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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร จ าแนกตามเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาและช่วงเวลาที่มารับบริการ และเพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มาขอรับบริการจากส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยใช้สถิติผู้มาขอรับบริการ
ในช่วงเวลา 3 เดือน คือ เดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม  2557 จ านวน 367 คน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
จากการใช้สูตรทาโร่  ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .92 แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานใช้ t-test (Independent samples) และ F-test (One – Way ANOVA) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

ผลการวิจัย  พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา อาชีพและช่วงเวลาที่มารับบริการ ที่แตกต่างกัน 
พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียน 
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร คือ ควรมีบัตรคิวเพ่ือความสะดวกในการรับบริการ ควรก าหนดเวลาการให้บริการแต่ละ
งานให้ชัดเจน ควรเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์เขียนค าร้องและแสดงตัวอย่างการเขียนให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ควรให้บริการในช่วง
พักกลางวันด้วย และควรจัดให้มีการบริการนอกสถานที่ทุกๆ เดือน เช่น อ าเภอเคลื่อนที่ เป็นต้น 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  การให้บริการ  ส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 
 
Abstract 

The purposes of this study  were  to study  and  to  compare  the satisfaction  of  the  
people  towards  the  service of  the census  department, Lerngnoktha District, Yasothon Province, 
including  their  suggestion. This  was  classified  by  gender, occupation educational  level and time 
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attending. The samples  were 367 people  in  the  area of Lerngnoktha district selected through 
accidental random  sampling  technique.  The  instrument  used  in   collecting  data  was five 
rating  scale questionnaire with .92 of reliability  value. The  statistics  used  were  frequency,  
percentage,  mean,  standard  deviation,  t-test  and  One  way  ANOVA  with  the  statistic  
significance  at  .05  level.  

 The results of the research were as follows ; The  overall  of  the  satisfaction of  the  
people  towards  the  service  of  the census department, Lerngnoktha District, Yasothon Province was  
rated  at   high  level.  Considered  by  each  aspect,  three  aspects   were   rated  at  high  level. 
They were  the  timely  service,  the  equity  service  and time attending the  continuous  service.   
Two  aspects  were  rated  at  moderately  level;   the  progressive  service  and  the  amply  service,  
respectively. The  comparison  of  the  satisfaction  of  the  people  classified  by  gender, occupation 
educational level and time attending towards  the  service  of  the  local  census  department, 
Lerngnoktha  District, Yasothon Province was  not  different  in  overall  and  aspects  by  the  statistic  
at  .05  level. The  suggestions  of  the  samples  were  as  follows;  the  officers  should       give  the  
equity  service,  there  should  be the  cue  cards,  there  should  be  the  information  officers,  the  
service  after  4  p.m. should  be  offered,  there  should  be  one  more  service  officer,  the  seats  
for  the  people  should   be  separated  from  district  office,  the  service  should  be  offered  
during  noon  time  and  the  service  handbook  should  be  distributed.          
Keywords: Satisfaction, Service,  Census Department Lerngnoktha District, Yasothon Province. 
 
บทน า 

กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แก่ประชาชน จากการปฏิรูประบบราชการ
นโยบายเชิงรุกของกระทรวงมหาดไทยด้านการบริการจะมีการมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยน า
เทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ในการบริการประชาชนควบคู่กับการปลูกจิตส า นึกข้าราชการให้มีความรู้
ความสามารถทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงมหาดไทยมี
ภารกิจหลักที่ส าคัญในการน าโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปขยายผลในการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย ไม่ว่าเรื่องสุขหรือทุกข์ ดัง
วิสัยทัศน์ “กรมการปกครองมุ่งบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้ประชาชน โดยบูรณาการการท างานในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สังคม
ร่มเย็นเป็นสุข สมานฉันท์ สงบเรียบร้อย และมั่นคงภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข” ด้วยภารกิจ พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงก าหนดกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมในการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือปรับปรุงที่ว่าการอ าเภอ/กิ่งอ าเภอทั่วประเทศให้ท างานตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงน านโยบายที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมาปฏิบัติโดย ได้เข้าร่วมด าเนินการโครงการศูนย์บริการ
ร่วมอ าเภอย้ิม กับส านักงานก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานในระดับอ าเภอ 
เพ่ือให้อ าเภอเป็นศูนย์รวมของการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ผู้ใช้บริการ ซึ่งโครงการดังกล่าวน้ี ได้เริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยคัดเลือกระบบงานบริการ
ประชาชนในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง จ านวน 6 ระบบงาน และได้น าไปทดลองใช้ให้บริการประชาชนใน
อ าเภอน าร่องจ านวน 13 อ าเภอ โดย ในระยะแรกได้เปิดให้บริการประชาชนใน 3 ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานรับ
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เรื่องราวร้องทุกข์ ระบบการแจ้งความเอกสารหายของฝ่ายปกครอง และระบบการขออนุญาตใช้เสียงประกอบกับ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับโครงการน้ีจาก ส านักงาน ก.พ.ร. ไปขยายผลการ
ด าเนินโครงการแผนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกอ าเภอ (กรมการปกครอง. 2548 : 2) 
 ในส่วนของทะเบียนราษฎรน้ัน  มีความส าคัญต่อทางราชการมาก  กล่าวคือ  เป็นเอกสารทางกฎหมาย  
(Legal  Document)  ที่เป็นประโยชน์ในการรักษาสิทธิและหน้าท่ีของราษฎร  และเพ่ือเป็นข้อมูลทางสถิติ (Statistic) 
น ามาประมวลผลวิเคราะห์วิจัยในการวางแผนพัฒนาประเทศ   งานทะเบียนราษฎรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจดบันทึก
รายการข้อมูลของราษฎรอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  ทั้งงานเกิด  ตายก็จัดท าทะเบียนคนตาย  และย้ายถ่ินที่อยู่  
รายการต่างๆ  จะถูกบันทึกลงในทะเบียนบ้านงานทะเบียนราษฎรมีส่วนส าคัญต่อการบริหารประเทศหลายประการ  
ประการแรก  ด้านการที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ ประการที่สอง ด้านกฎหมาย ประการที่สามด้าน
การเมือง ประการที่สี่ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประการ ท่ีห้า ด้านการศึกษา ประการที่หก ด้านสาธารณสุข 
ประการที่เจ็ด ด้านสิทธิของประชาชน และประการที่แปด ด้านการปกครอง การทะเบียนราษฎรมีส่วนส าคัญในด้าน
ข้อมูลประกอบการจัดต้ังจังหวัด ต าบล หมู่บ้าน และหน่วยงานการปกครองท้องถ่ิน การส่ งเสริมอาชีพราษฎร การ
เคลื่อนย้ายประชากร การแรงงาน รวมทั้งการจัดต้ังหน่วยราชการ และอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ให้เหมาะสมกับจ านวน
ประชากร  หรือสัดส่วนความต้องการของงานบริการประชาชน (ส านักทะเบียนกลาง.  2535  : 10) 

อย่างไรก็ตาม หลังจากท่ีมีการปรับปรุงการให้บริการเป็นล าดับทั้งในส่วนของส านักทะเบียนกลางและส านัก
ทะเบียนอ าเภอทุกๆ แห่ง แต่ในทางวิชาการก็ยังไม่มีการศึกษาหรือการวิจัยเก่ียวกับความพึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการ
ประชาชนของส านักทะเบียนแต่อย่างใด ผู้วิจัย ในฐานะปฏิบัติงานเป็นปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 
ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง จึงมีความสนในที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของส านักงานทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพ่ือน าผลการศึกษาเสนอต่อนายอ าเภอและผู้บังคับบัญชาระดับ
เหนือข้ึนไปที่มีส่วนเก่ียวข้อง น าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้พันธกิจ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” และอ าเภอย้ิม ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของประชาชนจ าแนกตาม เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และช่วงเวลาที่มา
รับบริการ ท่ีมีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  
 3.  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเพ่ือปรับปรุงการให้บริการของ ส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ผู้วิจัยก าหนดขนาดประชากรจากจ านวนประชาชนผู้มาขอรับบริการจากส านักทะเบียนอ าเภอเลิง

นกทา จังหวัดยโสธร โดยใช้สถิติผู้มาขอรับบริการในช่วงเวลา 3 เดือน คือ ต้ังแต่เดือน สิงหาคม – ตุลาคม  2556  
จ านวน  4,436  คน (ส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร.  2556 : 12)   

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้มาขอรับบริการจากส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยใช้สถิติ
ผู้มาขอรับบริการในช่วงเวลา 3 เดือน คือ เดือน พฤศจิกายน 2556 – มกราคม  2557 จ านวน  367  คน ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างก าหนดจากประชากร โดยการใช้สูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1973 : 727) 
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เคร่ืองมือการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งผ่านการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) จากเชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีการไปทดลองใช้ (Try-Out) กับ
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน (รังสรรค์ สิงหเลิศ.  2551 : 139) แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อโดยใช้เทคนิค (Item – Total Correlation) และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach, Lee Joseph.  1970 : 161) ซึ่ง
ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา  จังหวัด
ยโสธร ปรากฏผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก  3  ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย  
ได้แก่ด้านการให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง อยู่
ในระดับปานกลาง 2  ด้าน  ได้แก่  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิง
นกทา จังหวัดยโสธร ท่ีมีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และช่วงเวลาท่ีมารับบริการแตกต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่แตกต่าง
กันทางสถิตที่ระดับ .05 

3. ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร คือ ควร
มีบัตรคิวเพ่ือความสะดวกในการรับบริการ ควรก าหนดเวลาการให้บริการแต่ละงานให้ชัดเจน ควรเพ่ิมจ านวนอุปกรณ์
การเขียนค าร้องและแสดงตัวอย่างการเขียนให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ควรให้บริการในช่วงพักกลางวันด้วยโดยอาจเป็น
เจ้าหน้าท่ีเวรประจ าวัน และควรจัดให้มีการบริการนอกสถานที่ทุก ๆ เดือน เช่น อ าเภอเคลื่อนที่ เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 
    จากผลการวิจัย  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลได้  ดังน้ี 
   สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิจัยพบว่าพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่  ต้ังไว้  อาจเป็นเพราะว่า 

1. ส านักงานทะเบียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการก าหนดโดยกฎหมาย 
2. เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกกับประชาชนเท่าเทียมกันทุกอาชีพ  ทุกระดับการศึกษา 
3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการเสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 
4.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการเป็นข้ันตอน ท าให้การให้บริการถูกต้อง 
5.  สถานที่จอดรถเพียงพอต่อผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างต่อเน่ืองและให้บริการผู้มารับบริการจนแล้วเสร็จทุกครั้ง 
7. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามรถในการบริการการให้บริการ  ท าให้ไม่เสียเวลาแก้ไข  
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 จากเหตุผลดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุให้ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยรวมปรากฏผลอยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิจัยสอดคล้องกับ เรืองบุญ   สิริรังศรี  (2535: บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน  อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยศึกษาจากผู้มารับบริการท า
บัตรประจ าตัวประชาชนในที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองมหาสารคามในวัน  เวลา  ราชการ  ความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการประกอบด้วย  5  ด้าน  คือ  ความเสมอภาค ความรวดเร็ว  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  วิธีการบริการ  และความ
สะดวกที่ได้รับ ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชนผู้มารับบริการงานบัตรประจ าตัวประชาชนมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวม
ทุกด้านในระดับมาก  
 สมมติฐานที่  2  ประชาชน  จ าแนกตามเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาและช่วงเวลาที่มารับบริการ มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  ประชาชน  จ าแนกตามเพศ  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักทะเบียน อ าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
            1. เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับประชาชนทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเสมอภาค 
   2. เจ้าหน้าท่ี ให้บริการตามระเบียบของทางราชการโดยไม่แยกว่าผู้รับบริการเป็นเพศใด   

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
             1.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการกับประชาชนทุกสาขาอาชีพอย่างเสมอภาคกันโดยไม่แยกว่าผู้มารับบริการมีอาชีพ
นักเรียน  นักศึกษา  ข้าราชการ  หรือเกษตรกร    
             2.  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานหรือให้บริการตามระเบียบแก่คนทุกอาชีพ 

ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยที่พบ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
             1.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการกับประชาชนทุกระดับการศึกษา  
             2.  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานหรือให้บริการตามระเบียบโดยไม่เลือกระดับการศึกษาของผู้มารับบริการ 

ประชาชน จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีมารับบริการ ช่วงเช้าช่วงบ่าย มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของส านัก
ทะเบียน อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยที่พบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า 
             1.  เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับผู้มารับบริการช่วงเช้าช่วงบ่ายอย่างเสมอภาค 
             2.  เจ้าหน้าท่ี ให้บริการตามระเบียบของทางราชการโดยไม่แยกว่าผู้รับบริการ  จะเดินทางมาติดต่อราชการ
ในช่วงเวลาใดทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย 
      ผลการศึกษาสอดคล้องกับ ศิริชัย  ศิริไปล์  (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับ
บริการในการให้บริการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม : ศึกษาเฉพาะกรณีการโยธาสาธารณะการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานเทศบาลเมืองมหาสารคามอยู่ในระดับ
ปานกลาง  โดยผู้มารับบริการ  เพศชาย  และเพศหญิง และที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการงาน
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับศิรินารภ บัวสอน (2548 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการวิจัยพบว่าประชาชนอาชีพเกษตรกับรับราชการ/วิสาหกิจ ส่วนคู่อื่นมีความพอใจไม่ต่างกันแต่
เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมที่มีต่อการบริการของเทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมา อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่จ าแนกตามเพศ คือ เพศหญิงและเพศชาย ไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ 0.5 สอดคล้องกับ 



 

 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพ่ือก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 516 

มังกร ธุระพันธ์  (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอาจ
สามารถ อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้องเอ็ดผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลอาจสามารถโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ  .05 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอเลิงนกทา  จังหวัด

ยโสธร ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อเสนอแนะในการน าไปใช้เพ่ือปรับปรุงการให้บริการโดยอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่
มีค่าน้อยที่สุดในแต่ละด้าน ดังน้ี 
 1. เจ้าหน้าท่ีควรให้บริการอย่างเป็นกันเองกับประชาชนทุกคน 

2. เจ้าหน้าท่ีควรให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
3. ส านักทะเบียนอ าเภอควรเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอ 
4. ควรมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการในช่วงพักกลางวัน 
5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้ด้านงานทะเบียนราษฎร 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของส านักทะเบียนท้องถ่ินอ าเภอ

เลิงนกทา จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือด้านการบริการอย่างพอเพียงและการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
ดังน้ัน ในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ
เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
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