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การให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
Service the people Registration Department 

Bangkapi District Office  of Bangkok 
สิตานน  สุวรรณชนะ** 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เรื่องการให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน ส านักงาน 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ จ านวน 222 คน วัตถุประสงค์การ
วิจัย 1.เพ่ือศึกษาแนวทางในการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2.
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 3.เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการให้บริการของฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า1)ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อความถึงพอใจของผู้รับบริการไม่แตกต่าง 2)ด้านการให้บริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการ
ประกอบด้วย 1.ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2.ความน่าเชื่อถือ 3.การตอบสนอง  4.การให้ความเชื่อมั่น 
5.การเอาใจใส่ ส่งผลต่อความถึงพอใจของผู้รับบริการแตกต่าง  3)ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 
ดังนี้ 1.สถานที่รองรับประชาชนไม่เพียงพอ แก้ไขโดยจัดสถานที่เพ่ิม 2.ป้ายแสดงราคาค่าบริการมีไม่เพียงพอ 
แก้ไขโดยจัดท าป้ายแสดงราคาเพ่ิม 3.การให้บริการที่ยืดหยุ่นได้ แก้ไขโดยคัดส าเนา น าส าเนามาแสดงตน
ได้ 4.เรื่องตัวเลขก ากับช่องบริการเห็นไม่ชัด แก้ไขโดยติดตั้งในที่มองเห็นได้ชัด 5.ที่จอดรถไม่เพียงพอแก้ไข
โดยน ารถราชการไปจอดที่อ่ืนในเวลาท าการ 

ค าส าคัญ: การให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
*บทความนี้เรียบเรียงมาจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านกังานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
  ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้บริการประชาชนด้าน1.งาน
ทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ขอบ้านเลขที่ 2.งานทะเบียนทั่วไป เช่น การเปลี่ยน
ชื่อตัว ชื่อสกุล จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า การรับรองบุตร การรับบุตรบุญธรรม การรับรองสถานะ 
ทางครอบครัว 3. งานทะเบียนบัตรประชาชน เช่น การท าบัตรครั้งแรก การเปลี่ยนค าน าหน้านาม การ
เปลี่ยนที่อยู่ บัตรช ารุดในสาระส าคัญ บัตรหาย บัตรหมดอายุ ผู้ใช้บริการทั้งในและนอกพ้ืนพ้ืนที่เขตบาง
กะปิ จ านวนประชากรในพื้นที่เขตบางกะปิ จ านวน 144,997 คน ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ 
เดือนกันยายน 2563 ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการกับประชาชน
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการก่อนเวลาท าการดังกล่าว 
จึงมีการวางบัตรคิว (บัตรคิวแผ่นกระดาษ) ให้กับประชาชนที่มารอรับบริการก่อน ทั้งนี้ประชาชนที่มาก่อน
สามารถรับคิวที่ประชาสัมพันธ์ (คิวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อน) โดยปัจจุบันประชาชนสามารถจองคิว
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น BMA Q เพ่ือสามารถระบุวัน เวลา เพ่ือขอรับบริการได้ 

การบริการประชาชนเริ่มตั้งแต่ประชาชนเข้ามาระบบพ้ืนที่ส านักงานเขตบางกะปิ มีการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดสติกเกอร์ให้แก่ประชาชนที่ตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ตลอดจนมีเจลแอลกอฮอลให้ล้างมือ
ก่อนเข้ารับบริการ และวางตามจุดต่างๆ เช่นทางเข้าฝ่ายทะเบียน มีสบู่ล้างมือในห้องน้ า มีการฉีดยาฆ่าเชื้อ
ในพ้ืนที่ส านักงานเขต ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ และความปลอดภัยให้กับ 
ประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ภายใต้การเว้นระยะ ห่างทางสังคม ในระยะ 1.5-2 เมตร ในการ
รับบริการประชาชนผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์หรืออ านวย
ความสะดวกของผู้อื่นการบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่ง
หนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการ
เกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย  
กล่าวโดยราชัน นาสมพงษ์ (2553) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการการวิจัยการให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านักงาน 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่ให้บริการประชาชนทั้งสามด้านอันประกอบ ด้วย ด้านงานทะเบียนบัตร
ประชาชน ด้านงานทะเบียนราษฎร และงานทะเบียนทั่วไป จากปัจจัยการให้บริการ เช่นความเป็นรูปธรรม
ของบริการ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความเชื่อมั่น และการเอาใจใส่  โดยวัดจากความพึง
พอใจของผู้รับบริการเป็นเกณฑ์การให้คะแนน เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test 
และค่า F-test เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางในการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน ส านักงาน 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการการแก้ปัญหาให้บริการของฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ทีแ่ตกต่างกันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการที่แตกต่างกัน  
2. ปัจจัยการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียน ฝ่าย

ทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่อง การให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดแนวคิดการวิจัย 
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

การให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
               ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม(Questionnaire) 

ในการจัดเก็บข้อมูล 
2. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย วารสาร ระเบียบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่รวม  ทั้งได้สืบค้นจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
 
ปัจจัยในการให้บริการ  
1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ 
2. ความน่าเชื่อถือ 
3. การตอบสนอง 
4. การให้ความเชื่อมั่น 
5. การเอาใจใส่ 

Parasuraman และคณะ 
 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขต 
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค 
2. การให้บริการที่ตรงเวลา  
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง  4. 
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

Millett 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร (Population) 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้รับบริการที่ติดต่อราชการที่ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือผู้รับบริการจากฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 222 คน ด้วยการค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 
2563, หน้า 23) ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % และการยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง
ไม่เกิน 0.05  

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามคือ
ข้อมูลทั่วไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 35-39) ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ 

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการให้บริการตามแนวคิดของ Parasuraman et al.,(1988)
โดยมีค าถาม 5 ด้าน ดังนี้ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองของ 
ผู้ให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านการเอาใจใส่ จ านวน 20 ข้อ   

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ Millett (1954) โดยมีค าถาม 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการให้บริการ
อย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า จ านวน 30 ข้อ 

ส่ วนที่  4  ค า ติ ช ม / แ นะน า  เ ป็ น ค า ถ ามลั กษณะปลา ย เปิ ด  ( Openended 
questionnaire) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  เพ่ือให้แบบสอบถามมีคุณภาพผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 2 ด้าน 
คือ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) และทดสอบความเชื่อมั่น (Relibility) ของแบบสอบ ถาม ดังนี้ 
  1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 
     1.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
(Validity) ของเครื่องมือ และปรับปรุงโครงสร้าง ภาษาท่ีใช้ให้กะทัดรัด ชัดเจน และเหมาะสม 
     1.2 แก้ไขและปรับปรุงตามค าแนะนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  2. ทดสอบความเชื่อมั่น (Relibility) และท าการทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
โครงสร้างที่เหมือนกัน จ านวน 30 ชุด โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical package 
for the social sciences) ในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ (Cronbach’s 
Alpha Coeffcient) ถ้าค่าของชุดค าถามมีค่าต่ ากว่า 0.70 ค าถามนั้นจะมีปัญหาด้านความเชื่อมั่น Cronbach, 
1951, P299 (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 119) จากการทดลองใช้ได้ผลวิเคราะห์ค่า Cronbach’s 
Alpha ทั้งชุดเท่ากับ .928  แสดงว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  
  3. เมื่อทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก็คือ ประชาชนที่มารับบริการที่ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 222 คน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขต 
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
  2. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
  2.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย วารสารสิ่งพิมพ์   
เป็นต้น 
  2.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารนุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
  2.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เก่ียวข้อง 
  2.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
เช่น นโยบาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือประชาชน ฯลฯ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับจากการประเมินทั้งหมดและด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับ 
คืนมาจากนั้นน ามาสอบถามมาลงรหัส (Coding) ในแต่ละข้อของแบบสอบถาม 
  2. การประมวลผลจากข้อมูล สถิติโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical package for the social sciences) เพ่ือที่จะน าผลการวิเคราะห์ 
จากโปรแกรม มาวิเคราะห์ อธิบายนัยส าคัญของตัวแปรเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 
  3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขต  
    บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการประชาชน จ านวน 222 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 119  คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 95 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 มีอาชีพรับจ้าง 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด 
  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการของผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานเขตบางกะปิ พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  พบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด้านการให้บริการตามล าดับคิว อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับรอง ลงมาคือด้านมี
จุดประชาสัมพันธ์ก่อนรับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้ายคือด้านสถานที่รองรับประชาชน
เพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด  
  2. ด้านความน่าเชื่อถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยความน่าเชื่อถือของการ
ให้บริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการมีใบเสร็จรับเงินตามจ านวนที่รับแจ้ง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ
การให้บริการตามระเบียบและกฎหมาย อยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้ายด้านป้ายแสดงราคาค่าบริการ
ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด  
  3. ด้านการตอบสนองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ให้บริการ 
มีการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับรองลงมาคือ ความเต็มใจในการให้บริการ อยู่
ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้ายคือด้านการให้บริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
  4. ด้านการให้การเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือด้านให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. อยู่ในระดับมากที่สุด  ล าดับรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ 
มีความรู้ในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้ายคือด้านมีหมายเลขก ากับทุกช่องบริการ
เห็นได้ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด  
  5. ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือมีทางลาดส าหรับผู้พิการ รถเข็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านมีป้ายบอกทาง ลูกศรชี้ทาง 
ชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด  และล าดับสุดท้ายคือด้านมีกล่องรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
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  สรุปวัตถุประสงค์ที่ 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดคือด้านการให้การเชื่อมั่น
ต่อผู้รับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  ล าดับรองลงมาคือด้านการตอบสนองอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ล าดับสุดท้ายคือด้านการเอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด  

วัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชน 
    ฝ่ายทะเบียนส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
  ผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร พบว่าความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากปัจจัยด้านความพึงพอใจ 5 ด้าน 
ดังนี้ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการเพียงพอ ด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า   
  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ พบว่า ด้านให้บริการโดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ ชนชั้น อยู่ในระดับมากที่สุด ล าดับรองลงมาคือด้าน
ได้รับบริการโดยความเป็นธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด  และล าดับสุดท้ายคือ ด้านให้บริการผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่
และนอกพ้ืนที่เหมือนกัน อยู่ในระดับมาก  
  2. การให้บริการตรงเวลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ตรงเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับรองลงมา คือด้านเสียงคิวมีความดังที่เหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  และล าดับสุดท้ายคือด้านมีความรวดเร็วในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด   
  3. การให้บริการเพียงพอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ด้านบริการแต่ละประเภท
มีมากกว่า 1 ช่อง อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับรองลงมาคือด้านจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการให้บริการ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  และล าดับสุดท้ายคือด้านมีที่จอดรถเพียงพอ อยู่ในระดับมาก   
  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด  พบว่าคือด้าน
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์และวันเสาร์ อยู่ในระดับมาก และระดับรองลงมา มีการเรียกคิวสม่ าเสมอ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และล าดับสุดท้ายด้านมีการให้บริการเพ่ือตอบข้อซักถามผ่านทางโทรศัพท์ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ด้าน
การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด และระดับรองลงมาคือด้านมีช่องทางบริการ
ด่วนพิเศษส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ อยู่ในระดับมากที่สุด  และล าดับสุดท้ายคือด้านการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนนอกสถานที่ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน  อยู่ในระดับมากที่สุด  
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  สรุปวัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ประชาชน ฝ่ายทะเบียนส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่าการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือด้านการให้
การให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับมากที่สุด  ล าดับรองลงมาคือด้านการให้บริการที่ตรงเวลา อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และล าดับสุดท้ายคือด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ที่ 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ  
 ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 

  จากการรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สรุปแนวทาง การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการบริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านรูปธรรมการให้บริการเรื่องสถานที่รองรับประชาชนไม่เพียงพอ  
แนวทางการแก้ไขปัญหา ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร         

ได้ด าเนินการดังนี้ เพ่ิมจุดรอรับบริการเป็น 3 จุด เช่น จุดแรกจุดนั่งรอเรียกคิวซึ่งจัดภายในห้องฝ่ายทะเบียน 
สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 18 ที่นั่ง ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้การควบคุมการ
เว้นช่องว่างทางสังคม 1.5 เมตร จุดที่สองหน้าห้องธุรการ มีโต๊ะ เก้าอ้ี กาแฟ น้ าดื่มไว้บริการ สามารถรองรับ
ประชาชนได้ประมาณ 10 ที่นั่ง จุดที่สามลานสบายซึ่งทางส านักงานเขตได้กางเต็นท์ มีเก้าอ้ี เว้นช่องว่างทาง
สังคม 1.5-2 เมตร สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 20 ที่นั่ง ทั้งนี้เพ่ือลดความแออัด 

2. ปัญหาด้านความน่าเชื่อถือเรื่องป้ายแสดงราคาค่าบริการมีไม่เพียงพอ 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร      
ควรเพ่ิมจ านวนป้ายแสดงราคาอัตราค่าบริการ และติดตั้งในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย หรือในระดับสายตา  

3.ปัญหาด้านการตอบสนองเรื่องการให้บริการที่ยืดหยุ่นได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ควรปรับเปลี่ยนการให้บริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ประชาชนสามารถขอรับบริการได้เพียงแค่
ยื่นบัตรประชาชนเพ่ือขอรับบริการ เช่น การคัดส าเนาส าเนาทะเบียนบ้าน คัดส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
การคัดรับรองทะเบียนสมรส ฯลฯ 

  4.ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ เรื่องตัวเลขก ากับช่องบริการ 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครควรให้
ตัวเลขก ากับช่องบริการควรจะอยู่ในระดับสายตาที่สามารถมองเห็นได้ เพราะถ้าเลยระดับสายตาจะมองเห็น
ได้ยาก จะช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการ การเข้ารับบริการจะรวดเร็วขึ้นไปด้วย 
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5. ปัญหาด้านมีที่จอดรถเพียงพอ  
แนวทางการแก้ไขปัญหา ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากที่จอดรถมีจ านวนจ ากัด อาจจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไม่เพียงพอ  ปัจจุบัน
ทางส านักงานเขตบางกะปิ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการจอดรถโดยให้น ารถราชการ  โดยในเวลาราชการให้
น ารถราชการไปจอดภายนอกส านักงานเขตเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารับบริการสามารถ
จอดรถได ้

อภิปรายผล 
  การวิจัยเรื่องการให้บริการประชาชน ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานและจากการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ  
          กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการ 

         ที่แตกต่างกัน  
1. เพศ  พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการรับบริการ ฝ่ายทะเบียน ส านักงาน 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ความแตกต่างของเพศที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ค่าเท่ากับ 0.542 หมายความว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความถึงพอใจของผู้รับบริการไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมรารัตน์ บุญภา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลพวา จังหวัดจันทบุรี   

2. อายุ พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการรับบริการ ฝ่ายทะเบียน ส านักงาน 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อความพึงพอใจในการรับ
บริการที่แตกต่าง มีค่าเท่ากับ 0.234 หมายความว่า ผู้รับบริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้   

3. ระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร การศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ต่อความพึงพอใจในการรับบริการที่แตกต่างกัน มีค่าเท่ากับ 0.121 หมายความว่า ผู้รับบริการที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อมรารัตน์ บุญภา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้  
บริการของเทศบาลต าบลพวา จังหวัดจันทบุรี   

4. อาชีพ พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการรับบริการ ฝ่ายทะเบียน 
ส านักงาน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันต่อความพึง
พอใจในการรับบริการที่แตกต่างกัน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.647 หมายความว่า ผู้รับบริการที่มีอาชีพที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมรารัตน์ บุญภา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวา จังหวัดจันทบุรี  

สรุปสมมติฐานข้อที่ 1 ผู้วิจัยจึงขอสรุปผลจากกรอบแนวคิดการวิจัยตามสมมติฐานการ
วิจัย ดังนี้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจต่อการให้  
บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 2. ปัจจัยการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียน  
         ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ พบว่า ปัจจัยการให้บริการ ผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ  อภิปรายได้ว่า ปัจจัยการ
ให้บริการต่าง ๆ  เช่น มีการแบ่งประเภทของการให้บริการ การให้บริการตามล าดับคิวที่ได้รับ สถานที่
รองรับประชาชนเพียงพอ มีจุดประชาสัมพันธ์ก่อนรับบริการ มีค่าเท่ากับ .00 หมายความว่าความเป็น
รูปธรรมของบริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง (2559) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
เมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของการให้บริการ เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพ
การให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า จีเนท โมบายเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จันทบุรี พบว่าด้านความเป็นรูปธรรม
ของการบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากอาจกล่าวได้ว่าเพราะท าเลที่ตั้ง สะดวกต่อการเดินเพ่ือทางมา
ติดต่ออยู่ในท าเลที่ด ี มีอุปกรณ์ส าหรับการให้บริการที่ทันสมัย สถานที่รอรับบริการสะดวก สบาย พนักงาน
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ลูกค้าจึงเกิดความพึงพอใจในระดับมาก 

2. ความน่าเชื่อถือ พบว่า ปัจจัยการให้บริการ ผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านความน่าเชื่อถือของการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า ปัจจัย
การให้บริการต่างๆ เช่น มีป้ายแสดงราคาค่าบริการชัดเจน มีใบเสร็จรับเงินตามจ านวนที่ได้รับแจ้ง การ
ให้บริการตอบข้อสงสัย ซักถามของประชาชน การให้บริการตามระเบียบและกฎหมาย มีค่าเท่ากับ .00 
หมายความว่าความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรารัตน์ บุญภา (2557) วิจัยเรื่อง ความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวา จังหวัดจันทบุรี พบว่า การให้บริการ
ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
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3. การตอบสนอง พบว่า  ผู้ รับบริการฝ่ ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ด้านความการตอบสนอง อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่าปัจจัยการให้บริการต่าง ๆ 
เช่น ความเต็มใจในการให้บริการ  ความพร้อมที่จะให้บริการ  ผู้ให้ บริการมีการแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
การให้บริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ มีค่าเท่ากับ .00 หมายความว่าการตอบสนองที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของแสงดาว กองใจ (2559) วิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการสาธารณะ
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามแนวทางการจัดท าบริการสาธารณะแนวใหม่ พบว่า ด้านความสามารถใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน โครงสร้างในการจัดการบริการสาธารณะของเทศบาลนคร
เชียงใหม่มีความชัดเจน ท าให้คุณภาพในการให้บริการสาธารณะขององค์การอยู่ในระดับสูง อีกท้ังบุคลากร
ของเทศบาลนครเชียงใหม่มีความเพียงพอกับการให้บริการ  

4. การให้ความเชื่อม่ันปัจจัยการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน ส านักงาน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้านการให้ความเชื่อม่ัน อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่าการให้ บริการ
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. มีหมายเลขก ากับทุกช่องบริการเห็นได้ชัดเจน ให้บริการครบตามความต้องการ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการ ค่าเท่ากับ .00 หมายความว่าปัจจัยการให้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของฐิติวรดา สุวรรณมัย (2561) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบริการของศูนย์
บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด และพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกให้การพิจารณาอนุญาตทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขต และประชาชนให้เข้าใจในสิทธิหน้าที่ ร่วมถึงการ
ติดต่อ สื่อสารระหว่างผู้ออกนโยบายและผู้ปฏิบัติยังไม่เปิดกว้าง  

5. การเอาใจใส่  ปัจจัยการให้บริการ ผู้รับบริการฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ด้านการให้การเอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า มีทางลาดส าหรับ ผู้พิการ 
รถเข็น  มีป้ายบอกทาง ลูกศรชี้ทาง ชัดเจน  มีที่นั่งส าหรับผู้รับบริการเพียงพอ  มีกล่องรับฟังความคิดเห็น 
ค่าเท่ากับ .00 หมายความว่าปัจจัยการให้บริการที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ 
(2559) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปร่ง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การบริการงาน เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของการบริการควรจัดท าแผนผัง
แสดงขั้นตอนของงานภารกิจต่าง ๆ ติดผนังที่ชัดเจนและหรือมีเอกสารแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ    
มีการจัดบัตรคิวเพื่อความสะดวก  
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สรุปสมมติฐานที่ 2. ปัจจัยการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่าย
ทะเบียน ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ได้ว่าปัจจัยการให้บริการการที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง 5 ด้าน เช่น ความเป็นรูปธรรมของบริการ  ความน่าเชื่อถือ 
การตอบสนอง การให้ความเชื่อมั่นปัจจัยการให้บริการ การเอาใจใส่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  จากการวิจัย เรื่อง การให้บริการประชาชนฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ปัจจัยการให้บริการฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ควรเอาใจ
ใส่ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ข้อมูลจากกองควบคุมโรค 
กรุงเทพมหานคร ได้น าเสนอข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 รายงานว่าจ านวน ผู้ติดเชื้อสะสมจ านวน 
7,163(+279) คน หายแล้ว 4,273(+33) คน รักษาอยู่ใน รพ. 2,827 คน เสียชีวิต 63(+2) คน ประกอบกับ
ข้อมูลจากส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้น าเสนอข้อมูล Timeline ผู้ป่วยชายอายุ 26 ปีภูมิล าเนาอยู่ที่
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ระบุว่าวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 12.00 ถึง15.00 น.
ผู้ป่วยได้พาน้องสาวไปท าบัตรประชาชนที่ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตแห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครควรเอาใจใส่ในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 เพ่ิมแอลกอฮอลล้างมือในทุกช่องบริการที่มีการเรียกคิวให้บริการประชาชนโดยต้อง
คอยเติม อย่าให้แอลกอฮอลหมด 
  1.2 สบู่เหลวล้างมือควรจะมีบริการในห้องน้ า ตลอดเวลาเพ่ือให้ประชาชนได้ล้างมือท า
ความสะอาดหลังเข้าห้องน้ า  

  2.  ควรจะปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันตามแนวคิด
ของทฤษฎีเชิงสถานการณ์ ชลิดา ศรมณี (2562, หน้า 108) กล่าวถึง แนวคิดของทฤษฎีเชิงสถานการณ์ 
แนวคิดหลัก ดังนี้ 
  2.1. สถานการณ์ต่างๆ มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ โครงสร้าง และกระบวนการ ซึ่งมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่สูง ปรับเปลี่ยนจากการรับบริการประชาชนอย่างไม่จ ากัด หากประชาชนมารับบริการภายใน
เวลา 08.00 – 16.00 น. ก็สามารถรับบริการได้โดยไม่จ ากัดจ านวน แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ควรปรับเป็นจ ากัดคิว เพ่ือจ ากัดจ านวนผู้รับ บริการ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  2.2  มีแนวทางมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะท าให้ถึงเป้าหมายได้ เช่น รณรงค์ให้ประชาชนที่ไม่มี
ความจ าเป็นในการใช้บริการในด้านงานทะเบียน ควรจะอยู่บ้านเพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เช่น กรณี
การเปลี่ยนบัตรประจ าตัวประชาชนกรณีการเปลี่ยนที่อยู่  กรณีการเปลี่ยนภาษาอังกฤษในชื่อตัว หรือชื่อ
สกุล ซึ่งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและจ าเป็นในการเปลี่ยนบัตรในสถานการณ์ดังกล่าว  
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  2.3. ผู้บริหารควรจะปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น ออกประกาศ
หรือค าสั่งเพ่ือจ ากัดจ านวนผู้รับบริการ และสั่งการ ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติตามค าสั่งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือลดปริมาณการแพร่กระจายของเชื้อ และควบคุมการเว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลตั้งแต่ 1.5 – 2 เมตร     
  จากสถานการณ์ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนั้น เป็นไปตามวงจรนโยบายสาธารณะ 
(Poblic Policy Cycle) ในด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) เป็นไปตามแนวคิด 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563, หน้า 121) กล่าวถึง การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจะประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่นความยากง่ายของสถานการณ์ ปัญหาที่
เผชิญอยู่ โครงสร้างตัวบทของนโยบายสาธารณะ และโครงสร้างนอกเหนือตัวบทบาทของนโยบาย
สาธารณะ นั้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. การก าหนดตัวแปรด้านอาชีพ ควรก าหนดตัวเลือกให้มากขึ้น เช่น แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา 
วิชาชีพอิสระ การเงินการธนาคาร พนักงานบริษัท เพ่ือจะได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นและตรงประเด็นที่ศึกษา
มากขึ้น 
 2. ควรศึกษางานวิจัยในฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตในกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น เนื่องจากจ านวน
ประชากรที่รับบริการจ านวนมากเหมือนกัน และประชากรมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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