปจจุบัน จํานวน 8 ราย ) แนวทางแกไขปญหา ดังนี้คือ 1) นําระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาใชจํานวน 17 
ราย 2)จัดทําปาย ช่ือ - สกุล ติดหนาอกหรือแขวนที่คอเจาหนาท่ี จํานวน 14 ราย 3) ปรับปรุง
เปล่ียนแปลงขอมูลท่ีติดบอรดใหเปนปจจุบัน จํานวน 10 ราย  
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ตารางท่ี 4.59 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรมในการใหบริการ  

 

ปญหา ความถ่ี แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 
1. ควรใหบริการดวยความเปนธรรม

และเสมอภาค 
2. ควรใหบริการไปตามลําดับกอน-

หลัง  

 
28 

 
16 

1. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็ม
ใจและเปนธรรมไมแบงแยกระดับ
ชนช้ัน 

2. เจาหนาท่ีใหบริการตามลําดับกอน - 
หลัง ทุกคร้ัง  

 
 

22 
 

19 
รวม 44 รวม 41 

 

 จากตารางท่ี 4.59 พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะปญหาและแนว 
ทางแกไขความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอ 
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรมในการใหบริการ ดังนี้ 1) ควรใหบริการดวยความ
เปนธรรมและ เสมอภาค จํานวน 28 ราย 2) ควรใหบริการเปนตามลําดับกอน - หลัง จํานวน 16 ราย 
แนวทางแกไขปญหา ดังนี้คือ 1) เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ และเปนธรรมไมแบงแยก
ระดับชนช้ัน จํานวน 22 ราย 2) เจาหนาท่ีใหบริการตามลําดับกอน - หลัง ทุกคร้ัง จํานวน 19 ราย  

สรุปขอเสนอแนะเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 ดานปญหาท่ีมีผูเสนอแนะมามากท่ีสุดคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการเสนอแนะ

มากท่ีสุด คือ เจาหนาท่ีควรใหบริการดวยความสุภาพท่ีมีอัธยาศัยดีเปนมิตรมากย่ิงข้ึน ดานข้ันตอน
การใหบริการ เสนอแนะมากท่ีสุด คือ ข้ันตอนใชระยะเวลาการทํางานมากและไมส้ินสุดท่ีโตะเดียว 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก เสนอแนะมากท่ีสุด คือ ตองการใหใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติในการให 
บริการทุกคร้ังหรือผูใหบริการควรบริการตามลําดับ กอน - หลัง อยางจริงจัง ดานความยุติธรรมใน
การใหบริการ เสนอแนะมากท่ีสุด คือ ควรใหบริการดวยความเปนธรรมและเสมอภาค  

ประเด็นท่ี 2 แนวทางแกไขปญหาท่ีมีผูเสนอแนะ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ คือ จัดฝก 
อบรมเจาหนาท่ีท่ีทํางานเก่ียวกับการใหบริการโดยตรงเพื่อใหมีจิตสํานึกในการใหบริการ ดานข้ัน 
ตอนการใหบริการ คือ ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีประสบการณแตละดานมารับบริการและใหส้ินสุด
ท่ีข้ันตอนเดียว ดานส่ิงอํานวยความสะดวก คือ ใหนําระบบบัตรคิวอัตโนมัติมาใชเพราะบัตรคิวท่ีทํา
ดวยมือเรียงสลับเลขกัน ดานความยุติธรรมในการใหบริการ คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ
และเปนธรรมไมแบงแยกระดับชนช้ัน 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนคร

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ของประชาชนท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน 
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการใหบริการประชาชน

งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนผูมารับบริการและติดตอราชการภายใน 

ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 380 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด จํานวน 20 ขอ 

โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานส่ิงอํานวย
ความสะดวก ดานความยุติธรรมในการใหบริการ วิเคราะหขอมูลโดยใชแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือม่ัน (Reliability) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเปนการแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คา 
เฉล่ีย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติ T - test เพื่อเปรียบเทียบความแตก 
ตางของคาเฉล่ีย 2 กลุมในเร่ืองเพศ และ F - test (One - way ANOVA) การวิเคราะหความแปร 
ปรวนทางเดียวเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท่ีมีมากวา 2 กลุม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือนและนําเสนอในรูปตารางตามลําดับ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัยตาม
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปลายผล 
5.3  ขอเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 214 คน คิดเปนรอย

ละ 56.32 มีอายุ 21 - 40 ป จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 57.1 มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือสูงกวา จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 50.8 และมีอาชีพรับจาง จํานวน 142 คน คิดเปนรอย
ละ 33.37  

5.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม และจําแนกในแตละดาน  

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของอําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานความยุติธรรมในการใหบริการ 
ดานอํานวยความสะดวก และดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ตามลําดับ 
เม่ือแยกเปนรายดาน พบวา  

1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา ความพึงพอใจตอการใหของอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ที่วาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานเจาหนาท่ีผูให 
บริการ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด
ไดแก ขอท่ี 5 เจาหนาท่ีใหความรูเม่ือประชาชนใชบริการ รองลงมา ขอท่ี 4 ความซ่ือสัตยสุจริตใน
การปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอรับส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ และคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดขอท่ี 1 ทานไดรับคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี ตามลําดับ 

2) ดานข้ันตอนการใหบริการ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ เรียงลําดับตามคาเฉล่ีย โดยพบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 4 การจัด 
ลําดับการเขารับบริการกอน - หลัง สําหรับผูมารับบริการทุกคน (บัตรคิว) รองลงมา ขอท่ี 5 เอกสารท่ี
ใชในการขอรับบริการมีปริมาณท่ีเหมาะสม และคาเฉล่ียนอยท่ีสุดขอท่ี 1 เจาหนาท่ีใหบริการตรงตาม
เวลาท่ีนัดหมาย  

3) ดานอํานวยความสะดวก ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานอํานวยความสะดวก อยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก 



84 

ขอท่ี 3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ/สถานท่ีใหบริการมีแสงแสงสวางเพียงพอ รองลงมา ขอ
ท่ี 4 มีปายขอความบอกจุดบริการ/มีปายประชาสัมพันธ ท่ีมีความชัดเจนเขาใจงาย/ชองทางในการ
ใหบริการและขอท่ีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก ขอที่ 1 ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่ง
คอยสําหรับผูมารับบริการ จุดบริการน้ําดื่ม มุมหนังสือ ตามลําดับ 

4) ดานความยุติธรรมในการใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการให 
บริการงานบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ดานความยุติธรรม
ในการใหบริการอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ีย พบวาขอท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดไดแก ขอท่ี 5 เจาหนาท่ีรับรูความตองการของประชาชนดวยความเต็มใจรองลงมา 
ขอท่ี 4 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเปนมิตรและขอที่คาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก ขอท่ี 2 เจาหนาท่ีให
ความเสมอภาพเทาเทียมกันแกประชาชนผูรับบริการ ตามลําดับ 

5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการ

ของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ตางกัน พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ การศึกษา ตางกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการบริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย 
รวม แตกตางกัน สวนประชาชนท่ีเพศ และอาชีพ ตางกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
บริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ี
ทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการบริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย 
รวม ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานความ
ยุติธรรมในการใหบริการ สวนดานข้ันตอนการใหบริการไมแตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ี
ทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการบริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย 
รวมแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานข้ันตอนการ
ใหบริการ สวนดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ี
ทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีตอการบริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดานความยุติ 
ธรรมในการใหบริการ สวนดานข้ันตอนการใหบริการ ไมแตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ี
ทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการบริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย 
รวมไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ และดานความยุติธรรมในการใหบริการ  

5.1.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงาน
บัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับปญหา
และแนวทางแกไข โดยเรียงตามความถ่ี ดังนี้คือ 1) เจาหนาท่ีควรใหบริการดวยความสุภาพมี
อัธยาศัยดีเปนมิตรมากย่ิงข้ึน จํานวน 29 ราย และมีแนวทางแกไข ดังนี้ 1) จัดฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ี
ทํางานเก่ียวกับการใหบริการโดยตรง และมีความพรอมกับการทํางานตอการใหบริการประชาชน 
จํานวน 15 ราย 2) ควรเปดใหมีชองทางใหผูรับบริการมีการองเรียนเจาหนาท่ีท่ีไมมีความเอาใจใส 
ไมกระตือรือรนและไมเต็มใจใหบริการ จํานวน 14 ราย 3) จัดสถานท่ีมุมพักผอนใหเจาหนาท่ีและ
รับประทานอาหารใหเปนสัดสวน จํานวน 4 ราย  

ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปญหาและแนวทางแกไข โดยเรียงตามความถ่ี ดังนี้ 1) บางข้ันตอนการบริการนานเกินไป และไม
ส้ินสุดท่ีโตะเดียว จํานวน 27 ราย 2) ควรใหบริการตรงตามเวลาท่ีนัดหมาย จํานวน 25 ราย และมี
แนวทางแกไข ดังนี้ 1) เพิ่มเจาหนาท่ีท่ีมีความชํานาญและประสบการณแตละดานมารับบริการและ
ใหส้ินสุดท่ีข้ันตอนเดียว จํานวน 19 ราย 2) ควรทํางานใหตรงตอเวลาและลดข้ันตอนการใหบริการ
เพื่อความรวดเร็ว จํานวน 18 ราย 3 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับ
ปญหาและแนวทางแกไข โดยเรียงตามความถ่ี ดังนี้ 1) ตองการใหใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติในการ
ใหบริการ จํานวน 28 ราย 2) ไมมีปายติดหนาอกของเจาหนาที จํานวน 8 ราย 3) ขอมูลท่ีบอรดไม
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เปนปจจุบัน จํานวน 8 ราย และมีขอเสนอแนะดังนี้ 1) ใหนําระบบบัตรคิวมาใช จํานวน 17 ราย 2) 
จัดทําปายช่ือ - สกุล ติดหนาอกหรือแขวนท่ีคอเจาหนาท่ี จํานวน 14 ราย 3) ควรเปล่ียนแปลงขอมูล
ใหเปนปจจุบัน จํานวน 10 ราย  

ดานความยุติธรรมในการใหบริการ พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบเสนอแนะเกี่ยวกับ
ปญหาและแนวทางแกไข โดยเรียงตามความถ่ี ดังนี้ 1) ควรใหบริการดวยความเปนธรรมและเสมอ
ภาพ จํานวน 28 ราย 2) ควรใหบริการไปตามลําดับกอน - หลัง จํานวน 16 ราย และมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 1) เจาหนาท่ีควรใหบริการดวยความเต็มใจและเปนธรรมไมแบงแยกระดับชนช้ัน จํานวน 22 
ราย 2) เจาหนาท่ีใหบริการตามลําดับกอน - หลัง ทุกคร้ัง จํานวน 19 ราย 

 

5.2 อภิปรายผล 
ผลการวิจัยท่ีควรนํามาอภิปรายผลในคร้ังนี้มีหลายประเด็นดวยกัน ผูวิจัยขอนําเสนอตาม

วัตถุประสงคการวิจัยดังตอไปนี้ 
5.2.1 การศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนครชัย

ศรี จังหวัดนครปฐม พบวา ประชาชนท่ีมาใชบริการที่ฝายทะเบียนราษฏร โดยรวมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก อภิปรายไดวา ในสวนของกรมการปกครองไดมีการพัฒนาคุณภาพการให บริการ
ประชาชนของอําเภอในดานตาง ๆ มาโดยตลอด และเพ่ือเปนหลักประกันวา ประชาชนจะไดรับการ
บริการที่ดีและมีมาตรฐานทัดเทียมกันในหนวยบริการท่ัวทุกแหง และไดยกรางมาตรฐานการ
ใหบริการประชาชนของอําเภอ ท่ีเรียกวา “มาตรฐานบริการ....อําเภอยิ้ม” โดยมีเกณฑตัวช้ีวัด 
ประกอบดวย ดานบริหารจัดการ ดานสถานท่ี ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ 
และดานการใหบริการเชิงรุก แนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวยศิริ 
บานเกาะ ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของฝาย
ทะเบียน สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม
ระดับมาก และยังสอดคลองกับ ศุภชัย ชวยชู ไดวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการงานทะเบียน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวา ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานทะเบียน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานและรายขอ พบวา  

ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ดานคุณธรรมการใหบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเปนตัวช้ีวัดคุณภาพและความสําเร็จของงานบริการ
เนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับผูใหบริการซ่ึงการปฏิบัติงานบริการจะมีคุณภาพนั้น ผู
ใหบริการจะตองมีความพึงพอใจในหนาท่ีความรับผิดชอบสวนของตน จึงจะทุมเทในการทํางาน 
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และเปนส่ิงท่ีนําไปสูความพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลนพร วราโพธ์ิ 
ไดวิจัยเร่ือง “การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักพรหมวิหาร 4 : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ดานข้ันตอนการใหบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก 
อภิปรายไดวา ข้ันตอนการใหบริการที่ตรงตามความตองการของผูรับบริการ โดยการดําเนินการให
เปนไปตามกระบวนการ และข้ันตอน หรือระบบ ระเบียบของหนวยงาน เปนการปฏิบัติงานเพื่อให
ผูรับบริการไดรับการอํานวยความสะดวกอยางมีคุณภาพ จากผูใหบริการท้ังความสะดวกรวดเร็ว
ครบถวนถูกตอง เสมอภาค ยุติธรรม และผลของการบริการที่ประทับใจตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการใหเกิดความพึงพอใจที่ดีตอการใหบริการของเจาหนาท่ี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รังสรรค กียปจจ ไดวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอการใหบริการของสํานัก 
งานเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตหลักส่ี” ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของการใหบริการ
ของสํานักงานเขตหลักส่ี ผลศึกษาพบวา อยูในระดับมาก และ มีความพึงพอใจในดานระบบและ
กระบวนการใหบริการ เม่ือพิจารณารายดาน และรายขอพบวา 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา การบริการที่จัด
ใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย สะดวก สบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมาก
นักท้ังยังไมเปนการสรางความยุงยากใจใหแกประชาชนผูมารับบริการหรือผูใชบริการมากจน 
เกินไปรวมท้ังความสามารถในการแกไขปญหาการใหบริการประชาชนของเจาหนาท่ี ซ่ึงสอดคลอง 
กับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ พิริยะจีระอนันต ไดวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครเชียงใหม” ผลศึกษาพบวาอภิปรายไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากตอการใหบริการของเทศบาลนครเชียงใหม 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานเจาหนาท่ีผูใหบริการพบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอ 5 เจาหนาท่ีใหบริการและใหความรูเม่ือประชาชนมา 

ใชบริการที่ตรงความตองการ ถูกตอง ครบถวน ของการมารับบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับ
มาก อภิปรายไดวา ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ รูป 
แบบการบริการท่ีดี จะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
ได โดยผูใหบริการจะตองทําการสํารวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมาย
เสียกอน เพื่อใหบริการที่ตรงความตองการ ถูกตอง ครบถวน ของการมารับบริการ ซ่ึงสอดคลอง 
กับงานวิจัยของ รังสรรค กียปจจ ไดวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการ
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ของสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตหลักส่ี” ผลการวิจัยพบวา ดานเจาหนาท่ีผูให 
บริการ อยูในระดับมาก 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอ 1. เจาหนาท่ีทะเบียนราษฎรมีความรู ความชํานาญใน
การใหบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา กรมการปกครองยังมุงเนนการ
ฝกอบรมบุคลากรผูใหบริการเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยปรับเปล่ียน
วัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยมของบุคลากร ใหเอ้ืออํานวยตอการบริการประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน วงศไชยสิทธ์ิ ไดวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 
ของเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง” ผลการวิจัยพบวา ดานความรูของ
พนักงานผูใหบริการอยูในระดับมาก 

ดานขั้นตอนการใหบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายได ท่ีผานมาประชาชน
สวนใหญพอใจตอการทํางานของฝายทะเบียนราษฎร เพราะไดรับบริการที่ตรงความตองการ ถูก 
ตอง ครบถวน ของการมารับบริการ ซ่ึงเจาหนามีข้ันตอนการทํางานใหบริการที่ชัดเจน และเจาหนา 
ท่ีไมแสดงอาการโกรธเคืองเม่ือทํารายการผิดพลาดหรือสอบถามเพื่อขอคําแนะนําถามท่ีบางคร้ัง
ซํ้าซาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวยศิริ บานเกาะ ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของฝายทะเบียน สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานกระบวนการและข้ันตอนในการใหบริการ มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานข้ันตอนการใหบริการ พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอ 4. การจัดลําดับเขารับบริการ และความถูกตองของ

ข้ันตอนการทํางานใหบริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปราย
ไดวา กรมการปกครองมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนโดยการปรับปรุงระบบงาน
และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารสมัยใหมมาใช ฝกอบรมและสรางหลักสูตร 
เพื่อใหเจาหนาท่ีสามารถทํางานไดหลากหลาย (Matrix) และเปนไปตามแนวคิดโตะเดียวเสร็จ (One 
Table) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยอักษร จันทรศิริ ไดวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการรับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี”ผลการวิจัยพบวา ประชาชน
ผูมารับบริการในฐานะลูกคา ใหเกิดความพึงพอใจตอการรับบริการมากท่ีสุดในทุก ๆ ดาน โดย 
เฉพาะดานเจาหนาท่ีผูใหบริการตองมีวิสัยทัศนในการใหบริการโดยมีเปาหมายเพื่อตอบสนองลูกคา 
คือ สรางความพึงพอใจการบริการตองรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัย 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอ 1 เจาหนาท่ีใหบริการตรงเวลาท่ีนัดหมาย มีการจัดลําดับ
ข้ันตอนการใหบริการตามท่ีประกาศไว ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา กรม 
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การปกครองพยายามท่ีจะพัฒนาระบบการใหบริการ โดยการเพิ่มชองทางการใหบริการประชาชน
ไดหลายรูปแบบ เพื่อใหเจาหนาท่ีสามารถทํางานไดหลากหลาย (Matrix) และเปนไปตามแนวคิด
โตะเดียวเสร็จ (One Table) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรรัตน วงศไชยสิทธ์ิ ไดวิจัยเร่ือง 
“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง” ผลการวิจัย ดานคุณภาพของงานบริการ อยูในระดับมาก 

ดานความยุติธรรมในการใหบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา การ
ใหบริการเพราะการใหบริการเปนหัวใจสําคัญของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเปนลูกจางของประชาชน 
และประเทศไทยเปนสังคมเมืองพุทธ การใหบริการจึงตองนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการ
ใหบริการ เชน การแสดงออกท่ีมีเมตตา มีน้ําใจ ใหการชวยเหลือ เม่ือมีปญหาในข้ันตอนการรับ
บริการตาง ๆ ใหเกียรติผูมารับบริการ ผูใหบริการจะตองแสดงความพึงพอใจและเต็มใจเม่ือรูวามีผู
มาขอรับบริการ และแสดงความขอบคุณเม่ือผูใชมาใชบริการของตน ตองไมทําทาทางรังเกียจหรือ
เบ่ือหนายแสดงออกใหเห็นทางสีหนา ส่ิงท่ีแสดงออกมาไดก็คือ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ คํากลาว
ตอนรับท่ีสุภาพ และความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี แสดงใหผูใชเห็นวาตนเองมีความสุข
และยินดีอยางมากท่ีผูใชมาขอใชบริการ และหลังจากใหบริการเสร็จ ผูใชตองแสดงความยินดี  
และเชิญชวนใหผูใชมาใชบริการอีกในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลนพร วราโพธ์ิ ได
วิจัยเร่ือง “การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักพรหมวิหาร 4 : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต” ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอของดานคุณธรรมการใหบริการ พบวา 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ขอ 5. เจาหนาท่ีทะเบียนราษฎรรับรูความตองการของ

ประชาชนดวยความเต็มใจ และใหบริการดวยความเต็มใจ มีรอยยิ้ม คํากลาวตอนรับท่ีสุภาพ และ
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี (มุทิตา) ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวา แนว 
คิดการบริการประชาชนยุคใหม การใหบริการประชาชนยุคใหม เปนการใหบริการดวยรอยยิ้ม 
(Service with smile) ซ่ึงทําใหผูรับบริการสามารถรับรูปและสัมผัสไดถึงความจริงใจของผูให 
บริการ โดยผานคําพูด ทาทาง สายตา และรอยยิ้ม อันเปนผลใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ และ
ตอบสนองท่ีแสดงถึงมิตรภาพท่ีดีตอกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลนพร วราโพธ์ิ ไดวิจัยเร่ือง 
“การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักพรหมวิหาร 4 : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต” ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐตาม
หลักพรหมวิหาร 4 อยูในระดับมาก ในดานมุทิตา 
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ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก ขอ 2 เจาหนาท่ีทะเบียนราษฎรใหความเสอมภาพเทาเทียมกัน
แกประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับปานกลาง อภิปรายได กรมการปกครองมีภารกิจ
สําคัญในการใหบริการประชาชน เปนศูนยกลางในการนํางานบริการของภาครัฐไปสูประชาชนได
โดยสะดวก ขับเคล่ือนนโยบายเรงดวน “การพัฒนาการบริการประชาชน” จึงไดกําหนดกระบวนงาน
ท่ีสําคัญไว 3 ดาน ดานการพัฒนาสถานท่ี (Place) ดานการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ (People) ดาน
การพัฒนาระบบและกระบวนงานบริการ (Process) ซ่ึงสอดคลองกับงาน วิจัยของ อํานวยศิริ  
บานเกาะ ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของฝาย
ทะเบียน สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม
ระดับมากทุกดาน พฤติกรรมในการใหบริการ สถานท่ีต้ังอาคาร กระบวนการและข้ันตอนในการ
ใหบริการ 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประชาชน อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

พบวา ประชาชนท่ีมี อายุ การศึกษา ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ี
ทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว สวนประชาชนท่ีมี เพศ อาชีพ ตางกัน โดยรวมมีความพึง
พอใจไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลไดตามลําดับ 
ดังนี้ 

1) จากสมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงาน
บัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจมีตอการบริการของเจาหนาท่ี
ทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังได อภิปรายไดวา กรมการปกครองไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการประชาชน โดย
ระดมความคิดเห็นจากหนวยงานในสังกัดในรูปของคณะกรรมการนโยบายและบูรณาการงาน
บริการประชาชน กําหนดเปนนโยบายกลยุทธการบริการประชาชน ดังนั้นทุกเพศทุกวัยตางก็ไดรับ
บริการท่ีเหมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย ชวยชู ไดวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงานทะเบียน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวา 
ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพและรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการงานทะเบียน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน 

2) จากสมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงาน
บัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 
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ผลการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจมีตอการบริการของเจาหนาท่ี
ทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมแตกตางกัน อภิปรายไดวา อายุ เปน
ปจจัยหนึ่งท่ีจะทําใหมีความแตกตางในเร่ืองของความคิดเห็นและพฤติกรรม เนื่องจากคนในวัย 
ตาง ๆ กัน ยอมมีความตองการแตกตางกัน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ไดกลาวไววา “ในทฤษฎีการเปล่ียน 
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเร่ืองอายุ ในการยอมรับส่ิงใหม ๆ ไววากลุมคนท่ีมีอายุ
ระหวาง 20 - 24 ป จะมีการรับส่ิงใหม ๆ ไดเร็วกวากลุมคนท่ีมีอายุเกิน 50 ปข้ึนไป ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อํานวยศิริ บานเกาะ ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ตอการใหบริการของฝายทะเบียน สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ี
มีเพศ อายุ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

3) จากสมมติฐานท่ี 3 ประชาชนที่มีการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ
งานบัตรประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนที่การศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจมีตอการบริการของ
เจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยรวมแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังได อภิปรายไดวา วุฒิการศึกษา การศึกษาเปนปจจัยชวยใหคนมีประสิทธิภาพและสามารถ
ปรับตัวเอาชนะส่ิงแวดลอมได บุคคลที่ไดรับการศึกษาสูงยอมมีสติปญญาในการพิจารณาส่ิงตาง ๆ 
อยางมีเหตุผล เขาใจและรับรูการบริการตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวยศิริ บานเกาะ 
ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของฝายทะเบียน 
สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ รายไดตอเดือน และ
ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01 

4) สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงานบัตร
ประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน 

ผลการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจมีตอการบริการของเจาหนาท่ี
ทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยรวมไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังได อภิปรายได กรมการปกครองไดมีหลักประกันวา ประชาชนจะไดรับการบริการที่ดีและมี
มาตรฐานทัดเทียมกันในหนวยบริการทั่วทุกแหง จึงไดยกรางมาตรฐานการใหบริการประชาชนของ
อําเภอ ท่ีเรียกวา “มาตรฐานบริการ....อําเภอยิ้ม” ทุกอาชีพจะไดรับการบริการที่เทาเทียมกัน จึงมีได 
รับบริการไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ปรัชญา จันทราภัย ไดวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการ ณ.สํานักงานเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร : ศึกษา
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เฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎรพบวา เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคล และ
ปจจัยดานการมารับบริการกับความพึงพอใจในบริการ พบวา อาชีพ ท่ีตางกัน มีผลทําใหประชาชน
ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในบริการไมแตกตางกัน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลแลวสามารถสรุปผล ดังนี้ 
5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการงานบัตรประชาชน 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวา กรมการปกครองมีภารกิจสําคัญ
ในการใหบริการประชาชน โดยมีนโยบายใหอําเภอเปนหนวยบริการเพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุข และเปน
ศูนยกลางในการนํางานบริการของภาครัฐไปสูประชาชน อําเภอมีอํานาจหนาท่ีตามพระ ราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2540 ในการชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอย
โอกาสเพื่อใหไดรับความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม การจัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อให
ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็วและมีคุณภาพ และสงเสริมสนับสนุน และจัดใหมี
การบริการรวมกันของหนวยงานของรัฐในลักษณะศูนยบริการรวม ดังนั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ดังนี้ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  
1) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 1 คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูใน

ระดับมาก ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรรักษาและสงเสริมเจาหนาท่ี โดยอบรมใหมีความพรอม
ใหสามารถอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดมากข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองภาษา เพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

2) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 2 คือ ดานขั้นตอนการใหบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูใน
ระดับมาก ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรรักษาและสงเสริมการใหบริการ โดยเพิ่มความสะดวก
ใหประชาชนมากข้ึน และประชาชนจะไดรับการบริการที่ดีและมีมาตรฐานทัดเทียมกันในหนวย
บริการทั่วทุกแหง และสามารถเปนผูนําดานการใหบริการได 

3) จากผลการวิเคราะหขอมูลดานท่ี 3 คือ ดานคุณธรรมการใหบริการ ซ่ึงมีคาแปลผลอยูใน
ระดับมาก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรรักษาและสงเสริมเจาหนาท่ี โดยจัดใหมีการเขาคาย
คุณธรรมแกเจาหนาท่ี ท้ังกริยามารยาท และการแตงกายควรสุภาพเรียบรอย ดูดี เหมาะสม เปน
แบบอยางท่ีดีแกผูพบเห็น ใหเหมาะสมกับท่ีเปนเมืองแหงพระพุทธศาสนา 
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5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากการการวิจัยประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการบริการของเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยูในระดับ
มาก ดังนั้นผูวิจัยจงึเสนอแนะใหทําการศึกษาวิจัย ใหสอดคลองกับท่ีประเทศไทยจะกาวสูประชาคม
อาเซียน ซ่ึงงานทะเบียนราษฎร อาจตองมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 
ดังนี้ 

1. ควรศึกษาเร่ือง “ความคาดหวังของประชาคมตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎร” 
2. ควรศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีช้ีวัดประสิทธิภาพการใหบริการของรัฐ” 
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3. ดร. สมภพ ระงับทุกข 
 การศึกษา น.บ. (นิติศาสตร) 
  ร.ม. (รัฐศาสตร) 
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แบบสอบถาม  
เร่ือง 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน  
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

………………………………. 
 

 แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อประกอบการวิจัย เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
การใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยใครขอความ
รวมมือจากทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นท่ีตรงความเปนจริงทุกขอ ขอมูล
ตางๆท่ีไดรับจากทานในคร้ังนี้ จะเปนประโยชนและมีคุณคาอยางสูงตอการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ และ
คําตอบของทานจักไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด 

แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบดวย 2 ตอนไดแก 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปปจจัยสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

งานบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชนของ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงดวยจัก
ขอบพระคุณยิ่ง 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาใหความรวมมือ 
 
 

        นางรุงดาว ชมไพบูลย 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง 
          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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แบบประเมนิสําหรับการวิจัย 
เร่ือง  

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน  
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

......................................... 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปปจจัยสวนบุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงใน (    ) ท่ีตรงกับขอความท่ีเปนจริงของตัวผูตอบแบบสอบถาม 
  
1. เพศ    
 (      )  ชาย       
 (      )  หญิง 
 
2.อายุ    
  (      )  ตํ่ากวา 15 - 20 ป       
 (      )  21 - 40 ป 
 (      )  41 - 60 ข้ึนไป 
 
3. ระดับการศึกษา   
 (      )  ประถมศึกษา 
 (      )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
 (      )  อนุปริญญา 
 (      )  ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี 
     
4. อาชีพ   
 (      )  รับจาง 
  (      )  คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 
  (      )  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (      )  พนักงานบริษัท 
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ตอนท่ี 2 สวนท่ี 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการงาน
บัตรประจําตัวประชาชน อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความจริงมากท่ีสุด โดยมี

เกณฑพิจารณาดังตอไปนี้ 
ระดับ  5  หมายถึง  ความพึงพอใจ มากท่ีสุด  
ระดับ  4  หมายถึง ความพึงพอใจ มาก 
ระดับ  3  หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง ความพึงพอใจ นอย 
ระดับ  1  หมายถึง ความพึงพอใจ นอยท่ีสุด 
 

ตัวอยาง 
 

ขอท่ี ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

1. ทานไดรับคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางด ี      
2. ทานไดรับการเอาใจใส กระตือรือรน และความเต็มใจใน

การใหบริการ 
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ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. การใหคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี      
2. เจาหนาท่ีใหการตอนรับทักทายกริยามารยาทท่ีเหมาะสม      
3. ความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร อัธยาศัยดี      
4. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอรับส่ิง

ตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 
     

5.  เจาหนาท่ีใหความรูเม่ือประชาชนใชบริการ      
ดานขั้นตอนการใหบริการ 

6. เจาหนาท่ีใหบริการตรงตามเวลา      
7. เจาหนาท่ีใหบริการมีความถูกตองครบถวน และไมผิด 

พลาด 
     

8. การกําหนดทางเดินของงานใหเปนทิศทางเดียวกันไม
สับสนยอนไปยอนมา 

     

9. การจัดลําดับการเขารับบริการกอน-หลัง สําหรับผูมารับ
บริการทุกคน (บัตรคิว) 

     

10. เอกสารท่ีใชในการขอรับบริการมีปริมาณท่ีเหมาะสม      
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
11. ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งคอย

สําหรับผูมารับบริการ จุดบริการน้ําดื่ม มุมหนังสือ 
     

12. ความเพียงพอของอุปกรณ/เคร่ืองมือในการใหบริการ เชน 
คอมพิวเตอร 

     

13. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ/สถานทีใหบริการมีแสง
แสงสวางเพียงพอ 

     

14. มีปายขอความบอกจุดบริการ/มีปายประชาสัมพันธ ท่ีมี
ความชัดเจนเขาใจงาย/ชองทางในการใหบริการ 

     

15. มีปายแสดงอัตราคาธรรมเนียมในแตละงานบริการไวอยาง
ชัดเจนเขาใจงาย 

     



109 

ขอท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 

ดานความยุติธรรมในการใหบริการ 
16. เจาหนาท่ีแกไขปญหาใหประชาชนอยางเทาเทียมกัน      
17. เจาหนาท่ีใหความเสมอภาพเทาเทียมกันแกประชาชน

ผูรับบริการ 
     

18. การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม      
19. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเปนมิตร      
20. เจาหนาท่ีรับรูความตองการของประชาชนดวยความเต็มใจ      
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ตอนท่ี 2 สวนท่ี 2 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการงานบัตรประจําตัว
ประชาชนของ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 
1. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

2. ดานขัน้ตอนการใหบริการ  
ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  

4. ดานความยตุิธรรมในการใหบริการ 
ขอเสนอแนะ  .........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
   

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

แบบวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง   

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

........................................... 
 

คําช้ีแจง  :  ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเกณฑการประเมิน 
  ความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 

 
ใหคะแนนเทากับ  +1  หมายถึง  แนใจวาถูกตองสอดคลองตรงกับวัตถุประสงค 
 ใหคะแนนเทากับ     0  หมายถึง  ไมแนใจวามีความสอดคลอง     
ใหคะแนนเทากับ  -1  หมายถึง  ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค   

 

ขอ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมขอคะแนน 

(R)  
สรุปผล 

1 2 3 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
2. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
3. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
4. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
5. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
6. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
7. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
8. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
9. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
10. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
11. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
12. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 

N
RIOC 
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ขอ 
ผูทรงคุณวุฒ ิ ผลรวมขอคะแนน 

(R)  
สรุปผล 

1 2 3 
13. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
14. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
15. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 

ดานความยุติธรรมในการใหบริการ 
16. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
17. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
18. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
19. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 
20. +1 +1 +1 3 1.0 ใชได 

 
 

 
 
 

  

N
RIOC 
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แบบประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง   

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานบัตรประจําตัวประชาชน 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

……………………………… 
 

คําช้ีแจง  :  ทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด เกณฑการประเมิน 
  ความสอดคลอง (Index of consistency : IOC) ของผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 

 
ใหคะแนนเทากับ  +1  หมายถึง  แนใจวาถูกตองสอดคลองตรงกับวัตถุประสงค 
 ใหคะแนนเทากับ     0  หมายถึง  ไมแนใจวามีความสอดคลอง     
ใหคะแนนเทากับ  -1  หมายถึง  ยังไมถูกตอง ไมสอดคลอง ไมตรงกับวัตถุประสงค   

 

ประเด็นท่ีตองการ 
ระดับความสอดคลอง 

+1 0 -1 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
1. การใหคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี    
2. เจาหนาท่ีใหการตอนรับทักทายกริยามารยาทท่ีเหมาะสม    
3. ความสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส เปนมิตร อัธยาศัยดี    
4. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอรับส่ิงตอบแทน 

ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 
   

5. เจาหนาท่ีใหความรูเม่ือประชาชนใชบริการ    

ดานขั้นตอนการใหบริการ 
6. เจาหนาท่ีใหบริการตรงตามเวลา    
7. เจาหนาท่ีใหบริการมีความถูกตองครบถวนและไมผิดพลาด    
8. การกําหนดทางเดินของงานใหเปนทิศทางเดียวกันไมสับสนยอนไป

ยอนมา 
   

9. การจัดลําดับการเขารับบริการกอน-หลัง สําหรับผูมารับบริการทุก
คน (บัตรคิว) 

   

10. เอกสารท่ีใชในการขอรับบริการมีปริมาณท่ีเหมาะสม    



115 

ประเด็นท่ีตองการ 
ระดับความสอดคลอง 

+1 0 -1 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
11. ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งคอยสําหรับผูมา

รับบริการ จุดบริการน้ําดื่ม มุมหนังสือ 
   

12. ความเพียงพอของอุปกรณ / เคร่ืองมือในการใหบริการ  เชน 
คอมพิวเตอร 

   

13. ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ/สถานท่ีใหบริการมีแสงแสง
สวางเพียงพอ 

   

14. มีปายขอความบอกจุดบริการ/มีปายประชาสัมพันธ ท่ีมีความชัดเจน
เขาใจงาย/ชองทางในการใหบริการ 

   

15. มีปายแสดงอัตราคาธรรมเนียมในแตละงานบริการไวอยางชัดเจน
เขาใจงาย 

   

ดานความยุติธรรมในการใหบริการ 
16. เจาหนาท่ีแกไขปญหาใหประชาชนอยางเทาเทียมกัน    
17. เจาหนาท่ีใหความเสมอภาพเทาเทียมกันแกประชาชนผูรับบริการ    
18. การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน - หลัง อยางยุติธรรม    
19. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเปนมิตร    
20. เจาหนาท่ีรับรูความตองการของประชาชนดวยความเต็มใจ    
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ สกุล  : นางรุงดาว ชมไพบูลย 
วัน เดือน ปเกิด : 11 มีนาคม 2507 
สถานท่ีเกิด : จังหวัดศรีษะเกษ 
ท่ีอยูปจจุบัน : 73 ถนนกุมภิล ซอย 4 ตําบลหวยจระเข อําเภอเมืองนครปฐม 
    จังหวัดนครปฐม 
 
การศึกษา  
  : ประถมศึกษา (ป.7) โรงเรียนพระโต อําเภอเมือง  
   จังหวัดศรีษะเกษ 
  : มัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ. 3) โรงเรียนสตรีสิริ อําเภอเมือง 
   จังหวัดศรีษะเกษ 
  : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ  
   อําเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ 
  : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 
ประสบการณการทํางาน 
  : ปลัดอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง ชํานาญการ)  
   ท่ีวาการอําเภอนครปฐม จังหวันครปฐม 
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