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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียน แนวทางการให้บริการ
ด้านงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบยีน ของส านักทะเบียน
อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจยัสนาม ส าหรับการวิจยัสนามได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 7 คน  ผลการวิจยัพบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้
ให้บริการด้านงานทะเบียน 1) จรรยาบรรณทีด่ีของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ 
ยึดมั่นในหลักการปฏิบตัิงานให้ถูกต้องและเป็นธรรม มคีวามรับผิดชอบ เอาใจใส่ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ให้บริการและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน มีทัศนคติที่ดี กิริยาวาจาสภุาพเสยีสละ หมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ      
2) การท างานเชิงรุก องค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานของผูใ้ห้บริการด้านงานทะเบียน คือ การให้บริการด้านงาน
ทะเบียนแบบเข้าถึงประชาชน โดยการลงพื้นที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และหมั่นหาศึกษาความรู้ เรยีนรู้และท าความ
เข้าใจในงานท่ีท า หมั่นฝึกฝน เอาใจใส่ในงานอย่างต่อเนื่อง 3) คุณธรรม หลักความเสมอภาค การค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ยึดถือในเรื่องความถูกต้องในการปฏิบัตตินและปฏิบตัิงานเป็นส าคัญ รักษาไว้ซึ่งเกยีรติ
และศักดิศ์รีของตนเองและวิชาชีพค านึงถึงความยุติธรรมยึดมั่นในประโยชน์ของส่วนรวม 4) ความรู้และวิทยาการในการปรับใช้
ในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการดา้นงานทะเบียน คือ การน าความรู้ใหม่ๆ วิทยาการสมัยใหม่ มาปรับใช้ มาประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ให้เกิดความสอดคลอ้งต่อความต้องการของประชาชน ตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 ของภาครัฐ 5) การปฏิบตัิงานท่ีเกิดความคุม้ค่า มุ่งเน้นประสิทธิภาพของผู้ให้บริการดา้นงานทะเบียน คือ การจัดสรร
ทรัพยากรของหน่วยงานที่มีอยู่อยา่งจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6) ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน ผู้รับบริการ และ
สังคมของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การปฏิบัติงานผ่านความรับผิดชอบท้ังกระบวนภาระงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย     
7) การบูรณาการการปฏิบัติงานรว่มกับหน่วยงานต่างๆ ของผู้ให้บรกิารด้านงานทะเบยีน คือ การปฏบิัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 8) การ
วัดและประเมินผลงานของผู้ให้บรกิารด้านงานทะเบยีน คือ การวัดและประเมินคุณภาพการให้บริการเพื่อน าผลมาปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนา แนวทางการให้บริการด้านงานทะเบียนที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 1) การให้บริการที่เท่าเทียม ไม่
แบ่งแยกของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ต้องยึดถือหลักคุณธรรมในการปฏิบตัิตนและปฏิบตัิงาน ยึดถือความถูกต้อง 
ความเสมอภาคในการให้บริการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ 2) การค านึงถึงความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ในการ
ให้บริการของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การให้บริการต้องใหค้วามส าคญักับความรวดเร็วควบคูไ่ปกับความถูกต้อง ต้อง
จัดสรรเวลาให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ปฏิบัติงานใหต้รงต่อเวลา สามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ 3) สถานท่ีในการให้บริการ
และจ านวนผู้ให้บริการ คือ ขนาดและความพร้อมของสถานท่ีและจ านวนผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีนต้องมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม
ตามจ านวนผู้รับบริการ 4) การใหบ้ริการที่ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และยดึประโยชน์ของผู้รับบริการของผู้ให้บริการ คือ การท างาน
ด้านทะเบียนจึงต้องมีความต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปจัจุบันและตรงกับข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล ตระหนักถึง
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ 5) การปรับปรุงคุณภาพการให้บรกิาร ปรับเปลี่ยนรปูแบบการให้บรกิารอย่างสม่ าเสมอ ของ 
ผู้ให้บริการ คือ การประยุกต์และปรับปรุงรูปแบบการท างานให้ทันต่อสภาพแวดล้อม มีความทันสมัย และเหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชนในการให้บริการ แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบียน 1) การวางแผนการให้บริการของ 
ผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีน คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ประชาชนสูงสุด 2) การให้บริการตามแผนที่วางไว้ของผู้ให้บริการดา้นงานทะเบียน คือ การปฏิบตัิงานตามกรอบแผนท่ีวางไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานและเป็นตัวช้ีวัดของความส าเร็จในการให้บริการ 3) การประเมินผลการให้บริการของ
ผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีน คือ การตรวจสอบผลของการให้บริการ เพื่อน าผลทีไ่ดไ้ปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาการให้บริการ 4) การน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการของผู้ให้บรกิาร คือ การปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาการให้บริการเพือ่เพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการให้ดีขึ้น  
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประสทิธิภาพและประสิทธผิล การพัฒนา 
 
บทน า 

ภารกิจภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามบริบทและสถานการณ์โลก โดยปรับเปลีย่น
ตามวิถีชีวิตและพฤติกรรมความตอ้งการของประชาชน เพื่อให้เกิดการปฏิรปูการบริหารราชการแผ่นดนิและน าไปสู่การ
ยกระดับธรรมาภิบาล และสร้างความพึงพอใจให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ในการปฏิรูปภาครัฐเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนนั้น จะต้องเป็นการพัฒนาแบบครอบคลมุทั่วถึงเน้นการพฒันาแบบบูรณาการมากขึ้น ให้ความส าคญัจากล่างขึ้นบน
มากขึ้น (Bottom-up) เพื่อให้นโยบายที่ภาครัฐก าหนดขึ้นสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในทุกระดับ โดยจดัท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ทั้งระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนแผนดังกล่าว
ให้น าไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างมีประสิทธิผล และมีการตดิตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งงานด้านทะเบียนของประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจภาครัฐเช่นกัน กไ็ดม้ีการวางระบบและ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง งานทะเบียนของไทยนั้น เริ่มเมื่อใดและมีวิธปีฏิบัติอย่างไรนัน้ ไม่มีหลักฐานปรากฏให้แน่ชัด แต่อาจกล่าว
ได้ว่า จุดเริ่มของงานทะเบียนนั้นนา่จะมาจากการจดทะเบียนชายฉกรรจ์เพื่อไว้ใช้ในราชการสงคราม ซึง่เรียกว่า“การจดบัญชี
พลเมืองหรือสารบญัชี”การเกณฑช์ายฉกรรจ์เพื่อเข้ารับราชการทหารนั้น มีมาตั้งแตส่มยัสโุขทัยหรือกอ่นตั้งสุโขทัยก็ว่าได้ จน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ยังมีการจดบญัชีพลเมืองเหมือนกัน แตเ่รยีกว่าการสักข้อมือ หลังมือหรือการสักเลข ซึ่งนอกจากจะใช้เพือ่
ประโยชน์ในการเกณฑ์พลเมืองมาเป็นทหารแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการใช้เก็บภาษีอากรได้ด้วยในปี พ.ศ. 2452 
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด าริเห็นวา่ สมควรทีจ่ะให้คิดท าบัญชีคนในพระราชอาณาเขต เพื่อ
ทราบความแน่นอนวา่มีคนอยูเ่ท่าใดและเพื่อประโยชน์ทีจ่ะบ ารุงความสุขและรักษาการแผนดินให้เหมอืนกับท่ีเป็นอยูใ่น
ประเทศท้ังปวง จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตสิ าหรับบาญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ. 128 (พ.ศ. 
2452) ซึ่งมีสาระส าคญัว่าให้จัดท าบาญชีส ามะโนครัว บาญชีคนเกิดและคนตาย ท าบาญชีคนเข้า คนออก เพื่อให้ทราบความ
แน่นอนว่ามีคนอยู่แห่งใดเท่าใด จากนั้นได้มีการพัฒนาระบบงานทะเบียนต่อมา ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการจัดเก็บข้อมลูงานทะเบยีน โดยมหีลักการจัดตั้งคลังข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการ
ปกครองซึ่งเรียกว่า “ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง”  

โดยงานด้านทะเบียน เป็นงานส าคญัที่ส่งผลต่อความสงบเรยีบร้อยของสังคมและเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาประเทศ
ในภาพรวมทุกๆ ด้าน มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อเป็นเอกสารทางกฎหมาย (Legal 
document) เอกสารการทะเบียนเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการรักษาสิทธิและหน้าที่ของราษฎรซึ่งต้องเก็บ
รักษาไว้ตลอดไป ประการที่สอง เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ (Statistics data) เอกสารการทะเบียนเป็นการบันทึกข้อมูลทางสถติิ
ต่างๆเพื่อน ามาประมวลวิเคราะหว์ิจัยน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ และการให้บริการประชาชน
เป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญ และพยายามผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการมีคณุภาพและทั่วถึง ท้ังนี้
เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยมีพันธกิจที่ให้ความส าคญัในกาตอบสนองความต้องการของประชาชนเปน็อันดับแรกที่รัฐพึง
กระท า และสังคมปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่แนวคิดทีย่ดึประชาชนเป็นศูนย์กลางหน่วยงานภาครัฐตอ้งพัฒนาเศรษฐกิจและ
ระบบสาธารณูปโภค ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันปัจจุบันความสมัพันธ์ระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนไดเ้พิ่มมากข้ึน ประชาชนมีสิทธิเรยีกร้องการบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม ระดับ
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การศึกษาและค่านิยมที่ท าให้ประชาชนเปิดเผยความต้องการของตนให้สังคมรับรู้เพิ่มมากข้ึน ประกอบกับนโยบายการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ากับภาษีประชาชน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จึงพยายามพัฒนางานบริการต่างๆ ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน  

ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส าคัญตอ่การพัฒนาภาคประชาชนในระดบัชุมชนมากขึ้น มีการส่งเสรมิเทคโนโลยดีิจิทัล
ต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเรียนรูแ้ละประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ชุมชนในพื้นที่ และบริเวณโดยรอบมากขึ้น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั จึงมุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม
กับภารกิจ มสีมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าว
ทันความเปลีย่นแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีดจิิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน
ที่ส าคัญ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561: 1-2) คือ 1) การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการ
ให้บริการภาครัฐท่ีสามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อ
ประชาชน ซึ่งจะท าให้เกิดการน าเทคโนโลยดีิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน 2) การบริหาร
จัดการการเงินการคลัง เน้นการบรูณาการเช่ือมโยงภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ของการใช้งบประมาณ การจดัการรายได้
รายจ่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ คุ้มคา่และประหยดั ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
จุดมุ่งหมาย 3) การปรับสมดลุภาครัฐ เน้นการใหภ้าคส่วนอ่ืนๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรอืประชารัฐโมเดล สามารถ
เข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐ มีขนาดที่เหมาะสม และทุก
ภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตดัสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพือ่ประชาชน 4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการ
พัฒนาระบบฐานข้อมลูภาครัฐและการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยกุต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการ
บริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งการเปดิโอกาสให้เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและ
ประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการท างานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5) การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ เน้นการสร้างและพัฒนาบคุลากรภาครัฐใหเ้ป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้
ความสามารถในการท างานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน 

จากการให้ความส าคญัต่อการให้บริการของภาครัฐโดยการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้นั้น เมื่อพิจารณาถึงเจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐท่ีมีหนา้ที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรงนั้นจะต้องสร้างความตระหนักในการท างานบริการ โดยแนวทางการท างาน
บริการนอกจากผู้ให้บริการควรมจีติใจที่รักในงานบริการ (Service Mind) แล้วยังมีปัจจัยอื่นท่ีส าคัญและมผีลต่อความส าเร็จ
ของงาน ทั้งนี้เพราะสินค้าหรือบรกิารมีคณุลักษณะเฉพาะตัวท่ี แตกต่างจากสินค้าทั่วไป มีลักษณะเปน็นามธรรมสูง คือ สินค้าที่
ไม่มตีัวตนและก าหนดมาตรฐานทีจ่ะสร้าง ความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการที่หลากหลายได้ยากอย่างไรกต็าม ความส าเร็จในงาน
บริการเกดิขึ้นไดด้้วย การใช้แนวคดิชีวิตแห่งการบริการ (Service Self) เชื่อว่าชีวิตของบุคคลประกอบด้วยร่างกายและจติใจ 
การที่จิตใจพร้อมจะให้บริการเพียงอย่างเดียวในขณะที่รา่งกายไม่พรอ้มก็ไมส่ามารถสรา้งประสบการณก์ารบริการที่ดีได้      
(จิตตินันท ์นันทไพบูลย,์ 2555 : 67) 

ดังนั้น ในการศึกษาเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการดา้นงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอลาดบัว
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นการให้ความส าคญักับผู้ให้บริการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมตี่อประชาชนผู้รับบริการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน เพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการด้านงานทะเบียน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบยีน ของส านักทะเบียนอ าเภอ
ลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งอาศัยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดการเข้าถึงแหล่งขอ้มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวคิด โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎี
นิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบยีบ ประกาศ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสัมภาษณแ์บบเชิงลึก 
(In-depth interview) โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
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ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนด

คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 7 คน ได้แก ่
1. นายอ าเภอลาดบัวหลวงจ านวน 1 คน 
2. ปลัดอ าเภอหัวหนา้กลุ่มงานทะเบียนอ าเภอลาดบัวหลวงจ านวน 1 คน 
3. ปลัดอ าเภอกลุ่มงานทะเบยีนอ าเภอลาดบัวหลวงจ านวน 1 คน 
4. เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอลาดบัวหลวงจ านวน 2 คน 
5. สัสดีอ าเภอลาดบัวหลวงจ านวน 1 คน 
6. พัฒนาชุมชนอ าเภอลาดบัวหลวงจ านวน 1 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เนื่องจากในการศึกษา ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) จึงได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
interview) ลักษณะของการสมัภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ(key informant) ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความรู้หรือมีข้อมลูใน
เรื่องที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดีที่สดุหรือมีความเกี่ยวข้องมากทีสุ่ด โดยก าหนดตัวผูต้อบบางคนแบบเจาะจงเอาไว้ล่วงหน้า โดยการ
สัมภาษณ์มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน เป็นค าถามปลายเปดิ (Open-ended 
Question) และการสมัภาษณ์จะท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวัน
สัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณผ์ู้สมัภาษณ์จะใช้   การจดบันทึกและบันทึกเสยีง 
โดยก่อนสมัภาษณ์จะขออนุญาตผูถู้กสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบรอ้ยแล้ว ผู้วิจัยได้ขอค าปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ โดยการน าแนวค าถามทั้งหมดไปทบทวนกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง ชัดเจน สอดคลอ้ง และครอบคลมุขอบเขตของการศึกษา ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ พร้อมทั้งใช้การตรวจสอบข้อมลู 
แบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมลูที่ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลที่ไดเ้ป็นข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลตอ่การประมวล วิเคราะห์ และสรุปผล โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า แบ่งออกเป็น 
 1. การตรวจสอบสามเสา้ด้านข้อมลู (Data triangulation) เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล  ซึง่ประกอบด้วย 
เวลา สถานท่ี และบุคคลโดยจะพจิารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลในเวลาที่ตา่งกัน สถานท่ีต่างกัน และเปลี่ยนบุคคลผู้ให้ข้อมลู ข้อมูลที่
ได้จะเหมือนเดิมหรือไม ่
 2. การตรวจสอบสามเสา้ด้านผู้วิจยั (Investigator triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมลูจากผู้วิจัยแต่ละคนจะได้
ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร โดยการเปลี่ยนตัวผู้วิจัยแทนการใช้ผู้วิจัยคนเดียวเก็บข้อมลู 
 3. การตรวจสอบสามเสา้ด้านทฤษฎี (Theory triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมลูว่า ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎี
ที่แตกต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความข้อมลูแตกต่างกันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

4. การตรวจสอบสามเสา้ด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลโดย
ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลทีห่ลากหลาย ในการรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ กระบวนการหรอืแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมลูที่น ามาใช้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
แนวทางของกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมีสาระส าคญัดังนี ้
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวมเอกสารซึ่ง
เป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่

1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
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1.3 งานวจิัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 

กฎ ระเบยีบ พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นตน้ 
2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณต์าม

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึง่ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งผู้วิจัยไดก้ าหนดวัน เวลา และ
สถานท่ีสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลส าคญั (key informant) โดยท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยั
จะสัมภาษณต์ามข้อที่ก าหนดไว้เทา่นั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสมัภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวิเคราะหด์ังนี ้

 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของ
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวเิคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง ได้แก่ 
แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องเพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะทีม่คีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนน าข้อมูล
นั้นไปวิเคราะห ์

4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยคณุลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน มุมมองจากภายนอกที่มีต่อผู้ให้บรกิารด้านงานทะเบยีน และแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบ
พรรณนา 
 
 
 
ผลการวิจัยแลการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียน ได้มีการน าแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ทีไ่ด้ก าหนดกรอบการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของระบบราชการและพฒันาข้าราชการ มาปรับใช้ 
โดยมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ (ทวีศักดิ์ ตั้งวัฒนธรรม และคนอื่นๆ, 2558) 
 1. Integrity = ท างานอย่างมีศักดิ์ศร ี
 2. Activeness = ขยันตั้งใจท างาน เชิงรุก 
 3. Morality = มีศีลธรรม คุณธรรม 
 4. Relevancy = รู้ทันโลก,ปรับตวัทันโลก,ตรงกับสังคม 
 5. Efficiency = มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 6. Accountability = รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม 
 7. Democracy = การกระท าทีเ่ป็นประชาธิปไตย,มีส่วนร่วมและโปร่งใส 
 8. Yield = มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 
 กล่าวคือ ข้าราชการยคุใหม่ควรมคีุณลักษณะว่า “I AM READY” 
 1. Integrity คือ ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี ข้าราชการจะต้องมจีรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีความเสยีสละ อุทิศตนใน
การท างาน มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และที่ส าคัญต้องมีความซื่อสตัยส์ุจริตต่อหน้าท่ีการงาน ไม่ทุจริตคอรปัชัน 
 2. Activeness คือ ขยันตั้งใจท างานหรือเรยีกว่าการปฏิบัติงานเชิงรกุ ซึ่งข้าราชการจะต้องปฏิบตัิงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถและเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา องค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้
งานประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ ยังต้องมีทัศนคติเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกุศโลบายในการท างาน 
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 3. Morality คือ มีใจเป็นธรรม มคีุณธรรม ปฏิบตัิราชการด้วยใจบรสิุทธ์ิและกุศลเจตนา โดยข้าราชการจะต้องไม่
เลือกปฏิบตัิยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค รวมทั้ง ค านึงถึงประโยชนส์าธารณะเป็นส าคญั 
 4. Relevancy คือ มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกทันปญัหาและสิ่งท้าทายต่างๆโดยจะต้องมีการพัฒนา
ข้าราชการอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีการน าความรูแ้ละวิทยาการสมยัใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน หรือในความหมายโดยรวมก็คือ การสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้ให้เกิดขึ้น 
 5. Efficiency คือ การท างานท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็น จากการจัดการภายในท่ีดีของหน่วยงานท าให้ผล
ผลิตทีไ่ดม้ีมาตรฐาน ประหยัดทรพัยากรและเกิดความคุ้มค่า 
 6. Accountability คือ การมีความรับผดิชอบต่อผลส าเร็จของงานและต่อสาธารณะ ข้าราชการจะต้องตระหนักใน
ความรับผิดชอบของตน พร้อมเสมอท่ีจะรับการตรวจสอบ ท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องมีระบบ
การให้รางวลัและลงโทษท่ีมีประสทิธิภาพ 
 7. Democracy คือ มีใจและการกระท าท่ีเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส โดยจะต้องสร้างเครอืข่ายในการ
ท างาน ประสานสัมพันธ์กับทุกกลุม่ให้เข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบตัิงาน 
 8. Yield คือ มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสมัฤทธิ์เป็นส าคัญ โดยจะต้องตั้งเป้าหมายของการ
ท างานแล้วปฏิบัติใหส้ าเร็จตามเปา้หมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลงานได้ 
 

การให้บริการด้านงานทะเบยีนที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดม้ีการน าแนวคิดของ Millett ทีก่ล่าวว่า 
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏบิัติงานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ 
หมายถึง ความพึงพอใจในการบรกิารให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 
 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service) หมายถึง การบริหารงานท่ีมีฐานท่ีว่าทุกคนเกดินั้นลว้นเท่า
เทียมกันในด้านของกฎหมาย ไมม่กีารกีดกันหรือแบ่งแยกในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบตัใินฐานะที่เป็นปัจเจก
บุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะไดร้ับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กันในแง่มุมของกฎหมาย  
 2) การใหบ้ริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service) หมายถึง การให้บริการทีต่้องค านึงถึงความตรงเวลาและ
รวดเร็วต่อเหตุการณ์ ผลการปฏิบตัิงานจะถือว่าไมม่ีประสิทธิผล ถ้าไม่มีการให้บริการที่ตรงเวลา ก็จะไม่สามารถสร้างความพึง
พอใจให้แก่ประชาชนได ้
 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การใหบ้ริการจะต้องมีลักษณะจ านวนการให้บริการที่
เพียงพอ สถานท่ีให้บริการต้องเหมาะสม การตรงต่อเวลาหรือความเสมอภาคจะไม่มคีวามหมาย ถ้ามจี านวนการให้บริการที่ไม่
เพียงพอและสถานท่ีให้บริการไม่เหมาะสม ก็อาจสร้างความไม่ยตุิธรรมให้เกดิขึ้นแก่ผูม้ารับบริการ  
 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริการที่เป็นไปอยา่งสม่ าเสมอ โดยยึด
ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่เพียงความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะใหห้รือหยดุบริการเมื่อใดก็ได้ และ
ควรมีการจัดอบรมเพื่อซักซ้อมความพร้อม ความเข้าใจอยู่เสมอ เช่น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือพยาบาล เป็นต้น 
 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริการทีม่ีการปรับปรุงคณุภาพมีการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบวิธีการให้บริการให้มีความเหมาะสมกระชับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความสามารถที่จะท าหน้าท่ีได้มาก
ขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 

แนวทางการพัฒนาการให้บริการดา้นงานทะเบียน ได้มีการน าแนวคดิ PDCA หรือท่ีเรียกว่าวงจรเดมิง (Deming 
Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือวงจรการควบคุมคณุภาพที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดคน้โดย วอล์ทเตอร์ ซูฮาร์ต 
(Walter Shewhart) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกนัมากขึ้นเมื่อ เอดวาร์ด  
เดมิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารยด์้านการบริหารคณุภาพเผยแพร่ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหาปญัหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลติโดยพนักงานเอง ต่อมา
พบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรมจึงท าให้เป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นท่ัวโลก 
PDCA เป็นอักษรน าของศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 ค า ได้แก ่
 1) Plan (วางแผน) หมายถึง การด าเนินการ การวางแผนอย่างครอบคลุมและรอบคอบ ถึงการก าหนดหัวข้อที่
ต้องการเปลีย่นแปลงปรบัปรุง และรวมถึงการแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึ้นจากการปฏิบตัิงานการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อาจประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานการก าหนดเป้าหมายการจดัอันดับความส าคญัในเป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้ที่ต้องรับผดิชอบหรือผู้ทีต่้องด าเนินการและก าหนดจ านวนงบประมาณที่จะใช้ การเขียน
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แผนดังกล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยลดความสญูเสียตา่งๆที่อาจ
เกิดขึ้น และยังช่วยให้สามารถคาดการณส์ิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต  
 2) Do (ปฏิบัตติามแผน) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับการด าเนินการ 
มีวิธีการด าเนินการ และมผีลของการด าเนินการ 
 3) Check (ตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสร้างที่
รองรับ การด าเนินการ การประเมนิข้ันตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนท่ีได้ตั้งไว้ โดยใน
การประเมินดังกล่าวสามารถท าไดเ้อง โดยคณะกรรมการทีร่ับผดิชอบแผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมิน
ตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ท่ียุ่งยาก
ซับซ้อน 
 4) Action (ปรับปรุงแกไ้ข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย การน าผลการ ประเมิน
มาวิเคราะห์ว่ามโีครงสร้าง หรือข้ันตอนการปฏิบตัิงานใดที่ควร ปรบัปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดยีิ่งข้ึนไปอีก และ
สังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสม ส าหรับการด าเนนิการต่อไป 
 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ 
เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ดังน้ี 

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอลาด
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1) จรรยาบรรณที่ดีของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ผู้ให้บริการด้านงานทะเบียนการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบละเอียด ระมดัระวังเอาใจ
ใส่ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน มีทัศนคติที่ดี กิริยาวาจาสุภาพเสียสละ 
หมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและยึดถือความดีงาม ท้ังจริยธรรมในการปฏิบตัิตนและ
การปฏิบัติงาน รวมทั้งวัฒนธรรมทางสังคม ขนบธรรมเนียมต่างๆ 

2) การท างานเชิงรุก องค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ผู้ให้บรกิารด้าน
งานทะเบียนจะต้องให้บริการดา้นงานทะเบียนแบบเข้าถึงประชาชน โดยการลงพื้นที่อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน และหมั่นหาศึกษาความรู้ เรยีนรู้และท าความเข้าใจในงานท่ีท า โดยอาศัยความรู้ทางด้านกฎหมาย 
หนังสือสั่งการตา่งๆ ต้องหมั่นฝึกฝน เอาใจใส่ในงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ปฏบิัติงานได้อย่างเช่ียวชาญและ
ช านาญสามารถแก้ไขปญัหาได้อยา่งทันท่วงที 

3) มีคุณธรรม ยดึหลักความเสมอภาค การค านึงถึงประโยชนส์าธารณะของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ผู้
ให้บริการด้านงานทะเบียนต้องยดึถือในเรื่องความถูกต้องในการปฏบิัติตนและปฏิบตัิงานเป็นส าคัญ รกัษาไว้ซึ่ง
เกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและวิชาชีพค านึงถึงความยุติธรรมยดึมัน่ในประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่า
ประโยชนส์่วนตน 

4) ความรู้และวิทยาการในการปรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ผู้ให้บริการด้านงาน
ทะเบียนมีการน าความรู้ใหม่ๆ วิทยาการสมัยใหม่ มาปรับใช้ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและความรู้ให้เกิดความสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว 
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ 

5) การปฏิบัติงานท่ีเกดิความคุม้ค่า มุง่เน้นประสิทธิภาพของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ผู้ให้บริการด้านงาน
ทะเบียนสามารถจดัสรรทรัพยากรของหน่วยงานท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประหยัด
งบประมาณของภาครัฐ 

6) ความรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน ผู้รับบริการ และสังคมของผู้ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียน คือ ผู้ใหบ้ริการ
ด้านงานทะเบียนมีการปฏบิัติงานทีผ่่านความรบัผิดชอบทั้งกระบวนภาระงานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย โดย
สามารถแก้ไขปัญหาและให้ค าแนะน าประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) การบูรณาการการปฏิบตัิงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีน คือ ผู้ให้บริการด้านงาน
ทะเบียนจะต้องมีการปฏิบัติงานรว่มกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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8) การวัดและประเมินผลงานของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ผู้ให้บริการด้านงานทะเบียนต้องมีการวัดและ
ประเมินคุณภาพการให้บริการเพื่อน าผลมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาบุคลากรทีม่ีศักยภาพในการให้บริการ 
รวมทั้งเพื่อให้การให้บริการต่อประชาชนมีประสิทธิภาพและและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการให้บริการด้านงานทะเบียนที่มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล ของส านกั

ทะเบียนอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1) การให้บริการทีเ่ท่าเทียม ไม่แบ่งแยกชนช้ันของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ ผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน

ต้องยึดถือหลักคณุธรรมในการปฏบิัติตนและปฏิบตัิงาน ยึดถือความถูกต้อง ความเสมอภาคในการใหบ้ริการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และให้บริการอย่างเตม็ความสามารถแก่ผูม้ารับบริการทุกคนอย่างเท่า
เทียม 

2) การค านึงถึงความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ในการให้บริการของผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีน คือ ผู้ให้บริการด้านงาน
ทะเบียนต้องให้ความส าคัญกับความรวดเร็วในการให้บริการควบคูไ่ปกับความถูกต้อง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ
จ านวนมาก จึงต้องจัดสรรเวลาใหเ้กิดความคุม้ค่ามากท่ีสุดปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา สามารถน าเทคโนโลยีมา
ปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไม่จ าเป็น 

3) สถานท่ีในการให้บริการและจ านวนผู้ให้บริการ คือ ขนาดและความพร้อมของสถานท่ีและจ านวนผู้ใหบ้ริการ
ด้านงานทะเบียนต้องมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมตามจ านวนผูร้ับบริการ เนื่องจากถ้าไม่เพียงพออาจส่งผลตอ่ความ
ล่าช้าในการให้บริการและขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ 

4) การให้บริการทีต่่อเนื่อง สม่ าเสมอ และยึดประโยชน์ของผู้รับบริการของผู้ให้บริการ คือ ผู้ให้บริการดา้นงาน
ทะเบียนจะต้องให้บริการและปฏบิัติงานด้านทะเบยีนอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพื่อท่ีจะได้ข้อมลูที่ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและตรงกับข้อเท็จจริงของแต่ละบคุคลตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ โดยเฉพาะในช่วง
เวลาเร่งด่วนท่ีมีประชาชนจ านวนมากช่วงเทศกาลหยุดยาว เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ 

5) การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการอย่างสม่ าเสมอของผู้ให้บริการ คอื ผู้
ให้บริการด้านงานทะเบียนมีการประยุกต์และปรับปรุงรปูแบบการท างานให้ทันต่อสภาพแวดล้อม มีความ
ทันสมัย ถูกต้อง และเหมาะสมต่อการให้บริการประชาชนผูร้ับบริการ 

 
วัตถุประสงค์ท่ี 3 แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
1) การวางแผนการให้บริการของผู้ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียน คือ ผู้ใหบ้ริการดา้นงานทะเบียนมกีารก าหนด

ขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนสูงสุด มกีารวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเปน็การ
ก าหนดแนวทางในการท างานอย่างต่อเนื่อง 

2) การให้บริการตามแผนท่ีวางไว้ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีน คือ ผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีนจะต้อง
ให้บริการและปฏิบตัิงานตามกรอบแผนที่วางไว้ เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานและเป็นตวัช้ีวัดของ
ความส าเร็จในการให้บริการ 

3) การประเมินผลการให้บริการของผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีน คือ ผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีนจ าเปน็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลของการให้บริการ เพื่อน าผลที่ได้ไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น 
รวมทั้งการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาบุคลากรของหน่วยงานให้มีศกัยภาพมากขึ้น 

4) การน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการของผู้ให้บริการ คือ ผู้ให้บริการด้านงาน
ทะเบียนจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ขีดความสามารถ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการให้ดีขึ้นตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

 
 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียนส านักทะเบียนอ าเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประเด็นที่ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และแนวคดิและทฤษฎี ดังนี้ 
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1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน 
 การศึกษาในประเด็นคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)
ได้แสดงความคดิเห็นว่า คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ให้บริการดา้นงานทะเบียนควรจะต้องประกอบด้วย 1) จรรยาบรรณที่ดี
ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ ยึดมั่นในหลักการปฏิบตัิงานให้ถูกต้องและเป็น
ธรรม มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน มีทัศนคติที่ดี กิริยาวาจา
สุภาพเสียสละ หมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 2) การท างานเชิงรุก องค์ความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การให้บริการด้านงานทะเบียนแบบเข้าถึงประชาชน โดยการลงพื้นที่อ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน และหมั่นหาศึกษาความรู้ เรยีนรู้และท าความเข้าใจในงานท่ีท า หมั่นฝึกฝน เอาใจใส่ในงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานไดอ้ย่างเชี่ยวชาญและช านาญ 3) คุณธรรม หลักความเสมอภาค การค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะของผู้ให้บริการดา้นงานทะเบียน คือ ยึดถือในเรื่องความถกูต้องในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นส าคญั รักษาไว้ซึ่ง
เกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและวิชาชีพค านึงถึงความยุติธรรมยดึมัน่ในประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน     
4) ความรู้และวิทยาการในการปรบัใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีน คือ การน าความรู้ใหม่ๆ  วิทยาการ
สมัยใหม่ มาปรับใช้ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหเ้กิดความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของประชาชน เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครฐั 5) การปฏิบัติงานท่ีเกิด
ความคุ้มค่า มุ่งเน้นประสิทธิภาพของผู้ให้บริการดา้นงานทะเบียน คอื การจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประหยัดงบประมาณของภาครัฐ 6) ความรบัผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน ผูร้บับริการ และสังคมของผู้
ให้บรกิารด้านงานทะเบียน คือ การปฏิบัติงานผ่านความรับผดิชอบท้ังกระบวนภาระงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 7) การบูรณา
การการปฏิบัติงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การปฏิบตัิงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 8) การวัดและ
ประเมินผลงานของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การวัดและประเมินคณุภาพการให้บริการเพื่อน าผลมาปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาในการให้บริการต่อประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท่ีได้
ก าหนดกรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของระบบราชการและพัฒนาข้าราชการ โดยมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์คือ (ทวีศักดิ์ ตั้งวัฒนธรรม และคนอ่ืนๆ, 2558) 1. Integrity ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี ข้าราชการจะต้องมจีรรยาบรรณใน
วิชาชีพของตน มีความเสียสละ อทุิศตนในการท างาน มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และที่ส าคญัต้องมีความซื่อสัตยส์ุจรติต่อหน้าที่การ
งาน ไม่ทุจริตคอรัปชัน 2. Activeness ขยันตั้งใจท างานหรือเรียกวา่การปฏิบตัิงานเชิงรุก ซึ่งข้าราชการจะต้องปฏบิัติงานอย่าง
เต็มก าลังความสามารถและเป็นผูท้ี่มีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา องค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นปัจจยัส าคัญที่
จะท าให้งานประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ ยังต้องมีทัศนคติเชิงบวก และความคดิสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกุศโลบายในการท างาน    
3. Morality มีใจเป็นธรรม มคีุณธรรม ปฏบิัติราชการด้วยใจบริสุทธ์ิและกุศลเจตนา โดยข้าราชการจะต้องไม่เลือกปฏิบัตยิึด
หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค รวมทั้ง ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคญั 4. Relevancy มีการเรยีนรู้และปรับตัวให้
ทันโลกทันปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆโดยจะต้องมีการพัฒนาข้าราชการอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีการน า
ความรู้และวิทยาการสมยัใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบัน หรือในความหมาย
โดยรวมก็คือ การสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้ให้เกดิขึ้น 5. Efficiency การท างานท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็น จาก
การจัดการภายในท่ีดีของหน่วยงานท าให้ผลผลิตทีไ่ดม้ีมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรและเกดิความคุม้ค่า 6. Accountability 
การมีความรับผดิชอบต่อผลส าเร็จของงานและต่อสาธารณะ ข้าราชการจะต้องตระหนักในความรับผิดชอบของตน พร้อมเสมอ
ที่จะรับการตรวจสอบ ท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยหนว่ยงานจะต้องมีระบบการใหร้างวัลและลงโทษท่ีมี
ประสิทธิภาพ 7. Democracy มีใจและการกระท าท่ีเป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส โดยจะต้องสร้างเครือข่ายในการ
ท างาน ประสานสัมพันธ์กับทุกกลุม่ให้เข้ามามสี่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบตัิงาน 8. Yield มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ และปฏิบตัิงานโดยเน้นผลสัมฤทธ์ิเป็นส าคญั โดยจะต้องตั้งเป้าหมายของการท างานแล้วปฏิบตัิให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผลงานได้ และมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ มณี อาภานันทิกุล และคณะ (2557) 
ศึกษาเรื่อง จริยธรรมในการปฏิบัตกิารพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผูบ้ริหารทางการพยาบาล มีวัตถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู้ของผู้บรหิารทางการพยาบาลผลการวิจัย สะท้อนให้
เห็นถึงจริยธรรมวิชาชีพท่ีพยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบตัิขณะท างานในบทบาทหน้าท่ีพยาบาลตามมมุมองของผู้บริหารทางการ
พยาบาลมีจ านวน 10 เรื่องได้แก่ 1) การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความอาทรต่อผู้ป่วย 4) การช่วยเหลือโดยไม่รับ
สิ่งตอบแทน 5) การมีระเบียบวินัย 6) การเสียสละ 7) การมีพฤติกรรมการบริการและมีใจให้บริการที่ด ี8) การดูแลผู้ป่วยอย่าง
เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 9) ความรับผดิชอบ และ 10) การรักษาความลับ จากข้อมลูที่ได้จากการศึกษานี้ให้ครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า พยาบาลไทยยังคงมีการรักษาจริยธรรมวิชาชีพในการปฏิบัติงานและมีการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องนอกจากน้ี ยังสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ กาญจนามาส ช านาญกิจ (2555) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการ
สื่อสารแบบปากต่อปากของการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนคติของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจและการสือ่สารแบบปากต่อปากในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง อ าเภอช้าง
กลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพือ่เปรียบเทียบความพึงพอใจและการสื่อสารแบบปากต่อปากในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามประชากรศาสตร์และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจและการสื่อสารแบบปากต่อปากของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวจิัยพบว่า 1. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักช้างโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.52) โดยกลุ่มตัวอย่างมคีวามพึงพอใจต่อการให้บริการระดับดีมาก 
ตามล าดับก่อนหลังเช่น ผู้มาก่อนได้รับการบริการก่อนเป็นต้นมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.64) รองลงมาไดแ้ก่ การให้ความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ (ค่าเฉลี่ย = 3.61) และน้อยที่สดุได้แก่ การเปิดรับฟังความคิดเหน็ต่อบริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นตน้ (ค่าเฉลี่ย = 3.41) และพบว่าปจัจัยด้านประชากรศาสตร์กล่าวคือ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน และงานท่ีรับบริการ แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจใน การให้บริการไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2. ผู้ใช้บริการมรีะดับการสื่อสารแบบปากต่อปาก (การพดูเชิงบวก) ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.31) โดยกลุม่ตัวอย่างมกีารสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก (การพูดเชิงบวก) ตามล าดับก่อนหลัง เช่น ในการพูดคุยในกลุม่เพื่อนบ้าน หากมีการพดูถึงเจ้าหน้าท่ี อบต. หลักช้าง ท่าน
จะพูดถึงอัธยาศัยไมตรี และการพดูจาของเจ้าหน้าท่ีในทางที่ดีอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.37) รองลงมาไดแ้ก่ ในการพูดคุยในกลุ่ม
เพื่อนบ้าน หากมีการพูดถึง อบต.หลักช้าง ท่านจะพูดถึง การจัดใหม้ีกิจกรรมนันทนาการในวันส าคัญโดยให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกิจกรรมดังกล่าวในทางที่ดีอยู่เสมอ (ค่าเฉลีย่ = 3.36) และน้อยที่สุดได้แก่ ท่านสามารถช้ีแจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
อบต. หลักช้าง ให้แก่บุคคลอื่นท่ีได้รับข้อมูลทีไ่ม่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.19) และพบว่า ปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ 
กล่าวคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และงานท่ีรับบริการ แตกต่างกัน มีระดับการสื่อสารแบบปากต่อ
ปาก (การพูดเชิงบวก) ในการให้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ยกเว้นระดับการศึกษา 3. ผู้ใช้บริการมีระดับ
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (การบอกต่อ) ต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหลักช้างโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.40) โดยกลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารแบบปากต่อปาก (การบอกต่อ) ต่อการให้บริการตามล าดบัก่อนหลัง เช่น 
ท่านสามารถให้ค าแนะน าบุคคลอืน่เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการของ อบต.หลักช้าง เช่น การช าระภาษี การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูง
วัยโดยมีการให้ บริการเคลื่อนที่ตามจุดบริการหลัก มากที่สดุ (ค่าเฉลีย่ = 3.48) รองลงมา ได้แก่ ท่านจะพูดถึงการให้บริการ
ของ อบต. หลักช้างในทางที่ดีอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.42) และน้อยที่สุดได้แก่ ท่านสามารถท่ีจะถ่ายทอดถึงความพึงพอใจของ
ท่านต่อการให้บริการแก่ผู้ที่มคีวามลังเลใจท่ีจะมาใช้บริการ (ค่าเฉลีย่ =3.35) และพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กลา่วคือ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และงานท่ีรับบริการ แตกต่างกันมีระดับการสื่อสารแบบปากต่อปาก 
(การพูดเชิงบวก) ในการให้บริการไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นสถานภาพ 4. ปัจจัยด้านทัศนคติของ
ผู้ใช้บริการ คือ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการประชาสัมพันธ์ 
สามารถพยากรณ์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหลกัช้างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ยกเว้นปัจจัยด้านสถานท่ี 5. ปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้บรกิาร คือ ปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ใหบ้ริการ ด้านกระบวนการ 
และด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถพยากรณ์ระดับการสื่อสารแบบปากต่อปาก (การพูดเชิงบวกและการบอกต่อ) ของ
ผู้ใช้บริการที่มตี่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหลักช้าง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ยกเว้นปัจจัยด้านสถานท่ี และดา้น
สิ่งอ านวยความสะดวก 

2. แนวทางการให้บริการด้านงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การศึกษาในประเด็นแนวทางการให้บริการด้านงานทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้ให้ข้อมลูส าคญั (Key 
informants) ได้แสดงความคดิเหน็ว่า แนวทางการให้บริการด้านงานทะเบียนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควร
ประกอบด้วย 1) การให้บริการที่เท่าเทียม ไม่แบ่งแยกของผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีน คือ จ าเป็นต้องยึดถือหลักคณุธรรมใน
การปฏิบัตตินและปฏิบตัิงาน ยึดถอืความถูกต้อง ความเสมอภาคในการให้บริการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา ให้ความช่วยเหลือ 
และให้บริการอย่างเตม็ความสามารถแก่ผู้มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียม 2) การค านึงถึงความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา ในการ
ให้บริการของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การให้บริการต้องใหค้วามส าคญักับความรวดเร็วควบคูไ่ปกับความถูกต้อง 
เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจ านวนมาก จึงต้องจัดสรรเวลาให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา สามารถน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีไม่จ าเป็น 3) สถานท่ีในการให้บริการและจ านวนผูใ้ห้บริการ คือขนาดและ
ความพร้อมของสถานท่ีและจ านวนผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีนต้องมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมตามจ านวนผูร้ับบริการ เนื่องจาก ถ้า
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ไม่เพียงพออาจส่งผลต่อความลา่ช้าในการให้บริการและขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ 4) การให้บริการที่ต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ และยึดประโยชน์ของผู้รับบริการของผู้ให้บริการ คือ การท างานด้านทะเบียนจึงต้องมีความต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรงกับข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะเปน็ส าคัญโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีมีประชาชนจ านวนมากช่วงเทศกาลหยุดยาว เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ 5) การ
ปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ ปรับเปลีย่นรูปแบบการให้บริการอยา่งสม่ าเสมอ ของผู้ให้บริการ คือ การประยุกต์และปรับปรุง
รูปแบบการท างานให้ทันต่อสภาพแวดล้อม มีความทันสมยั และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในการให้บริการซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Millett ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถงึ ผลการปฏิบัติงานท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ และไดร้ับผล
ก าไรจากการปฏิบตัิงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 1) การ
ให้บริการอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable service) การบริหารงานท่ีมีฐานท่ีว่าทุกคนเกิดนั้นล้วนเท่าเทยีมกันในด้านของ
กฎหมาย ไม่มีการกีดกันหรือแบ่งแยกในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบตัิในฐานะที่เป็นปจัเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐาน
การให้บริการเดียวกันไมม่ีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะไดร้ับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของ
กฎหมาย 2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service) การให้บริการทีต่้องค านึงถึงความตรงเวลาและรวดเร็วต่อ
เหตุการณ์ ผลการปฏิบัติงานจะถอืว่าไม่มีประสิทธิผล ถ้าไม่มีการใหบ้ริการที่ตรงเวลา ก็จะไมส่ามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
ประชาชนได้ 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) การให้บริการจะต้องมีลักษณะจ านวนการให้บริการทีเ่พียงพอ 
สถานท่ีให้บริการต้องเหมาะสม การตรงต่อเวลาหรือความเสมอภาคจะไมม่ีความหมาย ถ้ามีจ านวนการให้บริการทีไ่ม่เพยีงพอ
และสถานท่ีให้บริการไม่เหมาะสม ก็อาจสร้างความไม่ยตุิธรรมให้เกดิขึ้นแก่ผู้มารับบริการ 4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous service) การให้บรกิารที่เป็นไปอยา่งสม่ าเสมอ โดยยดึประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลกั ไม่ใช่เพียงความพึง
พอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่าจะให้หรือหยดุบริการเมื่อใดกไ็ด้ และควรมีการจดัอบรมเพื่อซักซ้อมความพร้อม ความเข้าใจ
อยู่เสมอ เช่น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือพยาบาล เปน็ต้น 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive 
service) หมายถึง การให้บริการทีม่ีการปรับปรุงคุณภาพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้บริการใหม้ีความเหมาะสมกระชับ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือความสามารถท่ีจะท าหนา้ที่ไดม้ากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม (นันทพร อารมณ์ช่ืน, 2558) และมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล มานพกวี และ พระมหาฐติิพงษ์วรทสฺสี (2561) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานทะเบยีนและวัดผลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา
สภาพการณ์และปญัหาอุปสรรคของการบริหารจดัการงานทะเบียนและวัดผล ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลในเขตภาคเหนือ และ 3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์
ด้านการบริหารจดัการงานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ พบว่าโดยรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเนื่องจากในอดีตการจัดท าใบรับรองหรือใบรายงานผล
การศึกษา ต้องใช้บุคลากรในหน่วยงานจัดพิมพ์ใบรับรอง หรือใบรายงานผลการศึกษา ความถูกต้อง และความผิดพลาดอาจ
เกิดขึ้นได้ และระยะเวลาในการจดัท าใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ปัจจุบัน ได้น าคอมพิวเตอร์มาใช้โดยมีระบบ
ทะเบียนนักศึกษา คือสามารถเอาข้อมูลระเบียนประวัติที่ป้อนไว้ โดยก าหนดรูปแบบต่างๆ แล้วน ามาใช้ เช่นโปรแกรมท า
ใบรับรอง และใบรายงานผลการศกึษาซึ่งท าให้สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถลดระยะเวลาการจัดท า และลดขั้นตอนการ
ให้บริการให้สั้นลงได้ 2. ประสิทธิภาพการบรหิารจดัการงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั ใน
เขตภาคเหนือ ในด้านสถานท่ี พบว่า โดยรวมระดับประสิทธิภาพอยูใ่นระดับดี เนื่องจากปจัจุบันงานทะเบียนและสถติินิสติได้
พัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษา มีการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต นิสติสามารถเขา้ระบบทะเบียนได้ที่บ้านหรือตามที่
ต่างๆ จึงท าให้นิสิตส่วนมากไม่มาติดต่อที่งานทะเบียนโดยตรง จึงท าให้สถานท่ีที่ให้บริการเพียงพอต่อการให้บริการนสิิต และ
งานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ไดเ้ข้าร่วมกจิกรรม 5 ส. จึงท าให้สถานท่ีที่
ให้บริการ มีความสะอาด เป็นระเบียบ 3. ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการงานทะเบยีนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในเขตภาคเหนือ ในด้านบุคลากรที่ให้บริการ พบว่าโดยรวมระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีเจ้าหน้าท่ีมีการแต่ง
กายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเอง เต็มใจและยินดีให้บริการ ทั้งนี้
เนื่องจาก บุคคลากรของงานทะเบยีนทุกคนมีจิตส านึกท่ีดีต่อพันธกิจในการให้บริการ คือ จะต้องให้บรกิารด้วยความมีมติรไมตรี 
มีความเป็นกันเอง มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสิ่งที่บุคลากรทุกคนในงานทะเบียนและวัดผล 
จะต้องค านึงถึง คือ จะต้องพยายามท าให้นิสิตมคีวามพึงพอใจมากท่ีสุด หรือสามารถสนองตอบความตอ้งการของนิสิตมากที่สดุ 
โดยยดึหลักการในการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค สนองตอบความต้องการ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการนอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิตา บนใหม่ และคณะ (2560) ศึกษาเรื่อง 
คุณภาพการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรของสานักทะเบยีนท้องถิ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเ์พื่อ
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ศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรของสานกัทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อ
ศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการใหบ้ริการประชาชนด้านทะเบยีนราษฎร ของสานักทะเบียน
ท้องถิ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คณุภาพการให้บริการประชาชนประชาชนต่อการให้บริการด้าน
ทะเบียนราษฎรของสานักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กับการบริการที่มีคณุภาพการด้านต่างๆ ในการ
สนองตอบของผู้รับบริการหรือของผู้ให้บริการเอง 

3. แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบียน 
 การศึกษาในประเด็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบยีน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ได้
แสดงความคดิเห็นว่า แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านงานทะเบียน ควรประกอบด้วย 1) การวางแผนการให้บริการของผู้
ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การก าหนดขั้นตอนการให้บริการ เพือ่ให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนสูงสุด มีการวาง
แผนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง 2) การให้บริการตามแผนที่วางไว้ของผู้ให้บริการ
ด้านงานทะเบียน คือ การปฏิบัติงานตามกรอบแผนท่ีวางไว้ เพื่อเปน็การก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานและเป็นตัวช้ีวัดของ
ความส าเร็จในการให้บริการ 3) การประเมินผลการให้บริการของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน คือ การตรวจสอบผลของการ
ให้บริการ เพื่อน าผลที่ได้ไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการใหด้ีขึ้น รวมทั้งการปรบัปรุง แก้ไข และพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพมากข้ึน 4) การน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการของผู้
ให้บริการ คือ การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ขีดความสามารถ ประสทิธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริการใหด้ีขึ้นตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด PDCA หรือท่ีเรียกว่า วงจรเดมิง (Deming 
Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) เป็นวงจรการควบคมุคุณภาพที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดย วอล์ทเตอร์       
ซูฮารต์ (Walter Shewhart) และ เอดวาร์ด เดมิง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ดา้นการบริหารคุณภาพน ามาเผยแพร่
ให้เป็นท่ีรู้จักกันมากขึ้น โดยเป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานซึ่งแนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถ
น ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม ประกอบด้วย 1) Plan (วางแผน) การด าเนินการ การวางแผนอย่างครอบคลุมและรอบคอบ ถึงการ
ก าหนดหัวข้อท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏบิัติงานการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อาจ
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานการก าหนดเป้าหมายการจัดอันดับความส าคัญในเป้าหมาย ก าหนดการ
ด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้ที่ต้องรับผดิชอบหรือผู้ที่ต้องด าเนินการและก าหนดจ านวนงบประมาณที่
จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของลักษณะการด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยลดความ
สูญเสียตา่งๆที่อาจเกิดขึ้น และยังช่วยให้สามารถคาดการณส์ิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต 2) Do (ปฏิบัตติามแผน) การด าเนินการตาม
แผน อาจประกอบด้วย การมโีครงสร้างรองรับการด าเนินการ มีวิธีการด าเนินการ และมผีลของการด าเนินการ 3) Check 
(ตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผน) การประเมินแผน อาจประกอบด้วย การประเมินโครงสรา้งที่รองรับ การด าเนินการ การ
ประเมินข้ันตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนทีไ่ด้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ
ท าได้เอง โดยคณะกรรมการทีร่ับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไมจ่ าเป็นต้องตั้ง
คณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเครื่องมอืหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซอ้น 4) Action (ปรับปรุง
แก้ไข) การน าผลการประเมินมาพฒันาแผน อาจประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือข้ันตอน
การปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งท่ีดีอยู่แล้วใหด้ียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะหร์ูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่
เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการตอ่ไป และมคีวามสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑกานต์ ฉิมเกิด และ สุธรรม พงศ์สาราญ 
(2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคณุภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการและแนวทางพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของฝ่ายวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและ
ก าลังศึกษาสาขาวิชาการประถมศกึษา ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของฝา่ยวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเรยีงตามล าดบัจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความเช่ือถือได้ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเอาใจใส่ ด้านการ
ตอบสนองทันที และด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลดา้นเพศ สาขาวิชาไม่มีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของฝ่ายวิชาการ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรวัลย์ รัตนมา (2558) 
ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยตุิธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บรกิารประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดสรุาษฎร์
ธานี 2) เปรียบเทียบปัจจัยทีส่่งผล และ 3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานโีดยภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ มีค่าเฉลีย่สูงสุด รองลงมาคือ ด้านความเทา่เทียมกัน ส่วนดา้นความ
พอเพียงของการบริการ และด้านความสะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ดา้นความสะดวก รวดเร็ว    
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2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนจ าแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล พบว่า จ าแนกตาม
สถานะผูม้าให้บริการและศาลที่มาใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปรับใหม้ีความชัดเจน 3. แนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม จังหวัดสรุาษฎร์ธานี พบว่า ศาลควรจดัให้มี
แผนผังและขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน ควรมเีจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน า แบบฟอร์มที่ใช้ในควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
เพือ่จะได้กรอกข้อมูลได้อย่างถูกตอ้งและครบถ้วย และควรมีจุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของผู้ให้บริการด้านงานทะเบียน ส านักทะเบียนอ าเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ผู้ให้บริการด้านงานทะเบยีนควรให้ความส าคัญกับการบริการตั้งแตก่ารเริม่วางแผนการให้บริการจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ  

2. ควรให้มีการจดัอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการด้านงานทะเบียนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านทะเบียนเพิ่ม
มากขึ้น 

3. ควรให้มีการฝึกสอนทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถและเช่ียวชาญ
ทางด้านงานทะเบียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 

4. ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านงานให้มากขึ้นเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที 

5. ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนส านักทะเบียนอ าเภอมากขึ้น เพื่อที่จะน ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่
ประชาชน 

6. ควรมีการจัดให้ไปศึกษาดูงานที่ส านักทะเบียนที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการและส านักทะเบียนที่มีความ
พร้อมในด้านบุคลากรและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการ
ประชาชนของบริษัทเอกชน 
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