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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการ
งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง
จังหวัดระนอง การวิจัยครั้งนี้เปHนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุBมตัวอยBาง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแตB 15 ปIขึ้นไป ซึ่ง
อาศัยอยูBในเขตตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ที่มาใชDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน
ทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 386 คน และทําการสุBมตัวอยBางโดยใชDหลักความนBาจะเปHน
โดยการสุBมตัวอยBางแบบงBาย เครื่องมือที่ใชDในการวิจัย ไดDแกB แบบสอบถาม สถิติที่ใชDในการวิเคราะหขDอมูล
ไดDแกB คBาความถี่ คBารDอยละ คBาเฉลี่ย คBาสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคBาที และความแปรปรวนทางเดียว
ผลการวิจัยพบวBา 1) ระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร โดย
ภาพรวม และพิ จ ารณาเปH น รายดD าน ไดD แกB ดD า นสิ่ งอํา นวยความสะดวก ดD า นกระบวนการใหD บ ริการ ดD า น
เจDาหนDาที่ผูDใหDบริการ และดDานระยะเวลาการบริการ มีระดับความคาดหวังอยูBในระดับมากที่สุด 2) ขDอมูลสBวน
บุคคล ไดDแกB เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพแตกตBางกันมีความระดับความคาดหวังของ
ประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎรไมBแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ประเภทงานบริการที่ แตกตBา งกัน มีความระดับความคาดหวังของประชาชนตB อการใหDบ ริการงานทะเบีย น
ราษฎรแตกตBางกันอยBางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ ความคาดหวัง, การใหDบริการ, สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาล
Abstract
The purposes of this research were to study 1) the level of people's expectations of
People towards the Registration Service Ranong Municipality Register Office and 2) Compare
people's expectation level of People towards the Registration Service Ranong Municipality
Register Office, Ranong Municipality, Ranong Province. This study is quantitative research.
The sample consisted of people aged 15 and over who live in Khao Ni wet sub-district,
Muang district, Ranong province and get to service at Municipality Register Office. Random
sample 386 peoples in the sampling method using formal probability convenient sample
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selection in each group. The research were questionnaires was used in data analysis were
frequency, percentage, mean, standard deviation. T-test, and One-way ANOVA
The results revealed that 1) They agreed that the level of people's expectations of
people's expectations of People towards the Registration Service Ranong Municipality
Register Office as a whole and in each these aspect was at highest level : Facilities, Service
process, Service personnel and Service duration 2) There was a sighificant difference by
statistical at 0.05 level in different not sex, age, highest education degree, career and status,
but a sighificant difference by statistical at 0.05 level in different Service type.
Keywords Expectation, Service, Municipality Register Office
บทนํา
ภารกิจของรัฐ คือ การจัดบริการใหDสวัสดิการเพื่อประโยชนสุขแกBประชาชนในประเทศ รัฐบาลใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีบทบาทหนDาที่ที่จะปฏิบัติการตามเจตนารมณของปวงชน ซึ่งการจัดการนี้ถือวBา
เปHนการบริการสาธารณะ โดยจะปฏิบัติจัดทําตามที่กําหนดไวDในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมBขัดกับกฎหมาย
และขนบธรรมเนียมประเพณี และความเปHนระเบียบเรียบรDอยตBอสังคม
ภารกิ จ ของรั ฐ กั บ การบริ ก ารสาธารณะมี 2 รู ป แบบหลั ก คื อ การดํ า เนิ น การโดยภาครั ฐ กั บ การ
ดําเนินการโดยภาคเอกชน สําหรับประเทศไทยนั้นไดDมีการกําหนดภารกิจของรัฐกับการบริการสาธารณะแบBง
ออกเปHน 3 ประเภท ประกอบดDวย ประเภทที่ 1 การจัดทําบริการสาธารณะโดยสBวนราชการสBวนกลาง เปHน
ภารกิจ ที่มีความสําคั ญและมีผลตBอการดํ ารงอยูB ของรั ฐซึ่งเกี่ ยวขDองกับประโยชนสBวนรวมของประชาชนทั้ ง
ประเทศ ประเภทที่ 2 การจัดทําบริการสาธารณะโดยสBวนราชการสBวนภูมิภาค ไดDแกB บริการสาธารณะที่อยูBใน
อํานาจของสBวนกลางที่แบBงออกไปใหDตามเขตการปกครองตBางๆ โดยมีเจDาหนDาที่ของสBวนกลางไปประจําตาม
เขตการปกครองนั้ น อยูB ภ ายใตD การบั งคั บ บัญ ชาจากสB วนกลางและสุ ดทD า ย ประเภทที่ 3 การจัด ทํ า บริ การ
สาธารณะโดยสBวนราชการสBวนทDองถิ่น ไดDแกB บริการสาธารณะบางประเภทที่สBวนกลางมอบใหDองคกรปกครอง
สBวนทDองถิ่นเปHนผูDจัดทําเอง เพื่อสนองความตDองการของประชาชนในเขตทDองถิ่นนั้น โดยองคกรปกครองสBวน
ทD อ งถิ่ น ที่ ไ ดD รั บ มอบหมายในการจั ด ทํ า มี อํ า นาจหนD า ที่ ดํ า เนิ น การไดD โ ดยอิ ส ระภายใตD การกํ า กั บ ดู แลจาก
สBวนกลางและสBวนภูมิภาค
เทศบาลเมืองระนอง ไดDยกฐานะเปHนเทศบาลเมือง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2479 โดยพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 42 วรรค 1 และวรรค 3 แหBง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 คือ ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล สBงผลใหDเทศบาลมีภารกิจหนDาที่
ในการใหDบริการแกBประชาชนโดยตรงมาอยBางยาวนาน ตามที่ทุกรัฐบาลไดDใหDความสําคัญและผลักดันใหDการ
พัฒนาคุณภาพการใหDบริการมีคุณภาพ และทั่วถึง ทั้งนี้ขึ้นอยูBกับพันธกิจขององคกรและการใหDความสําคัญใน
การตอบสนองความตDองการของประชาชนในปsจจุบัน ซึ่งจะเห็นไดDวBาเทศบาลมีความสัมพันธกับประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น ประชาชนมีสิทธิ์เรียกรDองการบริการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม ระดับการศึกษา
และคBานิยม ทําใหDประชาชนเปvดเผยความตDองการของตนใหDสังคมรับรูDเพิ่มมากขึ้น หนBวยงานภาครัฐตBางๆ จึง
พยายามพัฒนางานบริการตBางๆ ใหDมีมาตรฐานและคุณภาพ เทศบาลเมืองระนองไดDถูกกําหนดจัดตั้งสํานัก
ทะเบียนทDองถิ่นขึ้นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (5) โดยกําหนดใหDมีสํานัก
ทะเบียนและนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติหนDาที่ใหDเปHนไปตามกฎหมาย รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการ
760

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ทะเบียนราษฎรในเขตการปกครองทDองถิ่นนั้นๆ เกี่ยวกับการใหDบริการดDานการทะเบียนราษฎรแกBประชาชน
ผูDมาใชDบริการ ซึ่งเปHนงานเกี่ยวขDองกับชีวิตประจําวันของประชาชนในการกําหนดสถานะและสิทธิของบุคคล
ตั้งแตBเกิดจนตาย โดยเปHนการจัดทําเอกสารรายการบุคคล ซึ่งประกอบดDวย การแจDงเกิด การแจDงตาย การแจDง
ยD า ยที่ อ ยูB การแจD ง เกี่ ย วกั บ บD า นและทะเบี ย นบD า น การเพิ่ ม ชื่ อ และรายการบุ ค คลเขD า ในทะเบี ย นบD า น
การจํ า หนB า ยชื่ อและรายการบุ คคลในทะเบี ย นบD า น การแกD ไขเปลี่ ย นแปลงรายการบุ คคลในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร การขอตรวจคัดและรับรองสําเนารายการทะเบียนบDาน และบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่ง
ปsจจุบันงานทะเบียนราษฎรไดDใชDระบบคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานออนไลน สามารถสืบคDนขDอมูลบุคคลจาก
ฐานขDอมูลการทะเบียน แตBเนื่องดDวยการบริการงานทะเบียนราษฎรแตBละประเภทขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจมี
ความแตกตBางกันออกไป อาจจะทําใหDเกิดความลBาชDาในกระบวนการไปบDางจากที่ผBานมา และปsจจุบันการ
ใหDบริการงานทะเบียนราษฎรยังยึดติดกับกฎและระเบียบมากเกินไป อันสืบเนื่องจากเปHนงานที่เกี่ยวขDองกับ
ขDอมูลของบุคคลโดยตรง จึงทําใหDกระบวนการขั้นตอนและแนวทางการใหDบริการ ยังมีความซับซDอน ยุBงยาก
ลBาชDา และขาดจิตสํานึกในการใหDบริการที่ดี ซึ่งเปHนเหตุใหDการบริการงานทะเบียนราษฎรไมBไดDสนองตอบตรง
ตามความตDองการของประชาชนเทBาที่ควร
สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง เปHนอีกหนBวยงานหนึ่งที่มีหนDาที่ใหDบริการสาธารณะแกB
ประชาชนตามพันธกิจที่ไดDรับมอบหมายจากรัฐบาล ผูDวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับความคาดหวังของ
ประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อ
ใชDเปHนขDอมูลในการวิเคราะหความคาดหวังดDานใดที่ตอบสนองความตDองการของประชาชนตBอการใหDบริการ
งานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง และเพื่อใหDเปHนแนวทางในการ
พัฒ นาการบริการสาธารณะใหD แกBป ระชาชนตB อการใหD บ ริ การงานทะเบีย นราษฎร สํา นั กทะเบี ย นทD องถิ่ น
เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ใหDมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตBอไปในอนาคต
วัตถุประสงคGของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน
ทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
และประเภทงานบริการ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชDในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแตB 15 ปIขึ้นไปซึ่งอาศัยอยูBในเขตตําบล
เขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ที่มาใชDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง ในระหวBางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน กรกฎาคม 2562 จํานวน 10,747 คน (ขDอมูล ณ
วันที่ 2 มกราคม 2562 สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง) เพื่อใชDคํานวณกลุBมตัวอยBาง
กลุBมตัวอยBาง คือ กลุBมตัวอยBางคัดเลือกจากประชากรขDางตDนใชDหลักการสุBมตัวอยBางอยBางงBายดDวย
วิธีการของทาโรB ยามาเนB (Taro Yamane) ที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 ความคลาดเคลื่อนรDอยละ 5 ± ไดDขนาด
ของกลุBมตัวอยBาง 386 คน
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2. ขอบเขตตัวแปร
การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน
ทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ศึกษาจากตัวแปรอิสระ คือ ขDอมูลสBวนบุคคล ไดDแกB เพศ, อายุ,
ระดั บ การศึ กษา, อาชี พ, สถานภาพ, ประเภทงานบริ การ และตั ว แปรตาม คื อ ระดั บ ความคาดหวั งของ
ประชาชน ตามแนวคิดของวิคเตอร วูม ไดDแกB ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก, ดDานกระบวนการใหDบริการ,
ดDานเจDาหนDาที่ผูDใหDบริการ และดDานระยะเวลาบริการ ดังแสดงใหDเห็นตามภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ระดับความคาดหวังของประชาชน
ตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎร

ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. สถานภาพ
6. ประเภทงานบริการ

1. ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ดDานกระบวนการใหDบริการ
3. ดDานเจDาหนDาที่ผูDใหDบริการ
4. ดDานระยะเวลาบริการ
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในงานวิจัย

3. ขอบเขตเวลา
การวิจัยนี้ใชDระยะเวลาในการวิจัยระหวBางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน กรกฎาคม 2562
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ทฤษฎีความคาดหวังหรือ VIE Theory ของ Victer H. Vroom (Vroom, W. H. (1964). Work and
Motivation. New York: John Wiley and Sons.)) ทฤษฎีนี้จะมีแนวคิดที่สําคัญ 3 ประการ คือ จํานวนที่
ประกอบขึ้นเปHน
- ความชอบ (Valence) หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตBอผลลัพธ
- ความเปHนเครื่องมือ (Instrumentality) หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ วิถีทางที่จะไปสูBความพึงพอใจ
- ความคาดหวัง (Expectancy) หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้นๆ บุคคลมีความตDองการหลาย
สิ่งหลายอยBาง ดังนั้นจึงพยามดิ้นรนแสวงหาหรือกระทําดDวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อตอบสนองความตDองการหรือสิ่งที่
คาดหวังไวD ซึ่งเมื่อไดDรับการตอบสนองแลDวก็ตามความคาดหวังของบุคคล จะไดDรับความพึงพอใจ ขณะเดียวกัน
ก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจ
- คอทเลอร (Kotler, 1988, p. 477 อDางถึงในเกรียงไกร นันทวัน, 2546) กลBาววBา การบริการ
หมายถึง กิจหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่กลุBมบุคคลหนึ่งสามารถนําเสนอใหDอีกกลุBมบุคคลหนึ่ง ซึ่งไมBสามารถจับตDอง
ไดDและไมBไดDสBงผลของความเปHนเจDาของสิ่งใด ทั้งนี้การกระทําดังกลBาวอาจจะรวมหรือไมBรวมอยูBกับสินคDาที่มี
ตัวตนไดD
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- หลุย จําปาเทศ (2538, หนDา 8) กลBาววBา “ความพึงพอใจหมายถึง ความตDองการที่จะไดDบรรลุ
เป€ า หมาย พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกก็ จ ะมี ค วามสุ ข ซึ่ ง สั ง เกตไดD จ ากการใชD ส ายตา การใชD คํ า พู ด และการ
แสดงออก”
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใชD ในการวิจัยครั้ งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแตB 15 ปIขึ้นไปซึ่งอาศัยอยูBในตําบล
เขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ที่มาใชDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง ในระหวBางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน กรกฎาคม 2562 กลุBมตัวอยBางที่ใชDในการวิจัย
ครั้งนี้กําหนดขนาดตัวอยBางโดยใชDสูตรของยามาเนBที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีระดับความคลาดเคลื่อนไดD
5% คํานวณหาขนาดกลุBมตัวอยBาง (Sample Size) ของประชากร เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม
(Questionnaires) ที่ผูDวิจัยสรDางขึ้น ลักษณะของแบบสอบถามประกอบดDวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขDอมูล สBวนบุคคลของผูDตอบแบบสอบถาม ไดDแกB เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา อาชี พ
สถานภาพ และประเภทงานบริการ
ตอนที่ 2 ระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน
ทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนองจังหวัดระนอง โดยแบBงออกเปHน 4 ดDาน ไดDแกB 1. ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก
2. ดDานกระบวนการใหDบริการ 3. ดDานเจDาหนDาที่ผูDใหDบริการ 4. ดDานระยะเวลาบริการ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ลิเคิรท (Likert’s scale) ที่มีระดับ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นDอย นDอยที่สุด
ตอนที่ 3 ขDอเสนอแนะ/ขDอคิดเห็น
2. ขั้นตอนการวิจัย
ผูDวิจัยไดDกําหนดลําดับขั้นตอนการวิจัยไดD ดังนี้
2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขDองในเรื่องที่จะทําการวิจัย
2.2 ศึกษาและกําหนดวัตถุประสงคกรอบความคิดและสมมติฐาน
2.3 นิยามตัวแปรเพื่อสรDางแบบสอบถาม
2.4 สรDางแบบสอบถามใหDครอบคลุมตัวแปรที่กําหนดไวD และเสนออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ
ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตDอง ทั้งดDานโครงสรDางเนื้อหาและภาษาที่ใชD
2.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลDวใหDผูDเชี่ยวชาญ 3 ทBานตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
2.6 นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกDไขตามขDอเสนอแนะของผูDเชี่ยวชาญ
2.7 นําแบบสอบถามที่ผBานการตรวจสอบคุณภาพดDานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลDวนําไปใชDจริง
กับกลุBมตัวอยBางที่ใชDในการวิจัยครั้งนี้
3. การเก็บรวบรวมขDอมูล
ผูDวิจัยทําการเก็บขDอมูลดDวยตนเองโดยนําแบบสอบถามที่สรDางขึ้นไปแจกประชาชนที่มีอายุตั้งแตB
15 ปIขึ้นไปซึ่งอาศัยอยูBในเขตตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ที่มาใชDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 386 ชุด จากนั้นเก็บรวบรวมคืนทั้งหมดดDว ย
ตนเอง โดยผูDวิจัยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
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3.1 ผูDวิจัยติดตBอขอจดหมายรับรองจากคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ถึงคณะผูDบริหารเทศบาลเมืองระนอง สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขDอมูล
3.2 ผูDวิ จั ย นํ าแบบสอบถามแจกใหD กับ ประชาชนผูDเ ขD า รั บบริ การงานทะเบีย นราษฎร สํ า นั ก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อตอบแบบสอบถาม
3.3 ผูDวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกตDองครบถDวนของคําตอบเพื่อนําไป
วิเคราะหขDอมูลดDวยตนเอง
4. การวิเคราะหขDอมูล
เมื่อไดDรับแบบสอบถามครบตามจํานวนตัวอยBางที่กําหนดแลDว ผูDวิจัยไดDตรวจสอบแบบสอบถาม
ทุกฉบับเพื่อดูความสมบูรณของคําตอบใหDครบถDวนทุกดDานและนําแบบสอบถามมาลงรหัสตามแบบฟอรมการ
ลงรหัสที่กําหนดสําหรับคําถามที่เปHนมาตราสBวนประมาณคBา 5 ระดับไดDกําหนดคะแนนไวDดังนี้
ระดับความคาดหวังมากที่สุด
ใหDคะแนนเทBากับ 5 คะแนน
ระดับความคาดหวังมาก
ใหDคะแนนเทBากับ 4 คะแนน
ระดับความคาดหวังปานกลาง
ใหDคะแนนเทBากับ 3 คะแนน
ระดับความคาดหวังนDอย
ใหDคะแนนเทBากับ 2 คะแนน
ระดับความคาดหวังนDอยที่สุด
ใหDคะแนนเทBากับ 1 คะแนน
จากนั้นจะดําเนินการประมวลผลขDอมูลดDวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชDโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขDอมูลสําหรับสถิติในการวิเคราะหขDอมูลมีดังนี้
1.คBาสถิติรDอยละ (Percentage) ใชDวิเคราะหขDอมูลทั่วไปของกลุBมตัวอยBาง
2.คBาเฉลี่ย (Mean) และสBวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชDวิเคราะหระดับ
ความคาดหวังของประชาชน สําหรับการแปลความหมายคBาเฉลี่ยใชDเกณฑแบBงชBวงชั้นเทBากันดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คือ ระดับความคาดหวังนDอยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คือ ระดับความคาดหวังนDอย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คือ ระดับความคาดหวังปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คือ ระดับความคาดหวังมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คือ ระดับความคาดหวังมากที่สุด
3.ใชDคBา t-test, F-test ใชDทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัย
เพศ พบวBา ประชาชนสBว นใหญBเปHนเพศชาย จํานวน 199 คน คิดเปHนรDอยละ 51.6 เปHนเพศหญิ ง
จํานวน 187 คน คิดเปHน รDอยละ 48.4 ตามลําดับ
อายุ พบวB า ประชาชนสB ว นใหญB มี อายุ ร ะหวB า ง 15-25 ปI จํ า นวน 106 คน คิ ด เปH น รD อยละ 27.5
รองลงมาคือ อายุระหวBาง 26-35 ปI จํานวน 99 คน คิดเปHนรDอยละ 25.5 อายุระหวBาง 36-45 ปI จํานวน 98 คน
คิดเปHนรDอยละ 25.5 และอายุ 45 ปIขึ้นไป จํานวน 83 คน คิดเปHนรDอยละ 21.5 ตามลําดับ
การศึกษา พบวBา ประชาชนสBวนใหญBมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทBา จํานวน 138 คน
คิดเปHนรDอยละ 35.8 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทBา จํานวน 92 คน คิดเปHนรDอยละ 23.8
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มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปHนรDอยละ 18.7 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาจํานวน 68 คน
คิดเปHนรDอยละ 17.6 และมีการศึกษาสูงกวBาปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเปHนรDอยละ 4.1 ตามลําดับ
อาชีพ พบวBา ประชาชนสBวนใหญBมีอาชีพรับจDาง จํานวน 99 คน คิดเปHนรDอยละ 25.6 รองลงมาคือ
มีอาชีพคDาขาย/ธุรกิจสBวนตัว จํานวน 81 คน คิดเปHนรDอยละ 21.0 ลูกจDาง/พนักงานบริษัท จํานวน 60 คน
คิดเปHน รDอยละ 15.5 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 47 คน คิดเปHนรDอยละ 12.2 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน
45 คน คิ ดเปH นรDอยละ 11.7 อาชีพเกษตรกร/ประมง จํา นวน 27 คน คิด เปHน รDอยละ 7.0 อาชี พพBอบDาน/
แมBบDาน จํานวน 22 คน คิดเปHนรDอยละ 5.7 และมีอาชีพอื่น ๆ จํานวน 5 คน คิดเปHนรDอยละ 1.3 ตามลําดับ
สถานภาพ พบวBา ประชาชนสBวนใหญBมีสถานภาพสมรส/อยูBดDวยกัน จํานวน 185 คน คิดเปHนรDอยละ
47.5 สถานภาพโสด จํานวน 143 คน คิดเปHนรDอยละ 37.0 และสถานภาพหมDาย/หยBารDาง/แยกกันอยูB จํานวน 58
คน คิดเปHนรDอยละ 15.5 ตามลําดับ
ประเภทงานบริการ พบวBา ประชาชนสBวนใหญBเขDารับบริการประเภทบัตรประชาชนจํานวน 121 คน
คิดเปHนรDอยละ 31.3 ประเภทการตรวจ คัด หรือรับรองสําเนา จํานวน 68 คน คิดเปHนรDอยละ 17.6 ประเภท
การเกิด จํานวน 58 คน คิดเปHนรDอยละ 15.1 ประเภทบDานและทะเบียนบDาน จํานวน 46 คน คิดเปHนรDอยละ
11.9 ประเภทการยDายที่อยูB จํานวน 44 คน คิดเปHนรDอยละ 11.4 ประเภทการตาย จํานวน 28 คน คิดเปHน
รDอยละ 7.3 ประเภทการเพิ่มชื่อและจําหนBายรายการบุคคลในทะเบียนบDาน จํานวน 11 คน คิดเปHนรDอยละ
2.8 และประเภทการแกDไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร จํานวน 10 คน คิดเปHนรDอยละ
2.6 ตามลําดับ
ระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร โดยภาพรวม มีระดับความ
คาดหวังอยูBในระดับมากที่สุด (คBาเฉลี่ยเทBากับ 4.34) และเมื่อพิจารณาเปHนรายดDานพบวBา มีระดับคาดหวังอยูB
ในระดับมากที่สุดในทุกดDาน ไดDแกB ดDานระยะเวลาบริการ (คBาเฉลี่ยเทBากับ 4.32) ดDานกระบวนการใหDบริการ
(คBาเฉลี่ยเทBากับ 4.30) ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก (คBาเฉลี่ยเทBากับ 4.29) และดDานเจDาหนDาที่ผูDใหDบริการ
(คBาเฉลี่ยเทBากับ 4.27) ตามลําดับ
เมื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั งของประชาชนตB อการใหD บ ริ การงานทะเบี ย นราษฎร สํ า นั ก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่มีเพศตBางกัน โดยวิเคราะหคBา (t-test) เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมและเปHนรายดDาน ไดDแกB ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก, ดDานกระบวนการใหDบริการ, ดDานเจDาหนDาที่
ใหDบริการ, ดDานระยะเวลาบริการ มีความคาดหวังไมBแตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานหลักของการวิจัยที่กําหนดไวD
เมื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั งของประชาชนตB อการใหD บ ริ การงานทะเบี ย นราษฎร สํ า นั ก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่มีอายุตBางกัน โดยวิเคราะหคBา (F-test) เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมและเปHนรายดDาน ไดDแกB ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก, ดDานกระบวนการใหDบริการ, ดDานเจDาหนDาที่
ใหDบริการ, ดDานระยะเวลาบริการ มีความคาดหวังไมBแตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งปฏิเสธ
สมมุติฐานหลักของการวิจัยที่กําหนดไวD
เมื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั งของประชาชนตB อการใหD บ ริ การงานทะเบี ย นราษฎร สํ า นั ก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่มีระดับการศึกษาตBางกัน โดยวิเคราะหคBา (F-test) เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมและเปHนรายดDาน ไดDแกB ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก, ดDานกระบวนการใหDบริการ, ดDาน
เจDาหนDาที่ใหDบริการ, ดDานระยะเวลาบริการมีความคาดหวังไมBแตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลักของการวิจัยที่กําหนดไวD
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เมื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั งของประชาชนตB อการใหD บ ริ การงานทะเบี ย นราษฎร สํ า นั ก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่มีอาชีพตBางกันโดยวิเคราะหคBา (F-test) เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมและเปHนรายดDาน ไดDแกB ดDานกระบวนการใหDบริการ, ดDานเจDาหนDาที่ใหDบริการ และดDานระยะเวลา
บริการ มีความคาดหวังไมBแตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานหลักของการวิจัยที่
กําหนดไวD และพบวBาระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียน
ทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่ มีอาชีพตBางกัน มีความคาดหวังดD านสิ่ งอํา นวยความสะดวก
แตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานหลักของการวิจัยที่กําหนดไวD
เมื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั งของประชาชนตB อการใหD บ ริ การงานทะเบี ย นราษฎร สํ า นั ก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่มีสถานภาพตBางกัน โดยวิเคราะหคBา (F-test) เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมและเปHนรายดDาน ไดDแกB ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก, ดDานกระบวนการใหDบริการ, ดDาน
เจDาหนDาที่ใหDบริการ, ดDานระยะเวลาบริการมีความคาดหวังไมBแตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมุติฐานหลักของการวิจัยที่กําหนดไวD
เมื่ อเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั งของประชาชนตB อการใหD บ ริ การงานทะเบี ย นราษฎร สํ า นั ก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่เขDารับบริการตBางกัน โดยวิเคราะหคBา (F-test) เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมและเปHนรายดDาน ไดDแกB ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก, ดDานเจDาหนDาที่ใหDบริการ, และดDาน
ระยะเวลาบริการ มีความคาดหวังแตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานหลักของ
การวิจัยที่กําหนดไวD ความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทDองถิ่น
เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนองที่เขDารับบริการตBางกัน วิเคราะหโดยคBา (F-test) เมื่อพิจารณา ดDาน
กระบวนการใหDบริการมีความคาดหวังไมBแตกตBางกัน อยBางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานหลัก
ของการวิจัยที่กําหนดไวD
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร
สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง” มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาระดับ
ความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง
จังหวัด ระนอง และ 2) เพื่ อเปรี ยบเทีย บระดับ ความคาดหวั งของประชาชนตB อการใหDบริ การงานทะเบีย น
ราษฎร สํา นักทะเบีย นทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวั ดระนอง จํ าแนกตามเพศ อายุ ระดั บการศึกษา
อาชีพ สถานภาพ และประเภทงานบริการ มีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาระดั บ ความคาดหวั งของประชาชนตB อการใหD บ ริ การงานทะเบี ย นราษฎร สํ า นั ก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในภาพรวมและรายดDา น ไดDแกB ดDา นสิ่งอํานวยความ
สะดวก, ดDานกระบวนการใหDบริการ, ดDานเจDาหนDาที่ผูDใหDบริการ และดDานระยะเวลาการบริการ อยูBในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของณรงค ทรวงโพธิ์ (2552) ศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผูDใชDบริการตBอการบริการจBายสิ่งของขนาดใหญBของที่ทําการไปรษณียนครราชสีมา ที่ผูDใชDบริการมีความคาดหวัง
ในภาพรวมและรายดDาน ไดDแกB ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก ดDานการใหDบริการของเจDาหนDาที่ ดDานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหDบริการอยูBในระดับมาก ซึ่งมีแนวโนDมไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัยของขDาพเจDา เนื่องดDวย
สํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง กําหนดพันธกิจและนโยบายการปฏิบัติงาน ใหDเปHนไปตาม
วิสัยทัศนที่กําหนด โดยมุBงประโยชนสุขสูงสุด และความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมเปHนเป€าหมายหลัก
นั่นคือในการใหDบริการกับประชาชนใหDมีความสะดวก อีกทั้งมีการกําหนดขั้นตอนการใหDบริการอยBางชัดเจน
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พรDอมดDวยมีการเตรียมความพรDอมกับเจDาหนDาที่ในการใหDบริการประชาชนที่เขDามารับบริการ สBงผลใหDระยะเวลาการ
บริการจึงมีความสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความคาดหวังของประชาชนที่เขDามารับบริการกับสํานักทะเบียนทDองถิ่น
เทศบาลเมืองระนอง
2. จากการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง จําแนกตามขDอมูลสBวนบุคคล พบวBา เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกตBางกันมีระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร
ไมBแตกตBางกัน ดDวยสํานักทะเบียนทDองถิ่นเทศบาลเมืองระนองมีขั้นตอนและลําดับการใหDบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวก ที่ใหDบริการแกBประชาชนมีความเสมอภาค เทBาเทียบกัน จึงทําใหDระดับความคาดหวังไมBแตกตBางกัน
สอดคลD อ งกั บ กั บ งานวิ จั ย ของกาญจนา รวดเร็ ว (2558) ศึ ก ษาถึ ง ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของ
ผูDใชDบริการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม และงานวิจัยของณรงค ทรวงโพธิ์ (2552) ศึกษาถึง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูDใชDบริการตBอ การบริการจBายสิ่งของขนาดใหญBของที่ทําการไปรษณีย
นครราชสีมา
ในสBวนของประเภทของการบริการแตกตBางกัน มีระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการ
งานทะเบียนราษฎรแตกตBางกัน ในสBวนของภาพรวมและรายดDาน ไดDแกB ดDานสิ่งอํานวยความสะดวก, ดDาน
เจDาหนDาที่ผูDใหDบริการ, และดDานระยะเวลาบริการ ดDวยเหตุผลประชาชนคิดหวัง คาดหวังวBาดDานที่ไดDกลBาวมานั้น
จะมีผลตBอประเภทของการบริการที่กลุBมตัวอยBางเขDาไปรับบริการ สําหรับดDานกระบวนการใหDบริการกลุBมตัวอยBาง
หรื อประชาชนที่เ ขD าไปรั บ บริ การอาจจะไมB ทราบถึ งกระบวนการใหDบ ริ การหรื อขั้ นตอนการใหD บ ริการของ
ประเภทของงานบริการนั้นเอง
ขอเสนอแนะ
1. ขDอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชDงาน
ผลจากการศึกษาระดับความคาดหวังของประชาชนตBอการใหDบริการงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ทะเบี ย นทD อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งระนอง จั งหวั ด ระนอง อยูB ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ผูD วิ จั ย มี ค วามคิ ด เห็ น ควรใหD
ความสํ าคั ญ กั บ การใหD บริ การ คุ ณภาพการใหDบ ริ การ การพัฒ นาเจDา หนD า ที่เ พราะเปH น ผูD ปฏิ บั ติ งานที่ ตD องมี
ปฏิสัมพันธกับผูDรับบริการโดยตรง การตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือการปฏิบัติงานในการใหDบริการงานทะเบียน
ราษฎรใหDมีความพรDอม เพียงพอ ตBอการใหDบริการประชาชนอยBางสม่ําเสมอ
2. ขDอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตBอไป
2.1 ควรศึ กษาถึ งปs จ จั ย ดD า นอื่ น ๆ เชB น แนวทางการพั ฒ นาคุ ณภาพการใหD บ ริ การ การพั ฒ นา
เจDาหนDาที่ เปHนตDน เพื่อนํามาใชDพัฒนาการบริการใหDกับประชาชนตBอไป
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใชDวิธีการเก็บรวบรวมขDอมูลในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการใชD
แบบสอบถาม เชBน การวิเคราะหขDอมูลเชิงลึกเพื่อใหDไดDขDอมูลที่ถูกตDองชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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