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conceptual framework. 

In this quantitative study, data were collected by questionnaires. The sample 

was obtained through a stratified random sampling to include 409 service users who 

employed the issuance services of national identification cards in the upper southern 

region. The data were analyzed by a bivariate analysis, a regression model, and an 

ordered probit model. 

Results revealed that users of the issuance services of national identification 

cards in Organization A demonstrated higher service satisfaction than those of the 

Organization B with statistical significance; the influencing factors of the satisfaction with 

the issuance services of national identification cards with statistical significance included 

expectation, quality perception, value perception, and image; and the influencing 

factors of opportunities for users to repeat the use of the issuance services of national 

identification cards in the upper southern region with statistical significance included 

satisfaction and complaint reporting. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญและท่ีมาของปญหา 

บัตรประจำตัวประชาชน เปนเอกสารท่ีทางราชการออกใหเฉพาะผูมีสัญชาติไทยเพ่ือใชพิสูจน

ทราบ และยืนยันตัวบุคคลวาเปนใคร มาจากแหงหนตำบลใด ทำใหการเดินทางในตางทองที่เปนไปดวย

ความสะดวก และเปนหลักฐานกรณีถูกตรวจคนตัว ยืนยันและพิสูจนวาเปนคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการ

รับรองแลวไมใชพวกมิจฉาชีพหรือพวกโจร รวมทั้งใชเปนหลักฐานในการใชสิทธิเลือกตั้ง การสมัครงาน 

การติดตอธุรกิจ การคา การทำนิติกรรมสัญญา และการติดตอประสานงานกับสวนราชการหรือภาคเอกชน 

นอกจากนั้นยังเปนหลักฐานที่หนวยงานตาง ๆ ใชตรวจสอบบุคคลเพ่ือประกอบการออกหนังสือสำคัญ 

ตาง ๆ เฉพาะดาน เชน บัตรประจำตัวผูปวยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับข่ีรถยนตหนังสือเดินทางหรือ

แมแตบัตรเครดิตประเภทตาง ๆ ที่นิยมใชกันในวงการของสถาบันการเงินและการธนาคาร ซึ่งหากไมมี

บัตรประจำตัวประชาชนแลว ความยุงยากสับสนในการยืนยันตัวบุคคลยอมเกิดข้ึน อีกทั้งจะสงผลทำให

การติดตอดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไมอาจดำเนินการไปไดดวยความสะดวกรวดเร็ว (โชคสุข กรกิตติชัย, 

2559, หนา 1) 

เทศบาลเปนองคการปกครองทองถ่ินที่จัดตั้งข้ึนในพื้นท่ีที่มีลักษณะเปนชุมชนเมืองหรือเปนพ้ืนที่

ที่มีความสามารถและแนวโนมที่จะพัฒนาขึ้นเปนเมือง ซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก เทศบาลตำบล 

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ทั้งนี้แตละประเภทจะจัดตั้งอยางสอดคลองไปตามระดับความเจริญของ

ทองถ่ิน จำนวนและความหนาแนนของประชากรและอื่น ๆ โดยเทศบาลแตละประเภทจะมีบทบาทหนาที่

ที่สำคัญเหมือนกัน คือ การใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  

ทั้งในดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเทศบาลแตละแหงจะจัดบริการดังกลาวใหแกประชาชน

ไดมากนอยเหมาะสมหรือไมขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ งบประมาณ และนโยบายของแตละเทศบาล แมบริการ

สาธารณะที่จัดของเทศบาลแตละแหงจะมีความแตกตางกันไป แตสิ่งที่เปนหลักการเดียวกันในการ

จัดบริการทุก ๆ เทศบาล ก็คือเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตนั้นใหไดมากที่สุด 
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สำนักทะเบียนอำเภอ เปนหนวยงานสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยูที่วาการ

อำเภอในอำเภอหนึ่ง ๆ จะมีสำนักทะเบียนอำเภอหนึ่งแหงมีหนาที่ใหบริการประชาชนดานงาน ทะเบียน

ราษฎร งานทะเบียนชื่อบุคคล งานทะเบียนครอบครัว งานบัตรประจำตัวประชาชน ถือวาสำนักทะเบียน

อำเภอ เปนศูนยรวมในการบริการประชาชนในเขตอำเภอเพราะเปนสวนราชการที่ออกเอกสารราชการ

ยืนยัน กำหนดสถานะแหงการเปนพลเมืองของประเทศ ฉะนั้นประชาชนในเขตอำเภอตองมาใชบริการ

จากทางราชการผานสำนักทะเบียนอำเภอถือเปนหนาท่ีของประชาชนที่ตองปฏิบัติเพ่ือรักษาสิทธิของ

ตนเองไว โดยสำนักทะเบียนอำเภอมีหนาที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรในเขต

อำเภอ ยกเวนในเขตทองถ่ินโดยใหนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำอำเภอเปนนาย

ทะเบียนอำเภอ และใหมีอำนาจแตงตั้งผูชวยนายทะเบียนอำเภอ สำหรับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ในสำนักทะเบียนอำเภอยอมมีผลกระทบตอประชาชนในเขตอำเภออยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ในหลาย ๆ ดาน 

ไมวาจะเปนทางดานจิตวิทยา ทางดานสังคม ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการเมืองการปกครอง ทางดาน

การศกึษา ผลกระทบทั้งหลายเหลานี้ยอมสงผลสะทอนกลับมายังสวนราชการในภาพรวม บางแหงจะเปน

ในเชิงบวก บางแหงจะเปนในเชิงลบ ข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติหนาที่และการใหบริการของเจาหนาที่ แมจะ

มีระเบียบ กฎหมาย ควบคุมใหมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ก็ไมไดหมายความวาทุกแหงจะมีมาตรฐานที่ดี

ทั้งหมด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหลาย ๆ อยางรวมถึงพฤติกรรมบุคคลเปนสำคัญ 

การใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนก็เปนอีกหนาที่หนึ่งขององคกรหรือหนวยงาน ซึ่งบัตร

ประจำตัวประชาชนเปนเอกสารราชการที่ออกใหสำหรับคนไทยเทานั้น เพ่ือใชเปนหลักฐานในการ 

แสดงตน เพ่ือพิสูจนและยืนยันบุคคลในการติดตอราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในดานตาง ๆ 

จากหนวยงานของรัฐ รวมไปถึงการใชประกอบการทำธุรกิจตาง ๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เชน การสมัครงาน 

การขอเปดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร เปนตน โดยในแตละวันมีประชาชนจำนวนมากเขามาใช

บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน จึงสงผลทำใหเกิดปญหาความลาชาในการรับบริการ แตทางองคกร

หรือหนวยงานก็ไมไดนิ่งนอนใจตอปญหา จึงไดมีการแกไขปญหาโดยการแบงข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

ที่ชัดเจนมีปายบอกจุดตาง ๆ ในการยื่นเอกสาร เพ่ือใหประชาชนท่ีเขามารับบริการนั้นทราบวาจะตองไป

ที่จุดไหนกอนแลวตองทำอะไรอยางไรตอไปบาง เพ่ือจะไดไมเกิดปญหาในการที่ประชาชนยื่นเอกสาร 

ผิดจุดจนทำใหตองเสียเวลาและอาจจะเกิดความไมพึงพอใจ แตดวยจำนวนของประชาชนท่ีมาใชบริการ

จึงทำใหการใหบริการยังตองใชเวลานานอยูพอควร  

ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงตองการทราบถึงคุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัว

ประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน เพ่ือใชเปนเครื่องมือหนึ่งในวัดผลและ

ประเมินผล ในการสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่นำไปสูการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การทำงาน และพัฒนาบุคคลากรเพื่อการใหบริการที่ดีแกประชาชนอยางตรงตามความตองการ และ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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1.2 คำถามการวิจัย 

1.2.1 ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน หรือไม 

1.2.2 ปจจัยใดบางที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใต

ตอนบน 

1.2.3 ปจจัยใดบางที่สงผลตอโอกาสในการกลับมาใชบริการซ้ำของผูใชบริการทำบัตรประชาชน

ในเขตภาคใตตอนบน 

 

1.3 วัตถุประสงค 

 งานวิจัยน้ีตองการศึกษาถึง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจ

ของผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน โดยมีวัตถุประสงคของงานวิจัย ดังตอไปนี้ 

1.3.1 เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 

1.3.2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใต

ตอนบน 

1.3.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอโอกาสกลับมาใชบริการซ้ำของผูใชบริการทำบัตรประชาชนใน

เขตภาคใตตอนบน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยและตัวแปรที่ศึกษาไวดังนี ้

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และ

ความพึงพอใจของผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน โดยใชแนวความคิดตามแบบจำลอง American 

Customer Satisfaction Index (ACSI) มาปรับใชในการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลในการเปรียบเทียบความ

พึงพอใจของผูใชบริการ ประกอบไปดวย ความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ 

ความพึงพอใจ การรองเรียน ความภักดี และโอกาสใชซ้ำ  

1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.4.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนที่เขาใชบริการทำบัตรประชาชนใน

เขตภาคใตตอนบน 

1.4.2.2 กลุมตัวอยางในการดำเนินงานวิจัย คือ ประชาชนที่เขาใชบริการทำบัตรประชาชน

ในเขตภาคใตตอนบน เลือกกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified 

Sampling) จำนวน 409 คน โดยจะมีการแบงสัดสวน เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางครอบคลุมทุกกลุมในสัดสวน

ที่เหมาะสม 
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1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา 

ผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาคุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความ 

พึงพอใจของผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน ในชวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 2562 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน มีนิยามศัพท ไดแก 

 ภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในใจหรือการรับรูของผูใชบริการทำบัตรประชาชนตาม

ความรูสึกนึกคิดที่มีตอหนวยงานในดานตาง ๆ ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจหรือการรับรูนี้อาจจะเปนผลมาจาก

การไดรับประสบการณโดยทางตรงหรือประสบการณทางออมท่ีผูใชบริการนั้นไดใชบริการหรือรับรูมา  

อาจเกิดเปนมุมมองในดานที่ดีหรือไมดีก็เปนไปได 

การใหบริการ หมายถึง การใหบริการทำบัตรประชาชนใหกับบุคคลในเขตเทศบาลหัวหิน  

อำเภอหัวหินและบุคคลนอกพ้ืนที่ที่มาติดตอราชการโดยไมเลือกปฏิบัติและตองบริการดวยความ 

เสมอภาค อำนวยความสะดวกอยางเปนธรรม รวดเร็ว ถูกตองครบถวนสมบูรณ ดวยหลักการใหบริการ 

ทีด่ีในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูใหบริการการทำบัตรประชาชน สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลหัวหิน 

และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เทศบาล หมายถึง เทศบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สำนักทะเบียนอำเภอ หมายถึง อำเภอเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประชาชน หมายถึง บุคคลทั่วไปซึ่งเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต 7 ปขึ้นไป  

ที่มีภูมิลำเนาอยูในทะเบียนราษฎรเขตเทศบาลหัวหินหรืออำเภอหัวหิน หรือบุคคลนอกพ้ืนที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เปนผูที่มารับบริการการทำบัตรประชาชน จากสำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลหัวหินและ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การวิจัยเรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน คาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี ้

ตอผูใชบริการ 

1.6.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 

1.6.2 ทราบถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใต

ตอนบน 

 



5 
 

 

ตอผูใหบริการ 

1.6.3 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ อันจะสงผลตอการพัฒนาการใหบริการ 

1.6.4 ทราบถึงปจจัยและความคาดหวังของผูใชบริการ เพ่ือผูใหบริการสามารถพัฒนาการทำงาน

ไดถูกตองและตรงกับความตองการของผูใชบริการ 

ตอหนวยงาน 

1.6.5 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ เพ่ือกำหนดทิศทางนโยบายการบริหารจัดการ

การใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนขององคกรหรือหนวยงาน ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.6.6 วางแผนการพัฒนา และยกระดับการใหบริการเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ผูใชบริการในอนาคต 

 

 
 

 



  

 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การวิจัยเรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน ผูวิจัยไดทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของมาใชเปน

แนวทางการศึกษา ดังนี ้ 

2.1 ขอมูลเก่ียวกับเทศบาลหัวหิน 

2.2 ขอมูลเก่ียวกับอำเภอหัวหิน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.7 สมมติฐานของการวิจัย 

 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลหัวหิน 

 ความเปนมาของเทศบาลเมืองหัวหิน ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2480 โดยยกฐานตำบลหัวหินและตำบลหนองแก กิ่งอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เฉพาะในเขตสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเล ทิศตะวันตก เปนเทศบาลตำบล 

หัวหิน มีพื้นที่รับผิดชอบ 72 ตารางกิโลเมตร  

 เริ่มแรกในการจัดตั้งเทศบาลตำบลหัวหินมีราษฎรประมาณ 4,000 คน มีบานเรือนประมาณ 

500 หลัง และมีรายได ประมาณ 30,000-40,000 บาท และเม่ือ พ.ศ. 2492 กิ่งอำเภอหัวหินยกฐานะขึ้น

เปนอำเภอหัวหิน เทศบาลตำบลหัวหินจึงอยูในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และตอมา

ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง เขตเทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2538  

โดยขยายเขตเพ่ิมเติมจากเดิม 72 ตารางกิโลเมตร เปน 86.36 ตารางกิโลเมตร มาจนถึงปจจุบัน ซึ่งขยาย

พ้ืนที่ลงไปในทะเล 500 เมตร และเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ไดมีประกาศกระทรวงมหาดไทย

เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหัวหินเปน "เทศบาลเมืองหัวหิน" เปนตนมา 
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 ตราสัญลักษณ 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงตราสัญลักษณเทศบาลเมืองหัวหิน 

  

 ความหมายตราประจำเทศบาล 

 ดวงตราเทศบาลเมืองหัวหิน เปนรูปพระนารายณทรงนาค ขณะเดินทางไปปราบนนทกตามท่ี

ไดรับแจงจากพระอิศวรการที่กำหนดดวงตราเชนนี้ ก็ดวยเหตุที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน มีพื้นที่ติดทะเล

เปนสวนใหญ และเชื่อกันวา "พญานาค" เปนสัตวที่บันดาลใหเกิดน้ำทะเล ดวยอำนาจและพลังการตีแปลง 

จนกลายเปนอาวใหญ สวน "พระนารายณ" เปนเทวดาที่คอยคุมครองมนุษยใหไดรับความสุขสบาย  

ตามความเชื่อถือในลัทธิพราหมณ 

 

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับอำเภอหัวหิน 

 ในอดีตที่ผานมาหัวหินเปนหมูบานขนาดเล็ก มีราษฎรอาศัยอยูไมมากนัก ประกอบอาชีพ

ทางดานการประมง ตอมาราษฎรในเขตทองถ่ินอ่ืน เชน จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกลเคียงไดอพยพ 

เขามาเพ่ือทำมาหากิน และประกอบอาชีพในหมูบานดังกลาวมากขึ้น ทำใหชุมชนเล็ก ๆ แหงนี้ขยายตัวใหญ

ขึ้นมีความเจริญมากข้ึนตามลำดับ ตอมาไดมีการสรางทางรถไฟสายใตมาถึงหัวหิน เมื่อป พ.ศ. 2454 

ตลอดจนไดมีการสรางตำหนักบานพักตากอากาศของพระบรมวงศานุวงศและเจานายชั้นผูใหญขึ้นใน

หมูบานแหงนี้เปนจำนวนมาก และการรถไฟแหงประเทศไดกอสรางโรงแรมรถไฟ เปนโรงแรมชั้นหนึ่งมี

มาตรฐานเปนเชิดหนาชูตาของชาวหัวหิน สรางสนามกอลฟหลวงหัวหิน (สนามกอลฟรถไฟ) ซึ่งเปนสนาม

กอลฟแหงแรกของประเทศไทย เพ่ือบริการนักทองเที่ยวที่มาพักผอนตากอากาศในพ้ืนที่เม่ือ พ.ศ. 2468 

หัวหินถือเปนสถานที่พักผอนตากอากาศชายทะเลแหงแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงระดับโลกเรื่อยมา

จนถึงปจจุบัน หางจากกรุงเทพมหานครเพียง 230 กิโลเมตร (ใชเวลาเดินทาง 2.5-3 ชั่วโมง) 

 ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดทรงโปรดเกลาฯ 

ใหสรางวังไกลกังวลข้ึน เพ่ือใชเปนสถานที่แปรพระราชทานเสด็จมาประทับแรมในหวงฤดูรอนและสราง

เสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2473 สถานที่แหงนี้นับเปนสัญลักษณอันสงางาม ทรงคุณคาและเปนที่ภาคภูมิใจเชิด 

หนาชูตาของ ชาวหัวหินมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ปจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ 

นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ มาประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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เปนการถาวรหัวหินไดยกฐานะเปนกิ่งอำเภอหัวหิน โดยขึ้นกับอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เม่ือ พ.ศ. 2475 และตอมาทางราชการไดยกฐานะก่ิงอำเภอหัวหินขึ้นเปนอำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เมื่อ พ.ศ. 2492 ซึ่งปจจุบันนี้ตั้งอยูบริเวณถนนเพชรเกษมแนวใหม ทองที่ตำบลทับใต 

อำเภอหัวหิน นายอำเภอหัวหินคนแรก คือ นายเอื้อน จารุรัตน คนปจจุบัน คือ นายธนนท พรรพีภาส 

ที่วาการอำเภอหัวหินหลังใหมในปจจุบัน อาคารที่วาการอำเภอหัวหินหลังเกา กอสรางมาตั้งแต พ.ศ. 

2512 จังหวัดประจวบคีรีขันธขอใชเปนที่ตั้งของศูนยรับเสด็จฯ เปนอาคารครึ่งไมครึ่งคอนกรีต 2 ชั้น 

ขนาดกวาง 7.20 เมตร ยาว 30 เมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไรเศษ เพ่ือใชในการติดตอประสานงานภารกิจ

ถวายความปลอดภัยและงานรัฐพิธีสำคัญกับสำนักงาน วังไกลกังวล (ปจจุบัน ป 2554 อาคารดังกลาวได

ถูกรื้อถอน เพ่ือกอสรางเปนศูนยบริการนักทองเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ) ตอมาในป พ.ศ. 2539  

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองราชยเปนปที่ 50 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

ไดพิจารณาจัดทำโครงการอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือนอมเกลาฯ ถวายเปนราชสักการะ โดยพิจารณา

จัดสรรงบประมาณเปนคากอสรางอาคารที่วาการอำเภอทั่วไปประเทศ จำนวน 100  แหง ซึ่งอำเภอ 

หัวหินเปนอำเภอหนึ่งที่ไดรับการพิจารณาเขารวมโครงการดังกลาวโดยไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ป 2539 จำนวน 6,595,000 บาท เปนคากอสรางอาคารท่ีวาการอำเภอหลังใหม เปนอาคารคอนกรีต  

2 ชั้น ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ แทนอาคารที่วาการอำเภอหัวหินหลังเกาที่มีสภาพทรุดโทรม  

ไมสะดวกตอการใหบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ มีพื้นที่จำกัดไมสามารถขยายตอเติมเพ่ือรองรับ

การใหบริการแกประชาชน และมีที่จอดรถก็ไมเพียงพอ 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดขอยายที่วาการอำเภอหัวหินไปตั้งอยูบริเวณถนนเพชรเกษม 

แนวใหม (ถนนบายพาส) ตั้งอยูหมูที่ 10 ตำบลทับใต อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย  

นายอเนก พรสมบูรณศิร,ิ นายจวนงาว พรสมบูรณศิร ิและนางประเทือง พรสมบูรณศิร ิไดรวมกันบริจาค

ที่ดิน จำนวน 75 ไร และเงินสมทบเปนคากอสรางอาคารที่วาการอำเภอจากอาคาร 2 ชั้น เปนอาคาร  

3 ชั้นอีกจำนวน 10 ลานบาท ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธไดทำสัญญาวาจาง หางหุนสวนจำกัดโชคเจริญ

การกอสราง (1994) เปนผูดำเนินการกอสราง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539 กำหนดแลวเสร็จในวันที่ 

24 กุมภาพันธ 2540 เปนเวลา 270 วัน เพ่ือความเปนสิริมงคลแกที่วาการอำเภอหลังใหม อำเภอจึงได

ประสานงานกับงานพิธีของสำนักพระราชวัง กำหนดฤกษในการวางศิลาฤกษซึ่งตรงกับวันศุกร 

ที่ 27 กันยายน 2539 เวลา 09.09 - 09.39 น. เปนวันเวลาที่เปนมหามงคลฤกษ และไดรับเกียรติจาก

นายกอบกุล ทองลงยา ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ในขณะนั้น เปนผูประกอบพิธีวางศิลาฤกษ

อาคารที่วาการอำเภอหัวหินหลังใหม และการกอสรางไดดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นสมบูรณ ตอมาเมื่อวันที่  

20 ธันวาคม 2542 นายอรรถสิทธิ์ มานะกุล นายอำเภอหัวหินในขณะนั้น ไดใหสวนราชการตาง ๆ  

ยายไปปฏิบัติงาน ณ ท่ีวาการอำเภอหัวหิน หลังใหมแหงนี้ใหบริการแกพ่ีนองประชาชนชาวหัวหินจน 

ถึงปจจุบัน 
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 ตราสัญลักษณ 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงตราสัญลักษณกรมการปกครอง 

 

 ความหมายและเครื่องหมายราชการกรมการปกครอง 

 เปนรูปราชสีหยืนบนโขนหิน หันหนาไปทางซายอยูภายในวงกลม ดานหนาและดานหลังตัว

ราชสีหจะมีรูปลายตนไมและก่ิงไม และที่ขอบดานลางของวงกลมมีตัวอักษร "กรมการปกครอง"  

 ราชสีห เปนสัตวที่สะอาดหมดจดไมมัวหมอง เท่ียวไปดวยเทาทั้งสี่ มีเยื้องกรายอยางกลาหาญ  

มีรูปรางโออาสรอยคอสะสวย ไมนอบนอมสัตวใด ๆ แมเพราะจะตองเสียชีวิต หาอาหารไปโดยลำดับ 

พบปะอาหารที่ใดก็กินเสียจนอิ่มในที่นั้นไมเลือกวาดีหรือไมดีกินไดท้ังนั้น ไมมีการสะสมอาหารและ 

หาอาหารไมไดก็ไมดิ้นรน ไดก็ไมทะยานและไมกินจนเกินตองการ อันเปนลักษณะของขาราชการที่รับใช

สนองพระเดชพระคุณพระเจาแผนดิน สำหรับโขนหิน ตนไมและก่ิงไม หมายถึงปาอันเปนที่อาศัยของ

ราชสีห ซึ่งเสมือนเปนเจาปาที่มีความนาเกรงขาม และเปนที่ยอมรับของสัตวท้ังหลาย อันเปนลักษณะของ

ความเปนผูนำในการบูรณาการปฏิบัติงานใหประสบความสำเร็จ 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ 

ภาพลักษณ คือ ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจหรือการรับรูของผูใชบริการทำบัตรประชาชนตามความรูสึก

นึกคิดที่เกิดจากการไดรับรู ไดสัมผัสหรือรับรูตอองคกร สถาบัน หรือหนวยงานตาง ๆ อาจจะเปนความ

ตั้งใจหรือไมตั้งใจในการใหบริการหรือการนำเสนอใหสาธารณชนไดรับรู ซึ่งหากภาพที่ปรากฏในมุมมอง

ของผูรับหรือผูใชบริการนั้น หากเปนภาพลักษณที่ดีก็จะทำใหประชาชนหรือบุคคล เกิดความพึงพอใจ 

เกิดความประทับใจ เกิดความนาเชื่อถือ และเกิดเปนมุมมองที่ดี แตหากเปนภาพลักษณที่ไมดีก็จะทำให

ไมเกิดความพึงใจ ไมเกิดความประทับใจ ไมนาเชื่อถือ ตอองคกร หรือหนวยงานนั้น ๆ ภาพลักษณใน

ความหมายของพจนานุกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ภาพที่เกิดจากความคิด  

ซึ่งเดิมภาษาไทยใช “จินตภาพ” ในปจจุบันไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว ยกตัวอยางเชน 
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เสรี วงษมณฑา (2541, หนา 18) ใชคำวา “ภาพพจน” ในความหมายของคำวา “ภาพลักษณ” 

(Image) เนื่องจากไดใหเหตุผลวาเปนคำที่ใชในความหมายของภาพลักษณจนคนทั่วไปรับทราบและเขาใจ

รวมกันเปนอยางดี ซึ่งภาพลักษณนี้หมายถึงขอเท็จจริงบวกกับการประเมินสวนตัว เปนภาพที่ฝงใจของ

บุคคลอยูนานแสนนาน ซึ่งอาจจะแตกตางไปจากสภาพความจรงิก็ได 

วิจิตร อาวะกุล (2542, หนา 42) กลาววา “ภาพลักษณ” เปนภาพของสถาบัน หนวยงาน บริษัท 

หางรานหรือบุคคล ที่เกิดความรูสึกขึ้นในจิตใจของคนเราวา ดี ไมดี ชอบ ไมชอบ เชื่อถือ ไมเชื่อถือเห็น

ดวยไมเห็นดวย ฯลฯ ถาความเห็นของคนสวนมากเปนเชนไร ภาพลักษณของหนวยงานก็จะเปนเชนนั้น 

ภาพลักษณท่ีดีจะสรางความนานิยมเลื่อมใส และภาพลักษณที่ไมดี จะทำใหการดำเนินงานของสถาบัน

นั้นลมเหลวได 

วีระวัฒน อุทัยรัตน (2548, หนา 22) ใหความหมายของ Image หรือ ภาพลักษณวา มีที่มาท่ีไป 

ที่สำคัญของคำตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

I = Institution สถาบัน คอืภาพลักษณที่สรางไดจากการทำใหเกิดความนาเชื่อถือ องคกรที่เปน

สถาบัน จะตองมีตึกอาคารใหญ และมีเพลงสถาบัน มีโครงสรางการจัดการที่มีความเปนปกแผนดูยิ่งใหญ

มีโลโกขององคกรที่งามสงา และสรางศรัทธาไดในระยะยาว 

M = Management คณะผูบริหารตองมีความฉลาดมีความดีความงาม และมีผลงานเปน 

ที่ยอมรับแกบุคคลทั่ว ไป จะเห็นวาองคกรระดับโลกเราจะคิดถึงคนที่เปนเบอรหนึ่ง เบอรสอง หรือเบอร

สามไดอยางดี สิ่งที่ทำไดดีก็เปนเพราะวาผูบริหารทุกทานมีประสบการณ และ Profile เปนที่รูจัก ยอมรับ 

เชน เปนอาจารยรับเชิญมหาวิทยาลัย เปนนักปราชญทางดานวิชาการที่เขียนหนังสือออกมามากมาย

หลายเลมจนเปนที่ยอมรับ ในทางกลับกันถาองคกรนั้นมีผูบริหารท่ีทุกคนเอือมระอาภาพลักษณนั้นก็จะ

สะทอนออกมาในแงลบ 

A = Action หรือการกระทำตอประชาชนหรือผูบริโภค จากสิ่ งที่ โฆษณาวาดีที่ สุดของ

โทรศัพทมือถือยอดเยี่ยมในการบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยทั่ว ในกรณีนี้ผูบริโภคถือมากกวาคนขาย

ของอาจจะโฆษณาเกินจริง อาจจะไมดีจริงตามคำโฆษณาของผูผลิต ถือวาเปนการหลอกลวงโดยสิ้นเชิง 

ฉะนั้นการกระทำของเจาของสินคามักจะกลับมาทำลายตัวเอง เพราะลูกคาจะไมเชื่อถือองคกรหรือบริษัท

นั้น ๆ อีกตอไป ถามุงเนนในการใหบริการที่ดีโดยมีการลงทุนอยางตอเนื่องเพ่ือหนีคูแขง เชนที ่AIS ทำกับ

สินคาของเขา และใชชื่อใหมวา “Advance GSM” ทำใหเขาหนีจาก“Killing Field” ในเรื่องราคา แตมา

เนนในดานคุณภาพที่ตอติดงายหลุดยากและครอบคลุมพ้ืนที่เปนตัวอยางของ Action ที่นาจะเปน

แบบอยาง 
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G = Goodness ความดี ความงาม เปนเรื่องขององคกรที่คนดีอยูในสังคม เชน ตรงไปตรงมา  

จายภาษีรัฐเต็มจำนวน มีการจางงานคนไทยมากมาย หรือเปนองคกรตางชาติแตมีการถายทอดทักษะให

คนไทยอยางตอเนื่อง หรือทำประโยชนใหแกสังคม ไมเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค ไมโจมตีคูแขงขันอยางไม

ถูกกติกา ตลอดจนเปนคนดีในภาพรวมขององคกร สะทอนภาพลักษณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

E = Employee พนักงานขององคกรเปรียบเสมือนทูตองคกร ที่จะเสริมความนาเชื่อถือ

ความสัมพันธกับลูกคาและกับสังคม พนักงานเปรียบเสมือนกระบอกเสียงท่ีสำคัญในการกระจายชื่อเสียง

และภาพลักษณขององคกร แตในทางตรงกันขามถาขาดการสื่อสารกับพนักงานที่ดี ขาดความเขาใจ

ตางกัน ภาพลักษณก็จะกลับกลายเปนภาพลบ และถาภาพลบออกจากพนักงานจะเปนสิ่งท่ีทุกคนจะฟง

เพราะเขาเหลานั้นอยูใกลชิดองคกรมากกวาเพ่ือน 

สรุปไดวา ภาพลักษณในการใหบริการนั้นมีความสำคัญตอองคกรหรือหนวยงานเปนอยางมาก 

เพราะการที่จะไดรับการยอมรับหรือการกลับมาใชบริการซ้ำของประชาชนนั้น ก็ขึ้นอยูกับภาพลักษณ 

ในการใหบริการ และการรับรูคุณภาพการใหบริการขององคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ หากองคกรหรือ

หนวยงานมีภาพลักษณในการใหบริการที่ดี มีคุณภาพการใหบริการที่ดี แนนอนวาประชาชนหรือ

ผูใชบริการนั้นยอมเกิดความพึงพอใจ ใหความไววางใจ และใหความรวมมือแกองคกรหรือหนวยงานนั้น 

ๆ และกลับมาใชบริการซ้ำ แตในทางตรงกันขามหากองคกรหรือหนวยงานมีภาพลักษณในการใหบริการ 

และมีคุณภาพในการใหบริการในเชิงลบหรือมีชื่อเสียงเสื่อมเสีย แนนอนวาประชาชนหรือผูใชบริการนั้นก็

ยอมจะเกิดความไมพึงพอใจ ไมไววางใจ และไมกลับมาใชบริการขององคกรหรือหนวยงานนั้นซ้ำ ซึ่งจะ

สงผลตามมาในภายหลังและอาจจะเกิดปญหา อุปสรรคหรือเกิดแรงตอตานจากประชาชนและ

บุคคลภายนอกองคกรหรือหนวยงานนั้น ๆ อีกดวย 

   

2.4 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ คือ การทำใหความรูสึกของประชาชน บุคคล หรือผูใชบริการไดรับบริการในสิ่ง 

ที่ดี เปนที่นาพอใจ เกิดความประทับใจ ตามที่ผูใชบริการนั้นคาดหวังหรือตั้งใจไวหรือมากกวาที่ไดคิดไว 

การจะทำใหเกิดความพึงพอใจไดนั้น องคกรหรือหนวยงานตองมีระบบ มีโครงสรางที่ดี มีความสัมพันธ

สอดคลองกันทุกฝาย เชน ดานเครื่องมือในการใหบริการที่มีความทันสมัย ดานบุคลากรมีความรู

ความสามารถเขาใจในหนาที่สามารถใหบริการดวยความเต็มใจ มีใจรักในการใหบริการ ดานสถานท่ีมี

ความสะอาดมีพื้นที่เหมาะสมตอการใหบริการ ทำใหผูใชบริการมีความเชื่อมั่นและมั่นใจเมื่อมารับบริการ 

ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเปนองคประกอบที่ทำใหเกิดความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายทานไดให

ความหมายของความพึงพอใจไว ยกตัวอยางเชน 



12 
 

 

จิราพร กำจัดทุกข (2552, หนา 23) ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกท่ีเปนการยอมรับ

ความรูสึก ที่ยินดีความรูสึกชอบในการไดรับบริการหรือไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังหรือ 

ความตองการที่บุคคลนั้นไดตั้งไว  

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549, หนา 35) กลาวถึงความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ

เปนการใหคาความรูสึกของคนที่สัมผัสกับโลกทัศนเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดลอมคาความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอการจัดการสภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกดีเลว พอใจ ไมพอใจ สนใจ ไมสนใจ  

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547, หนา 182) ใหความหมายของความพึงพอใจวา ความพึงพอใจ 

หมายถึงความรูสึกหรือทศันคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปจจยัตาง ๆ ที่เก่ียวของ ความรูสึกพอใจ

จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง และความรูสึก

ดังกลาวจะลดลงหากความตองการหรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง  

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการ 

อนงคนาฎ แกวไพฑูรย (2554, หนา 27) ไดใหความหมายเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอความ 

พึงพอใจเก่ียวกับการบริการไววา สิ่งจูงใจท่ีใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจและทำให

เกิดความรูสึกทางบวกเพ่ิมขึ้น ความพึงพอใจของผูรับริการเปนสิ่งท่ีผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวก

หรือลบ ตอสิ่งที่ไดรับจากการบริการและการนำเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดคาดหวังไวซึ่ง

สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณที่เกิดข้ึน ในระหวางการบริการผูใหบริการ

จะตองตระหนักตนเองวามีสวนสำคัญในการสรางความพึงพอใจในการบริการ ผูใหบริการจะตองคำนึง

ผูรับบริการเปนสำคัญ พฤติกรรมที่แสดงออกในการใหบริการตองแสดงออกดวยความสนใจเอาใจใสอยาง

เต็มที่ดวยจิตสำนึกของการบริการผูใหบริการตางมุงหวังใหเกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดระบบ

บริการเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและความสามารถในการตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง แมนยำ 

สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ การนำเทคโนโลยีเขามารวมในการพัฒนาระบบบริการดวยเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริการซึ่งในการบริการที่มีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจแก ผูรับบริการไดนั้น

มิไดเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งแตมีหลายปจจัยรวมกัน ดังนั้นการใหบริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังของ

ผูรับบริการจะตองนำกลยุทธการสรางความพึงพอใจในการบริการมาประยุกตใชใหเปนรูปธรรมมากที่สุด

ซึ่งมีอยูหลายวิธีดวยกันลวนตั้งอยูบนพ้ืนฐานความคิดเดียวกัน คือ การใหบริการที่ตรงกับสิ่งที่คาดหวัง

ของผูรับบริการจนกลายเปนความพึงพอใจ  

สรุปไดวา ความพึงพอใจของผูใชบริการนั้นเปนความรูสึกทางจิตใจที่ผูใชบริการจะไดรับจากการ

ใหบริการของเจาหนาที่หรือหนวยงาน หากผูใหบริการหรือเจาหนาที่มีการใหบริการที่ดี ตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการไดดี ผูใชบริการก็จะเกิดความพึงพอใจและสงผลที่ดีตอองคกรหรือหนวยงาน  

ซึ่งการใหบริการที่ดีที่ตรงกับสิ่งที่ผูใชบริการนั้นคาดหวังก็จะสงผลที่ดีตอความพึงพอใจ และสงผลการ

ตัดสินใจกลับมาใชบริการตอไป 
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ ผูวิจัยจึงกำหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชใน

การศึกษางานวิจัยเรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน ผูวิจัยไดนำกรอบแนวคิดแบบจำลอง American Customer 

Satisfaction Index (ACSI) มาเปนเครือ่งมือในการวิจัย ดังภาพที่ 2.1 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดทฤษฎีแบบจำลองความพึงพอใจ (ACSI) 

 

จากภาพ 2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีแบบจำลองความพึงพอใจ (ACSI) ทำใหผูวิจัยเขาใจถึง

ปจจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งประกอบดวยปจจัยความคาดหวังของผูใชบริการ 

ทำบัตรประชาชน จะเปนปจจัยที่กำหนด มุมมองตอคุณภาพและบริการของผูใชบริการ และทั้งสองปจจัย

จะสงผลตอไปยัง มุมมองคุณคาของการใชบริการทำบัตรประชาชน โดยที่ปจจัยทั้งสามจะสงผลตอเนื่อง

ไปยังความพึงพอใจโดยรวมของผูใชบริการทำบัตรประชาชน ที่สามารถจัดทำตอเปนดัชนีวัดความ 

พึงพอใจของผูใชบริการ ซึ่งหากผูใชบริการพึงพอใจก็จะสงผลใหเกิด ความภักดีตอบริการทำบัตร

ประชาชนจากผูใชบริการ สงผลใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอการใหบริการทำบัตรประชาชนและเกิดโอกาสใน

การกลับมาใชซ้ำ แตหากความคาดหวัง คุณภาพและคุณคาของผูใชบริการที่ไดรับนั้นไมเปนไปตาม 

ที่คาดหวัง อาจทำใหเกิดความไมพอใจและทำใหเกิดการรองเรียนหรือการแนะนำเพื่อใหปรับปรุงหรือ

พัฒนาการใหบริการ ซึ่งจะสงผลในเชิงลบและเชิงบวกตอการใชบริการทำบัตรประชาชนดวยเชนกัน  
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากแบบจำลองความพึงพอใจ (ACSI) ผูวิจัยจึงสรุปและอธิบายใหความหมายในแตละปจจัย 

ที่ศึกษารวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของ ไดดงัน้ี 

1) ความคาดหวัง (Customer Expectation) 

บัตรประจำตัวประชาชนเปนสิ่งสำคัญ เพื่อใชเปนหลักฐานในการแสดงตน เพ่ือพิสูจนและยืนยัน

บุคคลในการติดตอราชการ รวมไปถึงการใชประกอบการทำธุรกิจหรือธุรกรรมตาง ๆ แนนอนวาประชาชน

หรือผูใชบริการนั้นมีความคาดหวังตอการมารับบริการขององคกรหรือหนวยงานที่ใหบริการ และเม่ือ

ผูใชบริการมีความคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดีหรือจะเปนไปตามความตองหรือไมนั้น ผูใชบริการยัง

มองถึงคุณภาพ คุณคา และความพึงพอ โดยทั้งสามปจจัยมีความสัมพันธในเชิงบวก ผูวิจัยไดศึกษาวิจัย 

ที่เกี่ยวของกับปจจัยดานความคาดหวัง ดังนี้ (มณีรัตน เพชรอินทร, 2562, หนา 766) ไดทำการศึกษาระดับ

ความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมือง

ระนอง จังหวัดระนอง พบวา ระดับความคาดหวังของประชาชนตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎร 

สำนักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก, ดานกระบวนการใหบริการ, ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานระยะเวลาการบริการ อยู

ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณรงค ทรวงโพธิ์, 2552, หนา 51-52) ไดศึกษาถึงความ

คาดหวังและความพึงพอใจของ ผูใชบริการตอการบริการจายสิ่งของขนาดใหญของที่ทำการไปรษณีย

นครราชสีมา พบวา ผูใชบริการมีความคาดหวัง ในภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการอยูในระดับมาก 

2) มุมมองคุณภาพ (Perceived Quality) 

คุณภาพของบริการเปนสิ่งสำคัญที่จะตอบสนองความตองการของผูใชบริการได และหากการ

บริการนั้นเปนไปตามความตองการของผูใชงานแลวนั้น ก็ยังจะสามารถวัดผลความพึงพอใจไดอีกดวย 

เชน ในการใหบรกิารแตละขั้นตอนมีความสะดวกและรวดเร็ว การใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความ

คลองตัว เปนตน คุณภาพของบริการจึงมีความสัมพันธในเชิงบวกตอคุณคาและความพึงพอใจ ผูวิจัยได

ศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยดานมุมมองคุณภาพ ดังนี้ (ปยณัฐ จันทรเกิด, 2560, หนา 84) ไดทำการ 

ศึกษาคุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครนครสวรรค ตามการรับรูของประชาชน พบวาการใหบริการ

ของเทศบาลนครนครสวรรคตามการรับรูของประชาชนโดยรวม มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ และดานความเชื่อถือไววางใจไดมี

คุณภาพการใหบริการอยูระดับมากที่สุด สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ และดานการรูจักและ

เขาใจผูรับบริการ มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณัฏฐดนัย 

ประเทืองบริบูรณ, 2560, หนา 103) ไดทำการศึกษาประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พบวาความพึงพอใจตอการบริการที่มีตอหนวยงาน 
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รวมทุกดานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และความพึงพอใจตอการบริการในงานดานตาง ๆ โดยแยกเปน

รายดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใหบริการที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการตื่นตัวและปรับสภาพการบริหารงานใหเปนไปตามแนวทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม  

ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางและทำใหประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการ 

3) มุมมองคุณคา (Perceived Value) 

องคกรหรือหนวยงานของภาครัฐจะตองสรางคุณคาที่ดีตอการบริการประชาชนหรือผูใชบริการ 

เพราะการที่ประชาชนหรือผูใชบริการจะมองเห็นถึงคุณคาหรือความคุมคาในการใชบริการนั้น มักเกิดจาก

ความรูสึกความคาดหวังตอการที่จะไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพเกิดความพึงพอใจ และทำใหเกิดความมั่นใจ

และเกิดการบอกตอไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ตอไป เชน คุณภาพของบริการที่ไดรับมีความคุมคา ความรวดเร็ว

ของบริการท่ีไดรับมีความคุมคา เปนตน คุณคาของบริการจึงมีความสัมพันธในเชิงบวกตอความพึงพอใจ 

ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวของกับปจจัยดานคุณคา ดังนี้  (ศรวิษฐา ฉิมชาญเวช และ ฐิติมา โหลำยอง,  

2561, หนา 49) ไดทำการศึกษาประสิทธิภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎร กรณีศึกษา อำเภอ 

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบวา ระดับประสิทธิภาพการใหบริการงานทะเบียนราษฎรการใหบริการงาน

ทะเบียนราษฎรในภาพรวม อยูในระดับประสิทธิภาพมาก เม่ือพิจารณาโดยจำแนกเปนรายดาน พบวา 

ดานความสะดวกมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด อยูในระดับประสิทธิภาพมาก รองลงมาดานความรวดเร็ว อยูในระดับ

ประสิทธิภาพมาก ดานความถูกตอง อยูในระดับประสิทธิภาพปานกลาง และดานความเสมอภาค  

มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด อยูในระดับประสิทธิภาพปานกลาง 

4) ภาพลักษณ (Image) 

การใหบริการที่ดีสงผลตอภาพลักษณขององคกรหรือหนวยงาน นอกจากนี้สถานที่ ความเปน

ระบบระเบียบ ความรวดเร็วในการใหบริการนั้น ลวนสงผลตอภาพลักษณท้ังสิ้น ผูใชบริการจะมองถึง

มุมมองตอภาพลักษณที่ดีก็ข้ึนอยูกับการไดรับการบริการท่ีดี ซึ่งปจจัยดานภาพลักษณนั้นมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และโอกาสกลับมาใชซ้ำ ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยที่ เก่ียวของกับ 

ปจจัยดานภาพลักษณ ดังนี้ (เรืออากาศโท ศุภกิจ ภาวิไล, 2560, หนา 193) ไดทำการศึกษาภาพลักษณ

กระทรวงกลาโหมในทัศนคติของบุคลากร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา มุมมองดานภาพลักษณในภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจากการสรางภาพลักษณมี

สวนเสริมสรางใหหนวยงานสถาบันหรือองคกรมีภาพลักษณที่ดีตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพ่ือผล

แหงชื่อเสียงความเชื่อถือศรัทธาที่มีตอหนวยงานหรือองคกรนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณขอมูล

ขาวสารที่ประชาชนไดรับดวย อาจจะเปนความประทับใจที่ดีหรือไมดีก็ไดข้ึนอยูกับพฤติกรรมหรือการ

กระทำขององคกรนั้น ซึ่งบุคลากรในองคกรนั้นถือเปนสวนสำคัญในการสรางสรรคและรักษาภาพลักษณ 

ที่ดีใหกับองคกรกอนที่จะถูกเผยแพรไปสูประชาชนและสังคมภายนอก ดังนั้น การดำเนินงานของ
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สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพ่ือสรางภาพลักษณที่สรางข้ึนดวยความจริงใจ ถูกตองอยางตอเนื่อง

และสม่ำเสมอ ทำใหบุคลากรในองคกรรับรูไดเปนอยางด ี 

5) ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 

ความพึงพอใจเปนปจจัยสำคัญ เปนความรูสึกทางบวก เปนความรูสึกที่พอใจตอสิ่งที่เกิดข้ึนไมวา

จะเปนการไดรับบริการท่ีดี หรือไดสภาพแวดลอมสถานที่ใหบริการที่ดี ท้ังนี้ยังสงผลตอความคาดหวัง 

คุณภาพบริการ คุณคาที่ไดรับ และภาพลักษณในเชิงบวกอีกดวย อาจนำไปสูกระบวนการตัดสินใจในการ

เลือกใชบริการ ถึงแมวาในการทำบัตรประชาชนนั้นผูใชบริการจะพึงพอใจหรือไมพึงพอใจก็ตาม ก็ตอง

กลับมาใชบริการ แตในทางกลับกันหากองคกรหรือหนวยงานใสใจตอความตองการของผูใชบริการก็จะ

ทำใหเกิดความพึงใจ เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกรหรือหนวยงาน หากองคกรหรือหนวยงานไมใสใจตอ

ความตองการหรือคำแนะนำของผูใชบริการก็จะอาจสงผลในเชิงลบและเกิดการรองเรียน ทำใหองคกร

หรือหนวยงานนั้นเสียภาพลักษณและอาจสงผลตอความภักดีในการกลับมาเลือกใชบริการซ้ำอีกดวย 

ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวของกับปจจัยดานความพึงพอใจ ดังนี้  (ธีรยุทธ ชะนิล และ เกรียงไกร ขายมาน,  

2561, หนา 187) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตำบลทาประจะ อำเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการของประชาชนในภาพรวมอยูใน 

ระดับมาก โดยแยกเปนรายดาน คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานชองทาง

การใหบริการ และดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (เทพนรินทร 

ทองสัมฤทธิ์, 2562, หนา 6) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการงาน

ทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลไมเรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ความพึงพอใจ 

ของประชาชนที่มีตอการใหบริการงานทะเบียนราษฎรของเทศบาลตำบลไมเรียง อำเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการใหบริการอยางทันเวลา ดานการ

ใหบริการอยางสม่ำเสมอ และดานการใหบริการอยางกาวหนา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  

(กฤตนพรรณ ดีนิสัย, 2560, หนา 56 - 57) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

ของสำนักอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดนครนายก พบวา 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ ในภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานประกอบดวย ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการ

อยางกาวหนา และดานการใหบริการอยางเพียงพอ 
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6) การรองเรียน (Customer Complaints) 

ในการใหบริการขององคกรหรือหนวยงานนั้น มักมีทั้งผูใชบริการที่พึงพอใจและไมพึงพอใจ  

และแนนอนวาในการใหบริการที่ดีนั้นองคกรหรือหนวยงานนั้นตองรับฟงเสียงหรือคำแนะนำจาก

ผูใชบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงและแกไข ซึ่งชองทางในการแสดงความคิดเห็น การรองเรียน หรือการ

แนะนำ นั้นก็มีอยูหลายชองทาง เชน การรองเรียนหรือเสนอคำแนะนำไปยังผูบริหารโดยตรง บอกตอ

ปญหาไปยังคนที่รูจัก หรือสื่อสังคมออนไลน เมื่อเกิดการรองเรียนข้ึนแลวองคกรหรือหนวยงานตอง

ยอมรับฟงขอแนะนำและการรองเรียน ซึ่งอาจจะสงผลทั้งขอดีและขอเสีย และในการรองเรียนนั้น

สามารถสงผลกระทบตอความพึงพอใจ ความภักดี และโอกาสกลับมาใชซ้ำอีกดวย ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยที่

เก่ียวของกับปจจัยดานการรองเรียน ดังนี้ (อรุณศรี จงเจียมจิตต, อนันต ธรรมชาลัย และชัยวุฒิ จันมา, 

2562, หนา 125) ไดทำการศึกษาปจจัยการจัดการขอรองเรียนที่สงผลตอประสิทธิภาพการจัดการ 

ขอรองเรียนของลูกคาการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยการจัดการรองเรียนของ

ลูกคาการไฟฟาสวนภูมิภาคโดยรวมทุกดานอยูในระดับมากสุด ทั้งนี้เพราะการไฟฟาสวนภูมิภาคไดให

ความสำคัญกับการจัดการขอรองเรียน โดยการกำหนดมาตรฐานการจัดการขอรองเรียนของลูกคาการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคเปนตัวชี้วัดประเมินผลการจัดการมาตรฐานคุณภาพ จึงทำใหผูบริหารใหความสำคัญ 

กับปจจัยการจัดการขอรองเรียนของลูกคาการไฟฟาสวนภูมิภาคในการบริหารจัดการขอรองเรียน 

7) ความภักดี (Customer Loyalty) 

ความภักดีของผูใชบริการตอทัศนคติที่ดีตอการใหบริการขององคกรหรือหนวยงานไมวาจะเกิดจากความ

คาดหวัง ความเชื่อมั่น คุณภาพการใหบริการ ภาพลักษณ รวมไปถึงการกลับมาใชบริการซ้ำ ทั้งหมดเกิด

จากพฤติกรรมของผูใชบริการ หากองคกรหรือหนวยงานนั้นมีการใหบริการที่ดีแลวนั้น ก็จะสงผลเชิงบวก

ตอภาพลักษณและการกลับมาใชบริการซ้ำหรือแนะนำใหผูอื่นมาใชบริการที่องคกรหรือหนวยงานตอไป 

ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยดานความภักดี ดังนี้ (นุชนาถ บัวสุดตา และ ลัดดา วัจนะสาริกากุล, 

2562, หนา 7) ไดทำการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการกับความภักดีของนักศึกษาตอ

มหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบวา คุณภาพบริการที่เกิดจากการ

รับรูหลังจากใชบริการจริงของนักศึกษากับความภักดีตอการบริการ มีความสัมพันธกันในระดับสูง  

เมื่อพิจารณารายดาน พบวาความภักดีตอการบริการทางดานทัศนคติตอการรับประกันมีระดับความสัมพันธ 

สูงท่ีสุด แสดงใหเห็นวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการบริการที่ไดรับ และมีความเชื่อมั่นตอมหาวิทยาลัย

วาหลักสูตร คณาจารยและบุคลากร สามารถใหบริการตรงตามความตองการได สำหรับความภักดีตอ 

การบริการดานพฤติกรรมตอความนาเชื่อถือ มีระดับความสัมพันธสูงที่สุด แสดงใหเห็นวา การใหบริการ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความนาเชื่อถือ สามารถใหบริการไดอยางถูกตองและสม่ำเสมอเพราะความ

นาเชื่อถือเปนสวนสำคัญที่ทำใหเกิดความภักดีตอการบริการ และจะนำไปสูพฤติกรรมการใชบริการซ้ำ ๆ 

ซึ่งถือไดวาเปนความภักดีตอการบริการอยางแทจริง 
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8) โอกาสใชซ้ำ (Revisit) 

ในการใหบริการขององคกรหรือหนวยงานที่จะทำใหผูใชบริการกลับมาใชบริการซำ้อีกนั้น ลวนมี

ผลมาจากความพึงพอใจในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนความพึงพอใจในดานคุณภาพของบริการ หรือแมแต

ความภักดีในบริการที่ผูใชบริการไดรับนั้นมีความคุมคาตอการที่จะไดรับบริการจากองคกรหรือหนวยงาน 

ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยดานความภักดี ดังนี้ (ภัทรพร เกตุลักษณ และ มาลัย กมลสกุลชัย, 

2562, หนา 539-545) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอโอกาสการกลับมาใชบริการซ้ำของรานหนังสือ

เอเชียบุคสและรานหนังสือคิโนะคูนิยะในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่สงผลตอโอกาสการกลับมา

ใชบริการของรานหนังสือเอเชียบุคสและรานหนังสือคิโนะคูนิยะซ้ำอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ประกอบดวย มุมมองความภักดีและขอรองเรียน ซึ่งจะทำให เกิดโอกาสการกลับมาใชบริการซ้ำ  

ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่กำลังศึกษา คือ มุมมองความภักดี การรองเรียน และโอกาสใชซ้ำ  

 

2.7 สมมติฐานของการวิจัย 

 H1 : ความคาดหวังของผู ใชบริการ และภาพลักษณของการใหบริการทำบัตรประชาชน  

มีความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคณุภาพในการใหบริการ 

H2 : ความคาดหวังของผูใชบริการ และมุมมองคุณภาพในการใหบริการทำบัตรประชาชน 

มีความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคณุคาของผูใชบริการ 

H3 : ความภักดีของผูใชบริการทำบัตรประชาชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอภาพลักษณใน 

การใหบริการ 

H4 : ความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา และภาพลักษณในการใหบริการทำบัตร

ประชาชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 

H5 : ความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชน มีความสัมพันธเชิงลบตอการรองเรียน 

ของผูใชบริการ 

H6 : ความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอความภักดี 

ของผูใชบริการ และการรองเรียนของผูใชบริการ มีความสัมพันธเชิงลบตอความภักดีของผูใชบริการ 

H7 : ภาพลักษณในการใหบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูใชบริการทำบัตรประชาชน 

มีความสัมพันธเชิงบวกตอโอกาสกลับมาใชซ้ำ และการรองเรียนของผูใชบริการ มีความสัมพันธเชิงลบ 

ตอโอกาสกลับมาใชซ้ำ 
 



  

 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

จากการวิจัยเรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจ 

ของผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอโอกาสกลับมาใชบริการซ้ำ

ของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน งานวิจัยนี้เริ่มจากขั้นตอนการศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยวิธีการทบทวนวรรณกรรมหรือบทความทางวิชาการจากฐานขอมูล คนควาจากเอกสาร 

เก็บรวบรวมขอมูลจากบทความงานวิจัยตลอดจนขอมูลจากเว็บไซตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่

เก่ียวของเพ่ือใหไดมิติความพึงพอใจ ดานความคาดหวังของผูใชบริการ (Customer Expectations) 

มุมมองตอคุณภาพของผูใชบริการ (Perceived Quality) มุมมองคุณคาของผูใชบริการ (Perceived 

Value) ภาพลักษณในการใหบริการ (Image) ความพึงพอใจโดยรวมของผู ใชบริการ (Customer 

Satisfaction) การรองเรียน (Customer Complaints) ความภักดี (Customer Loyalty) และโอกาสใชซ้ำ 

(Re-visit) และนำขอมูลที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมมาสรางเปนเครื่องมือในลักษณะแบบสอบถาม

ออนไลน เพ่ือใชในการเก็บขอมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยนำเสนอวิธีการวิจัยตามลำดับ ดังนี ้

3.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 วิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติ 

 

3.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 3.1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชาชนที่เขาใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่เขาใชบริการทำบัตรประชาชนในเขต

ภาคใตตอนบน การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified 

Sampling) จำนวน 409 คน เพ่ือเปนตัวแทนที่ดีของประชากรผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใต

ตอนบน โดยการแบงกลุมตัวอยาง ดังนี ้
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ตารางที่ 3.1 องคประกอบของกลุมตัวอยาง  

ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการ เทศบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน Total 

5 – 15 นาที 56 38 94 

 59.57% 40.43% 100% 

16 – 30 นาที 83 98 181 

 45.86% 54.14% 100% 

30 นาทีขึ้นไป 68 66 134 

 50.75% 49.25% 100% 

รวม 207 202 409 

 51.61% 49.39% 100% 

 

 จากตารางที่ 3.1 องคประกอบของกลุมตัวอยางที่สำรวจมาได และนำมาใชในงานวิจัยนี้สามารถ

เปนตัวแทนที่ดีของประชากรได โดยกลุมตัวอยางมีองคประกอบจากประชากรทุกกลุมยอยที่มีพฤติกรรม

ที่แตกตางกันตามประเด็นที่ศึกษา ซึ่งกลุมผูใชบริการแบงตามระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบรกิาร ดังนี ้

 กลุมผูใชบริการระยะเวลาเฉลี่ย 5 – 15 นาที จำนวน 94 คน โดยเลือกใชบริการของหนวยงาน

เทศบาลหัวหิน จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 59.57 และเลือกใชบริการอำเภอหัวหิน จำนวน 38 คน 

คิดเปนรอยละ 40.43  

กลุมผูใชบริการระยะเวลาเฉลี่ย 16 – 30 นาที จำนวน 181 คน โดยเลือกมาใชบริการของ

หนวยงานเทศบาลหัวหิน จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 45.86 และเลือกใชบริการอำเภอหัวหิน จำนวน 

98 คน คิดเปนรอยละ 54.14  

กลุมผูใชบริการระยะเวลาเฉลี่ย 30 นาทีข้ึนไป จำนวน 134 คน โดยเลือกมาใชบริการของ

หนวยงานเทศบาลหัวหิน จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 50.75 และเลือกใชบริการอำเภอหัวหิน จำนวน 

66 คน คิดเปนรอยละ 49.25 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสงแบบสอบถามออนไลนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และโซเชียลมีเดียตาง ๆ 

โดยรับขอมูลการกรอกแบบสอบถามออนไลนจำนวน 409 คนจากจำนวนที่สงแบบสอบถามออนไลน

ทั้งสิ้น 409 คน 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.2.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน โดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 

 ตอนท่ี 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใหบริการทำบัตรประชาชนในเขต

ภาคใตตอนบน แบงตามองคประกอบตามกรอบแนวคิดการวิจัย 8 ดาน ดังนี ้

  1) ความคาดหวัง (Customer Expectations) 

  2) มุมมองคณุภาพ (Perceived Quality) 

  3) มุมมองคณุคา (Perceived Value)  

  4) ภาพลักษณ (Image) 

  5) ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) 

  6) การรองเรียน (Customer Complaints) 

  7) ความภักดี (Customer Loyalty) 

 8) กลับมาใชซ้ำ (Re-visit) 

ใชวิธีการวัดแบบ Likert Scale โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน คือ 1 – 5 คะแนน ดงันี้ 

  5 คะแนน หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 

  4 คะแนน หมายถึง เห็นดวย 

 3 คะแนน หมายถึง ไมแสดงความคิดเห็น 

  2 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวย 

  1 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 ตอนท่ี 4 ขอมูลขอเสนอแนะเก่ียวกับการใหบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 

3.2.2 การทดสอบเครื่องมือ 

  3.2.2.1 การทดสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content validity) ในแตละขอใหครอบ 

คลุมขอมูลท่ีตองการตามวัตถุประสงคของการศึกษา ผูศึกษาไดนำเสนออาจารยที่ปรึกษาใหพิจารณา

คำถามทุกขอ และปรับปรุงแกไขเพ่ือใหแนใจวา คำตอบที่ไดจะใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา 

ในครั้งนี ้

  3.2.2.2 การนำเสนอแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดลองกับกลุมตัวอยาง จำนวน 409 ชุด 

  3.2.2.3 นำขอมูลทั้ง 409 ชุด ที่เก็บรวบรวมไดมาคำนวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถามโดยวิธี Factor analysis, ToTal Vairance และการใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ 

ครอนบัคอัลฟา (Cronbach α–coefficient) จำนวน 7 องคประกอบ จากคำถามที่เปนตัวแปร จำนวน 

25 ตัวแปร ไดผลตามตารางที่ 3.2 
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ตารางที ่3.2 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม  

Items 
Factor 

Loading 

% Total 

Variance 

Cronbach 

Alpha 

ความคาดหวัง (Customer  Expectations) 
 

0.8821 0.9553 

เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศยัดี แตงกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอย 0.9327 
  

เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีความเอาใจใส 0.9499 
  

เจาหนาที่ใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง 

นาเชื่อถือ 

0.9310 
  

เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 0.9431 
  

มุมมองคุณภาพ (Perceived Quality)  0.8612 0.9462 

การใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 0.9183   

การใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว 0.9316   

การใหบริการดวยความครบถวน ถูกตอง 0.9202   

ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการ

ใหบริการดวยสื่อตาง ๆ 

0.9419   

มุมมองคุณคา (Perceived Value)  0.8684 0.9486 

บริการที่ไดรับมคีวามถูกตอง 0.9371   

คุณภาพบริการท่ีไดรับมีความคุมคา 0.9329   

ความรวดเร็วของบริการท่ีไดรับมีความคุมคา 0.9177   

เจาหนาที่ไดใหคำแนะนำหรือตอบขอซักถามไดเปนประโยชน 0.9396   

ภาพลักษณ (Image)  0.8481 0.9388 

มีความชัดเจน โปรงใส ในการปฏิบัติงาน 0.9278   

ความรวดเร็วในการใหบริการ 0.9113   

สถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบและมีท่ีนั่งเพียงพอสำหรับ 

ผูมาติดตอ 

0.9055   

มีระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 0.9386   

ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction)  0.8836 0.9553 

เจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอตอการปฏบิัติงาน 0.9387   

เจาหนาที่ชี้แจงและอธิบายข้ันตอนไดเปนอยางดี 0.9392   

การบริการอยางเปนมิตรและรวดเร็ว 0.9302   

ความตรงตอเวลาของเจาหนาที่ 0.9516   
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)  

Items 
Factor 

Loading 

% Total 

Variance 

Cronbach 

Alpha 

การรองเรียน (Customer Complaints)  0.9262 0.9600 

รองเรียน หรือ เสนอคำแนะนำไปยังผูบริหารโดยตรง 0.9683   

บอกตอปญหาไปยังคนที่ทานรูจัก 0.9482   

บอกตอปญหาในสื่อสังคมออนไลน 0.9705   

ความภักดี (Customer Loyalty)  0.9549 0.9527 

ครั้งตอไปทานจะมาใชบริการซ้ำ 0.9772   

ทานจะแนะนำใหผูอ่ืนมาใชบริการ 0.9772   

 

 จากตารางที่ 3.2 ผลการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) และความเชื่อถือได (Reliability) 

ของแบบสอบถาม ปรากฏวา คา Factor Loading และคา % Total Variance ของตัวแปรที่ใชใน

การศึกษา ไดแก ความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ ความพึงพอใจ การรองเรียน 

และความภักดี โดยพบวาตัวแปรขององคประกอบที่ 1-7 มีคาสัมประสิทธิ์ที่ 0.9553 0.9462 0.9486 

0.9388 0.9553 0.9600 และ 0.9527 ตามลำดับ ถือวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือในระดับดีมาก  

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ที่เหมาะสมตองไมต่ำกวา 0.07 ตามคำแนะนำของ Hair,et al. (2006, 

p. 773) จึงยืนยันไดวาตัวแปรที่วัดจากแบบสอบถามเชื่อถือได นอกจากนี้น้ำหนักของปจจัย (Factor 

Analysis) ที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรเดิมกับแตละปจจัยที่พิจารณาผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง  

2 หนวยงาน ตามตารางท่ี 3.2 พบวา 

 องคประกอบที่ 1 มีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.9310 - 0.9499 ในองคประกอบความคาดหวัง

ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญตอเจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีความเอาใจใส

เปนอันดับแรก 

องคประกอบท่ี 2 มีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.9183 - 0.9419 ในองคประกอบมุมมองตอคุณภาพ

บริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญตอการใหบริการดวยความครบถวน ถูกตองเปนอันดับแรก 

องคประกอบที่  3 มีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.9177 - 0.9396 ในองคประกอบมุมมองตอ 

คุณคาผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญตอคุณภาพบริการที่ไดรับมีความคุมคาเปนอันดับแรก 

องคประกอบที่ 4 มีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.9055 - 0.9386 ในองคประกอบภาพลักษณผูตอบ

แบบสอบถามใหความสำคัญตอความรวดเร็วในการใหบริการเปนอันดับแรก 

องคประกอบท่ี 5 มีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.9302 - 0.9516 ในองคประกอบความพึงพอใจ 

ตอบริการผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญตอการบริการอยางเปนมิตรและรวดเร็วเปนอันดับแรก 
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องคประกอบท่ี 6 มีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.9482 - 0.9705 ในองคประกอบการรองเรียน

ผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญตอการบอกตอปญหาไปยังคนที่ทานรูจักเปนอันดับแรก 

องคประกอบที่  7 มีคาสัมประสิทธิ์ระหวาง 0.9772 ในองคประกอบความภักดีของผูตอบ

แบบสอบถามใหความสำคัญในเรื่องจะกลับมาใชบริการตอไป และจะแนะนำใหผูใชบริการตอเทากัน 

 เมื่อวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจากคาสัมประสิทธครอนบัคอัลฟา (Cronbach α –

coefficient) เพ่ือทดสอบความเชื่อถือไดจากการสอดคลองกันของตัวแปรจากคำตอบในแบบสอบถาม

พบวา ทุกตัวแปรมีคามากกวา 0.7 จึงสรุปไดวาแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีความเที่ยงตรง 

(Valid) และมีความเชื่อถือได (Reliable) อยางดีในทุกตัวแปร 

 

3.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยนำแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

3.3.1 การเก็บขอมูลโดยวิธีเก็บขอมูลออนไลน และนำไปแจกแจงใหกลุมตัวอยางซึ่งเปน 

ผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน เลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ โดยการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จำนวน 409 คน 

3.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลใชระยะเวลาตั้งแตเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 2562 หลังจากนั้น 

นำแบบสอบถามมาตรวจความถูกตองสมบูรณ เพ่ือการวิเคราะหขอมูลตอไป โดยหลังจากไดเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางตามกรอบแนวความคิดตามแบบจำลอง American Customer Satisfaction 

Index (ACSI) 

 

3.4 วิเคราะหขอมูลตามหลักสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาคุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัว

ประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี ้

 3.4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนการอธิบายลักษณะทาง

ประชากรศาสตรเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และพฤติกรรมการใช

บริการทำบัตรประชาชน โดยนำมาสรุปผลการวิเคราะหการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) และคาคะแนนเฉลี่ย (Average) 

 3.5.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการอธิบายกลุมประชากรที่

เก็บรวบรวมขอมูล และสรุปผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (Stata) ในการทดสอบสมมติฐาน โดย

สถิติที่ ใชในการทดสอบคือ การวิเคราะหตัวแปรทวินาม เชน T-test, F-test และการวิเคราะห

แบบจำลองสมการถดถอยเชิงเสนตรง และการวิเคราะหคาแบบจำลองโพรบิทแบบเรียงลำดับ  
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สมการตามกรอบแนวคิด ACSI 

 Χ1i = ตัวแปรอิสระ (Exogenous Variables)   

 Χ2i = 𝛽20 + 𝛽21Χ1i + 𝛽24 Χ 4i + 2i   

 Χ3i = 𝛽30 + 𝛽31 Χ 1i + 𝛽32 Χ 2i + 3i  

 Χ4i = 𝛽40 + 𝛽47 Χ 7i + 4i  

 Χ5i = 𝛽50 + 𝛽51 Χ 1i + 𝛽52 Χ 2i + 𝛽53 Χ 3i + 𝛽54 Χ 4i + 5i  

 Χ6i = 𝛽60 + 𝛽65 Χ 5i + 6i  

 Χ7i = 𝛽70 + 𝛽75Χ5i + 𝛽76Χ6i + ε7i  

 Yi = f (𝛽80 + 𝛽84Χ4i + 𝛽85Χ5i + 𝛽86Χ6i + 𝛽87Χ7i + ε8i) 

 

 
 

 



  

 

บทที่ 4 

ผลการศกึษาวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอโอกาสกลับมาใชบริการซ้ำ

ของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

ออนไลน จากกลุมตัวอยางจากผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน จำนวน 409 คน 

และนำขอมูลดังกลาวมาทำการวิเคราะหและประมวลผล และนำเสนอในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา  

การวิเคราะหแบบจำลองสมการถดถอย  

 

4.1 ลักษณะของกลุมตัวอยางและขอมูลที่ไดรับ 

 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหการแจกแจงความถี่ของขอมูลจากแบบสอบถาม คุณภาพในการ

ใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน แบงออก

ตามองคประกอบของกรอบแนวคิดการสรางแบบจำลองดัชนีความพึงพอใจของผูบริโภคของอเมริกัน  

7 ดาน มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

 

ตารางที ่4.1 แสดงการแจกแจงความถี่ของขอมูลจากแบบสอบถามในภาพรวม 

 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

1. ความคาดหวัง (Customer Expectation) 

เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี 2 

0.49% 

2 

0.49% 

42 

10.27% 

101 

24.69% 

262 

64.06% 

4.513 

เจาหนาที่ใหบริการดวยความ 

เต็มใจ ใสใจ และรวดเร็ว 

2 

0.49% 

2 

0.49% 

41 

10.02% 

99 

24.21% 

265 

64.79% 

4.523 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

เจาหนาที่ใหคำแนะนำ ตอบขอสัก

ถามไดอยางชัดเจน และถูกตอง 

1 

0.24% 

4 

0.98% 

39 

9.54% 

104 

25.43% 

261 

63.81% 

4.516 

เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค 

ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

1 

0.24% 

4 

0.98% 

50 

12.22% 

92 

22.49% 

262 

64.06% 

4.491 

2. มุมมองคุณภาพ (Perceived Quality) 

การใหบริการแตละขั้นตอนมีความ

สะดวก รวดเร็ว 

0 

- 

7 

1.71% 

89 

21.76% 

220 

53.79% 

93 

22.74% 

3.976 

การใหบริการไมยุงยากซับซอน 

และมีความคลองตัว 

1 

0.24% 

8 

1.96% 

79 

19.32% 

228 

55.75% 

93 

22.74% 

3.988 

การใหบริการดวยความครบถวน 

และถูกตอง 

0 

- 

5 

1.22% 

76 

18.58% 

213 

52.08% 

115 

28.12% 

4.071 

มีความชัดเจนในการชี้แจง และ

แนะนำขั้นตอนในการใหบริการ

ดวยสื่อตาง ๆ 

1 

0.24% 

6 

1.47% 

80 

19.56% 

229 

55.99% 

93 

22.74% 

3.995 

3. มุมมองคุณคา (Perceived Value) 

บริการที่ไดรับมีความถูกตอง 0 

- 

4 

0.98% 

58 

14.18% 

232 

56.72% 

115 

28.12% 

4.120 

คุณภาพบริการท่ีไดรับมีความ

คุมคา 

0 

- 

3 

0.73% 

65 

15.89% 

240 

58.68% 

101 

24.69% 

4.073 

ความรวดเร็วของบริการท่ีไดรับมี

ความคุมคา 

0 

- 

10 

2.44% 

77 

18.83% 

221 

54.03% 

101 

24.69% 

4.010 

เจาหนาที่ไดใหคำแนะนำหรือตอบ

ขอซักถามไดเปนประโยชน 

0 

- 

6 

1.47% 

71 

17.36% 

236 

57.70% 

96 

23.47% 

4.032 

4. ภาพลักษณ (Image) 

มีความชัดเจน โปรงใส ในการ

ปฏิบัติงาน 

0 

- 

4 

0.98% 

58 

14.18% 

248 

60.64% 

99 

24.21% 

4.081 

 

ความรวดเร็วในการใหบริการ 0 

- 

12 

2.93% 

77 

18.83% 

224 

54.77% 

63 

23.47% 

3.988 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

 1 2 3 4 5 คาเฉลี่ย 

สถานท่ีมีความสะอาด เปนระเบียบ

และมีที่นั่งเพียงพอสำหรับ 

ผูมารับบริการ 

0 

- 

3 

0.73% 

66 

16.14% 

231 

56.48% 

109 

26.65% 

4.090 

มีระบบการใหบริการที่มี

ประสิทธิภาพ 

0 

- 

2 

0.49% 

73 

17.85% 

239 

58.44% 

95 

23.23% 

4.044 

5. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction)   

เจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

1 

0.24% 

5 

1.22% 

84 

20.54% 

226 

55.26% 

93 

22.74% 

3.990 

เจาหนาที่ชี้แจงและอธิบาย

ขั้นตอนไดเปนอยางดี 

0 

- 

5 

1.22% 

79 

19.32% 

236 

57.70% 

89 

21.76% 

4.000 

บริการอยางเปนมิตรและรวดเร็ว 2 

0.49% 

10 

2.44% 

88 

21.52% 

214 

52.32% 

95 

23.23% 

3.954 

ความตรงตอเวลาในการบริการ

ของเจาหนาที่ 

2 

0.49% 

6 

1.47% 

85 

20.78% 

224 

54.77% 

92 

22.49% 

3.973 

6. การรองเรียน (Customer Complaints) 

รองเรียนหรือเสนอคำแนะนำไป

ยังผูบริหารโดยตรง 

287 

70.17% 

35 

8.56% 

30 

7.33% 

33 

8.07% 

24 

5.87% 

1.709 

บอกตอปญหาไปยังคนที่ 

ทานรูจัก 

234 

57.21% 

66 

16.14% 

47 

11.49% 

34 

8.31% 

28 

6.85% 

1.914 

บอกตอปญหาในสื่อสังคม

ออนไลน 

285 

69.68% 

32 

7.82% 

28 

6.85% 

40 

9.78% 

24 

5.87% 

1.743 

7. ความภักดี (Customer Loyalty) 

ครั้งตอไปทานจะมาใชบริการ 

ซ้ำที่นี่ 

1 

0.24% 

5 

1.22% 

78 

19.07% 

237 

57.95% 

88 

21.52% 

3.993 

ทานจะแนะนำใหผูอื่นมาใช

บริการที่นี่ 

1 

0.24% 

4 

0.98% 

83 

20.29% 

227 

55.50% 

94 

22.98% 

4.000 
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 จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหพบวากลุมตัวอยางแสดงความเห็นสวนใหญและใหความสำคัญ

ในแตละตัวแปร สรุปไดดังนี้ 

 ความคาดหวัง (Customer Expectation) พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ

ความคาดหวังอยูในระดับ 5 เห็นดวยอยางยิ่ง และตัวแปรที่ผูใชบริการมีความคาดหวังมากที่สุด คือ 

เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ ใสใจ และรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 64.79 รองลงมาคือ เจาหนาท่ี

พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี คิดเปนรอยละ 64.06, เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยาง

เหมาะสม คิดเปนรอยละ 64.06 และเจาหนาที่ใหคำแนะนำ ตอบขอสักถามไดอยางชัดเจนและถูกตอง 

คิดเปนรอยละ 63.81 ตามลำดับ 

 มุมมองคุณภาพ (Perceived Quality) พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ

มุมมองคุณภาพอยูในระดับ 4 เห็นดวย และตัวแปรที่มีผลมากที่สุด คือ มีความชัดเจนในการชี้แจง และ

แนะนำขั้นตอนในการใหบริการดวยสื่อตาง ๆ คิดเปนรอยละ 55.99 รองลงมาคอื การใหบริการไมยุงยาก

ซับซอน และมีความคลองตัว คิดเปนรอยละ 55.75, การใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

คิดเปนรอยละ 53.79 และการใหบริการดวยความครบถวน และถูกตอง คิดเปนรอยละ 52.08 ตามลำดับ 

 มุมมองคุณคา (Perceived Value) พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอมุมมอง

คุณคาอยูในระดับ 4 เห็นดวย และตัวแปรที่มีผลมากที่สุด คือ คุณภาพบริการที่ไดรับมีความคุมคา  

คิดเปนรอยละ 58.68 รองลงมาคือ เจาหนาที่ไดใหคำแนะนำหรือตอบขอสักถามไดเปนประโยชน คิดเปน

รอยละ 57.70, บริการที่ไดรับมีความถูกตอง คิดเปนรอยละ 56.72 และความรวดเร็วของบริการท่ีไดรับ 

มีความคุมคา คิดเปนรอยละ 54.03 ตามลำดับ 

 ภาพลักษณ (Image) พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอภาพลักษณอยูในระดับ 

4 เห็นดวย และตัวแปรที่มีผลมากที่สุด คือ มีความชัดเจน โปรงใส ในการปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 

60.64 รองลงมาคือ มีระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ คดิเปนรอยละ 58.44, สถานที่มีความสะอาด 

เปนระเบียบและมีที่นั่งเพียงพอสำหรับผูมารับบริการ คิดเปนรอยละ 56.48 และความรวดเร็วในการ

ใหบริการ คดิเปนรอยละ 54.77 ตามลำดับ 

 ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ

ความพึงพอใจอยูในระดับ 4 เห็นดวย และตัวแปรท่ีมีผลมากที่สุด คือ เจาหนาที่ชี้แจงและอธิบายขั้นตอน

ไดเปนอยางดี คิดเปนรอยละ 57.70 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีมีจำนวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน คิดเปน

รอยละ 55.26, ความตรงตอเวลาในการบริการของเจาหนาที่ คิดเปนรอยละ 54.77 และบริการอยางเปน

มิตรและรวดเร็ว คิดเปนรอยละ 55.26 ตามลำดับ 
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 การรองเรียน (Customer Complaints) พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความคดิเห็นตอการ

รองเรียนอยูในระดับ 1 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และมีตัวแปรที่มีผลมากที่สุด คือ รองเรียนหรือเสนอ

คำแนะนำไปยังผูบริหารโดยตรง คิดเปนรอยละ 70.17 รองลงมาคือ บอกตอปญหาในสื่อออนไลน คิดเปน

รอยละ 69.68 และบอกตอปญหาไปยังคนที่ทานรูจัก คิดเปนรอยละ 57.21 ตามลำดับ 

 ความภักดี (Customer Loyalty) พบวา โดยสวนใหญกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความภักดี

อยูในระดับ 4 เห็นดวย และมีตัวแปรที่มีผลมากที่สุด คือ ครั้งตอไปทานจะมาใชบริการซ้ำที่นี่ คดิเปนรอย

ละ 57.95 รองลงมาคือ ทานจะแนะนำใหผูอื่นมาใชบริการที่นี่ คิดเปนรอยละ 55.50 ตามลำดับ  

  

4.2 ลักษณะของกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหตัวแปรโดยจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร 5 ดาน ประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จำแนกตามลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค  

4 ดาน ประกอบดวย ทานใชบริการที่หนวยงานนี้มากนอยเพียงใด ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการแต 

ละครั้ง ทานรับรูขาวสารของหนวยงานทางดานใด และสถานะของผูตอบแบบสอบถาม ไดผลสรุปตาม 

ที่ตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะหตัวแปรจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร (ACSI) 

 จำนวน CE PQ PV IM CSI CC CL 

หนวยงานที่ใชบริการ 

เทศบาลหัวหิน 207 0.8681 0.7322 0.7112 0.7138 0.7243 0.2395 0.7613 

อำเภอหัวหิน 202 0.8877 0.7009 0.6616 0.6537 0.6894 0.1530 0.7232 

t-test  1.1380 1.6741* 2.3729** 2.9573*** 1.8165* 2.9007*** 2.2669** 

เพศ 

ชาย 110 0.8631 0.7374 0.7059 0.6868 0.7188 0.1967 0.7621 

หญิง 299 0.8832 0.7092 0.6797 0.6831 0.7028 0.1968 0.7353 

t-test  1.0346 1.3332 1.1058 0.1592 0.7384 0.0027 1.4114 

อายุ 

ต่ำกวา 18 ป 31 0.8446 0.7468 0.7153 0.7208 0.7517 0.3573 0.7468 

18 - 30 ป 153 0.8359 0.7240 0.7044 0.7067 0.7170 0.2854 0.7245 

31 – 40 ป 125 0.9165 0.6787 0.6457 0.6405 0.6782 0.1189 0.7316 

41 – 50 ป 68 0.9192 0.7285 0.6905 0.6758 0.6991 0.1244 0.7731 

50 ปขึ้นไป 32 0.8712 0.7769 0.7266 0.7287 0.7462 0.0756 0.8017 

F-test  4.2003*** 2.1445* 1.6572 2.0732* 1.7699 8.6997** 1.8380 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)  

 จำนวน CE PQ PV IM CSI CC CL 

ระดับการศึกษา 

ต่ำกวาประถมศึกษา/

ประถมศึกษา 35 0.9357 0.7371 0.6755 0.6644 0.6644 0.0401 0.7824 

มัธยมศึกษาตอนตน/เทียบเทา 81 0.9499 0.7103 0.6694 0.6732 0.7094 0.0807 0.7609 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 107 0.8931 0.7253 0.6937 0.6858 0.7231 0.2295 0.7451 

อนุปริญญา/ปวส. 43 0.9345 0.7296 0.6899 0.6962 0.7197 0.1100 0.7667 

ปริญญาตรีขึ้นไป 143 0.7943 0.7052 0.6931 0.6903 0.6921 0.3025 0.7131 

F-test 10.7134*** 0.2653 0.4737 0.1515 0.4450 8.1508*** 1.3664 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 48 0.8203 0.7473 0.7278 0.7367 0.7604 0.4059 0.7590 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

/พนักงานของรัฐ  78 0.8655 0.7440 0.7380 0.7188 0.7316 0.1898 0.7685 

พนักงานบริษัทเอกชน 112 0.8985 0.6975 0.6686 0.6679 0.7029 0.1804 0.7188 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของ

กิจการ 114 0.9304 0.7228 0.6781 0.6774 0.7023 0.1057 0.7554 

เกษตรกร/ประมง/อ่ืน ๆ 57 0.7972 0.6797 0.6349 0.6379 0.6462 0.2449 0.7138 

F-test 10.3367*** 1.3020 2.2051* 1.8004 2.4820** 9.0904*** 1.6207 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)  

จำนวน CE PQ PV IM CSI CC CL 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ต่ำกวา 5,000 บาท 45 0.8320 0.7543 0.7261 0.7262 0.7604 0.3645 0.7595 

5,000 – 10,000 บาท 101 0.9090 0.7253 0.6915 0.6892 0.7187 0.1308 0.7585 

10,001 – 20,000 บาท 190 0.8984 0.7076 0.6717 0.6703 0.6945 0.1750 0.7320 

มากกวา 20,000 บาทข้ึนไป 73 0.8092 0.7057 0.6950 0.6872 0.6906 0.2415 0.7373 

F-test  5.4217*** 0.7106 0.8326 0.9266 1.2708 5.7405*** 0.7765 

ทานใชบริการท่ีหนวยงานนี้มากนอยเพียงใด 

นอยกวา 1 ครั้งตอป 95 0.7941 0.7552 0.7349 0.7273 0.7454 0.2866 0.7255 

1 – 2 ครั้งตอป 241 0.8932 0.7047 0.6712 0.6681 0.6925 0.1593 0.7440 

มากกวา 3 ครั้งตอปขึ้นไป 73 0.9358 0.7068 0.6753 0.6809 0.7050 0.2038 0.7596 

F-test 11.8598*** 3.4744** 6.1209*** 5.4644*** 3.8630*** 9.0515*** 2.4753* 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการแตละครั้ง 

5 – 15 นาที 94 0.8040 0.7474 0.7487 0.7432 0.7450 0.3641 0.7672 

16 – 30 นาที 181 0.8951 0.7241 0.6906 0.6912 0.7110 0.1852 0.7562 

30 นาทีขึ้นไป 134 0.9063 0.6854 0.6380 0.6331 0.6751 0.0952 0.7066 

F-test  7.9093*** 2.4930* 5.3511*** 5.8923*** 2.7892** 20.1447*** 3.0725** 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)  

 จำนวน CE PQ PV IM CSI CC CL 

ทานรับรูขาวสารของหนวยงานจากชองทางใด 

เว็บไซตของหนวยงาน 67 0.8005 0.7084 0.7058 0.6941 0.7099 0.3158 0.7226 

ปายประชาสัมพันธของ

หนวยงาน 107 0.9118 0.7367 0.6972 0.7051 0.7237 0.1716 0.7505 

เจาหนาที่ของหนวยงาน 136 0.9440 0.7325 0.6958 0.6883 0.7266 0.1037 0.7757 

อ่ืน ๆ เชน ผูนำชุมชน เพื่อน

บาน เปนตน 99 0.8024 0.6793 0.6500 0.6491 0.6604 0.2714 0.7017 

F-test 21.2687*** 2.0532 1.3386 1.3819 2.6563** 10.5780*** 4.0824*** 
 

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 ** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 *** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 

 
 
 
 



35 

 

 

 จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายผลของการทดสอบจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร  

โดยการวิเคราะหทดสอบ 2 ตัวแปร (Bivariate Analysis) ตามกรอบแนวคิดแบบจำลอง (American 

Customer Satisfaction Index : ACSI) มีผลดังนี้ 

 เพศของผูใชบริการที่ตางกันสงผลตอปจจัยดานความคาดหวัง ดานมุมมองคุณภาพ ดานมุมมอง

คุณคา ดานภาพลักษณ ดานความพึงพอใจ ดานการรองเรียน และดานความภักดี ไมแตกตางกันอยาง 

มีนัยสำคัญทางสถิต ิ

 อายุของผูใชบริการที่ตางกันสงผลตอปจจัยดานคุณภาพ ดานภาพลักษณ อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.1 และสงผลตอปจจัยดานความคาดหวัง ดานการรองเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.01 โดยจะเห็นไดวากลุมตัวอยางผูใชบริการอายุต่ำกวา 18 ป ใหความสำคัญกับการรองเรียน 

ในการใชบริการทำบัตรประชาชนมากกวากลุมชวงอายุอื่น ๆ และนอกจากนี้กลุมตัวอยางผูใชบริการชวง

อายุ 41-50 ปนั้นใหความสำคัญกับความคาดหวังในการใชบริการทำบัตรประชาชนมากกวากลุมชวงอายุ

อ่ืน ๆ 

 ระดับการศึกษาของผูใชบริการที่ตางกันสงผลตอปจจัยดานความคาดหวัง และดานการรองเรียน 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยจะเห็นไดวากลุมตัวอยางผูใชบริการท่ีจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทานั้น ใหความสำคัญกับความคาดหวังในการใชบริการทำบัตรประชาชน

มากกวากลุมอื่น ๆ และนอกจากนี้กลุมตัวอยางผูใชบริการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

ใหความสำคัญกับการรองเรียนในการใชบริการทำบัตรประชาชนมากกวากลุมที่จบการศึกษาระดับอ่ืน ๆ 

 อาชีพของผูใชบริการท่ีตางกันสงผลตอปจจัยดานคุณคา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

สงผลตอปจจัยดานความพึงพอใจ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสงผลตอปจจัยดานความ

คาดหวัง และดานการรองเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยจะเห็นไดวากลุมตัวอยาง

ผูใชบริการที่ประกอบอาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัวและเจาของกิจการนั้น ใหความสำคัญกับความคาดหวัง

ในการใชบริการทำบัตรประชาชนมากกวากลุมอาชีพอื่น ๆ และนอกจากนี้กลุมตัวอยางผูใชบริการที่เปน

กลุมนักเรียนและนักศึกษา ใหความสำคัญกับการรองเรียนในการใชบริการทำบัตรประชาชนมากกวากลุม

อาชีพอ่ืน ๆ 

 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูใชบริการที่ตางกันสงผลตอปจจัยดานการรองเรียน และดานความ

คาดหวัง อยางมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยจะเห็นไดวากลุมตัวอยางผูใชบริการที่มีรายไดต่ำกวา 

5,000 บาท ใหความสำคัญกับการแนะนำในการใชบริการทำบัตรประชาชนมากกวากลุมอื่น ๆ และ

นอกจากนี้กลุมตัวอยางผูใชบริการที่มีรายไดตั้งแต 5,001 – 10,000 บาทนั้น ใหความสำคัญกับความ

คาดหวังในการใชบริการทำบัตรประชาชนมากกวากลุมอ่ืน ๆ 
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 การทดสอบจำแนกตามพฤติกรรมของผูใชบริการ เปนการวิเคราะหโดยใชการทดสอบแบบสอง

ตัวแปร (Bivariate Analysis) ตามกรอบแนวคิดแบบจำลอง American Customer Satisfaction Index 

(ACSI) ไดผลดังนี้ 

 หนวยงานท่ีใชบริการทำบัตรประชาชนท่ีตางกันสงผลตอปจจัยดานคุณภาพ ดานความพึงพอใจ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 สงผลตอปจจัยดานคุณคา ดานความภักดี อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 

0.05 และสงผลตอปจจัยดานการรองเรียน ดานภาพลักษณ อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 โดยจะเห็นได

วากลุมตัวอยางผูใชบริการนั้นเลือกใชบริการเทศบาลหัวหิน มากกวา อำเภอหัวหิน และผูใชบริการนั้นให

ความสำคัญกับการรองเรียน และภาพลักษณในการใหบริการทำบัตรประชาชนมากที่สุด 

 ความถี่ในการใชบริการทำบัตรประชาชนของหนวยงานที่ตางกันสงผลตอปจจัยดานความภักดี 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 สงผลตอปจจัยดานมุมมองคุณภาพ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และสงผลตอปจจัยดานความคาดหวัง ดานการรองเรียน ดานคุณคา ดานภาพลักษณ และ

ดานความพึงพอใจ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยจะเห็นไดวากลุมตัวอยางผูใชบริการสวน

ใหญที่เขามาใชบริการ 3–4 ครั้งตอปขึ้นไปนั้น มีความคาดหวังตอการใชบริการทำบัตรประชาชนมาก

ที่สุด อาจเปนเพราะผูใชบริการนั้นตั้งความคาดหวังในการใชบริการไวสูงจึงมีความคาดหวังในการ 

ใชบริการทำบัตรประชนไวสูงที่สุดนั่นเอง 

 ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการที่ตางกันสงผลตอปจจัยดานคุณภาพ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.1 สงผลตอปจจัยดานความพึงพอใจ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสงผลตอปจจัย

ดานการรองเรียน ดานความคาดหวัง ดานภาพลักษณ ดานความภักดี และดานคุณคา อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยจะเห็นไดวากลุมตัวอยางผูใชบริการสวนใหญที่เขามาใชบริการ 5-15 นาทีนั้น 

ใหความสำคัญกับการรองเรียนมากที่สุด อาจเปนเพราะความลาชาของเจาหนาที่ในการใหบริการหรือ

สถานท่ีไมมีปายประชาสัมพันธบงบอกถึงความชัดเจนในการใชบริการทำใหลาชา และเกิดการรองเรียนสูงสุด 

 ชองทางการรับรูขาวสารของหนวยงานที่ตางกันสงผลตอปจจัยดานความพึงพอใจ อยางมีนัย 

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสงผลตอปจจัยดานความคาดหวัง ดานการรองเรียน และดานความภักดี 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยจะเห็นไดวากลุมตัวอยางผูใชบริการสวนใหญรับรูขาวสารของ

หนวยงานจากเจาหนาที่ของหนวยงานมากท่ีสุด อาจเปนเพราะเจาหนาที่นั้นไดบอกขอมูลขาวสารกับ

ผูใชบริการโดยตรงจึงทำใหมีการรับรูขาวสารของหนวยงานมากที่สุด 
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 ความแตกตางของผูใชบริการที่เปนบุคคลในพ้ืนที่และนอกพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีตางกัน

สงผลตอปจจัยดานความคาดหวัง และการรองเรียน อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยจะ

เห็นไดวากลุมตัวอยางผูใชบริการที่เปนบุคคลนอกพ้ืนที่ใหความสำคัญตอความคาดหวังในการใชบริการ

ทำบัตรประชาชนมากที่สุด อาจเปนเพราะผูใชบริการนั้นตั้งความคาดหวังในการใชบริการไวสูงจึงมีความ

คาดหวังในการใชบริการทำบัตรประชนไวสูงเชนกัน 

 

ตารางที่ 4.3 ผลการประมาณคาแบบจำลองสมการถดถอย ดวยวิธีการประมาณคา OLS (ACSI) 

Model PQ PV IM CSI CC CL RV 

CE (x1) 0.1950*** -0.0529*  0.1155***    

PQ (x2)  1.0166***  0.2012***    

PV (x3)    0.3117***    

IM (x4) 0.7545***   0.3465***   -0.5964 

CSI (x5)     0.0450 0.6922*** 0.7827 

CC (x6)      -0.0039 0.6306*** 

CL (x7)   0.9607***    0.0720 

Constant 0.0294 0.0045 -0.0355 0.0104 0.1650*** 0.2604***  

N 409 409 409 409 409 409 409 

rss 2.8277 3.8661 6.5815 2.3994 37.7493 4.4763  

ll 436.8891 372.9233 264.1280 470.4735 93.0739 342.9534 262.0809 

F-test 849.5586*** 763.6571*** 676.7479*** 547.7191*** 0.3371 334.7163***  

Chi-square Test      10.0576*** 

R2 0.8071 0.7900 0.6245 0.8443 0.0008 0.6225  

R2_a 0.8062 0.7890 0.6235 0.8428 -0.0016 0.6206  

Pseudo R2      0.0188 

หมายเหต ุ CE = ความคาดหวังตอสินคาและบริการ, PQ = คุณภาพของสินคาและบริการ,PV = คุณคาของสินคาและบริการ,  

IM = ภาพลักษณของสินคาและบริการ, CSI = ความพึงพอใจของลูกคา, CC = การรองเรียนของลกูคา,  

CL = ความภักดีของลูกคา RV = โอกาสใชซ้ำ   

* มีนัยสำคญัทางสถิติ 0.1, ** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05, และ *** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 

 

 จากการพิจารณาคา R2 หรือคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ซึ่งแสดงถึงความสมัพันธระหวางตัวแปร

อิสระวามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด โดยคา R2 ที่มีคามากจะสงผลถึงการประมาณคาการตัดสินใจ

ที่มีความแมนยำสูงข้ึน จากตารางท่ี 4.3 สามารถสรุปผลคา R2 หรือคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ ไดดังนี ้

 ความคาดหวังของผูใชบริการและภาพลักษณของการใหบริการ สามารถอธิบายถึงคุณภาพการ

ใหบริการได รอยละ 80.71 (R2 = 0.8071) 
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 ความคาดหวังของผูใชบริการและคุณภาพของการใหบริการ สามารถอธิบายถึงคุณคาหรือความ

คุมคาในการใชบริการได รอยละ 79 (R2 = 0.7900) 

 ความภักดีของผูใชบริการ สามารถอธิบายถึงภาพลักษณของการใหบริการได รอยละ 62.45  

(R2 = 0.6245) 

 ความคาดหวังของผูใชบริการ คุณภาพของการใหบริการ คุณคาหรือความคุมคาของการ

ใหบริการ และภาพลักษณของการใหบริการ สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจของผูใชบริการได รอยละ 

84.43 (R2 = 0.8443) 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการ สามารถอธิบายถึงการรองเรียนของผูใชบริการได รอยละ 0.08 

(R2 = 0.0008) 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการและการรองเรียนของผูใชบริการ สามารถอธิบายถึงความภักดีของ

ผูใชบริการได รอยละ 62.25 (R2 = 0.6225) 

 

4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรของแบบจำลองสมการถดถอย ดวยวิธีการ

ประมาณ (Ordinary Least square : OLS) สามารถแสดงคาความสัมพันธของสมมติฐาน ไดดังภาพ 

ที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการประมาณคาแบบจำลองสมการถดถอย (ACSI) 
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 ผลการวิเคราะหแบบจำลองสมการถดถอยเชิงเสนตรงตามกรอบแนวคิดความพึงพอใจ

(American Customer Satisfaction Index) พบวา มีการยอมรับสมมติฐานจำนวน 4 สมมติฐาน ไดแก 

สมมติฐานท่ี 1, 3, 4, 6 และปฏิเสธสมมติฐานอีก 3 สมมติฐาน ไดแก 2, 5 และ 7 สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหไดดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 ความคาดหวังของผูใชบริการ และภาพลักษณของการใหบริการทำบัตรประชาชน 

มีความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคณุภาพในการใหบริการ 

 จากผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังของผูใชบริการทำ

บัตรประชาชนกับมุมมองคุณภาพของการใหบริการ มีคาเทากับ 0.1950 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ภาพลักษณของการใหบริการทำบัตรประชาชน 

กับมุมมองคุณภาพของการใหบริการ มีคาเทากับ 0.7545 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังของผูใชบริการ และมุมมองคุณภาพในการใหบริการทำบัตรประชาชน 

มีความสัมพันธเชิงบวกตอมุมมองคณุคาของผูใชบริการ 

จากผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังของผูใชบริการทำ

บัตรประชาชนกับมุมมองคุณคาของการใหบริการ มีคาเทากับ -0.0529 มีผลเปนลบและมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง มุมมองคุณภาพของการใหบริการทำบัตรประชาชน 

กับมุมมองคุณคาของผูใชบริการ มีคาเทากับ 1.0166 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากประชาชนหรือผูใชบริการอาจมีความคาดหวังตอ

การใหบริการมาก แตเมื่อไดเขามาใชบริการแลวเกิดความรูสึกวาไมเปนไปตามท่ีคาดหวังและเกิด

ความรูสึกไมคุมคาในการมาใชบริการ 

สมมติฐานท่ี 3 ความภักดีของผูใชบริการทำบัตรประชาชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอภาพลักษณ

ในการใหบริการ 

จากผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ความภักดีของผูใชบริการ 

ทำบัตรประชาชนกับภาพลักษณของการใหบริการ มีคาเทากับ 0.9607 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 4 ความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา และภาพลักษณในการใหบริการ

ทำบัตรประชาชน มีความสัมพันธเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 

จากผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ความคาดหวังของผูใชบริการทำ

บัตรประชาชนกับความพึงพอใจ มีคาเทากับ 0.1155 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์

ความสัมพันธระหวาง มุมมองคุณภาพของการใหบริการทำบัตรประชาชน กับความพึงพอใจ มีคาเทากับ 

0.2012 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง มุมมองคุณคาของ
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ผูใชบริการทำบัตรประชาชน กับความพึงพอใจ มีคาเทากับ 0.3117 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญทาง

สถิติและคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ภาพลักษณของการใหบริการทำบัตรประชาชน กับความ

พึงพอใจ มีคาเทากับ 0.3465 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญทางสถิต ิซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน  

สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชน มีความสัมพันธเชิงลบตอการ

รองเรยีน 

จากผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจของผูใชบริการทำ

บัตรประชาชนกับการรองเรียน มีคาเทากับ 0.0450 มีผลเปนบวกและไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากผูใชบริการมีความพึงพอใจแตไมมีการรองเรียน 

ซึ่งอยางไรก็ตามผูใหบริการหรือหนวยงานก็ควรพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้น เพ่ือใหผูใชบริการเกิด

ความพึงพอใจตอไป 

สมมติฐานท่ี 6 ความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ

ภักดีของผูใชบริการ และการรองเรียนของผูใชบริการมีความสัมพันธเชิงลบตอความภักดีของผูใชบริการ 

จากผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ทำบัตรประชาชนกับความภักดี มีคาเทากับ 0.6922 มีผลเปนบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ และคา

สัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง การรองเรียนของผูใชบริการทำบัตรประชาชนกับความภักดี มีคา

เทากับ -0.0039 มีผลเปนลบและมีไมนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 7 ภาพลักษณในการใหบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูใชบริการทำ

บัตรประชาชนมีความสัมพันธเชิงบวกตอโอกาสกลับมาใชซ้ำ และการรองเรียนของผูใชบริการ 

มีความสัมพันธเชิงลบตอโอกาสกลับมาใชซ้ำ 

จากผลการวิเคราะหพบวา คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง ภาพลักษณของการใหบริการ 

ทำบัตรประชาชนกับโอกาสกลับมาใชซ้ำ มีคาเทากับ -0.5964 มีผลเปนลบ และไมมีนัยสำคัญทางสถิติ  

คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชนกับโอกาสกลับมา 

ใชซ้ำ มีคาเทากับ 0.7827 มีผลเปนบวกและไมมีนัยสำคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง 

ความภักดีของผูใชบริการทำบัตรประชาชนกับโอกาสกลับมาใชซ้ำ มีคาเทากับ -0.0720 มีผลเปนลบ และ

ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวาง การรองเรียนของผูใชบริการทำบัตร

ประชาชนกับโอกาสกลับมาใชซ้ำ มีคาเทากับ -0.6306 มีผลเปนลบและมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐาน สามารถอธิบายไดวา เนื่องจากมีการรองเรียนและในการทำบัตรประชาชนนั้น

แนนอนวาคงไมมีผูใชบริการคนไหนอยากจะกลับมาใชบริการอยูบอย ๆ ถึงแมวาจะมีภาพลักษณในการ

ใหบริการดีแคไหนก็ตาม แตถึงอยางไรก็ตามถึงจะมีการรองเรียนหากมีความจำเปนผูใชบริการนั้นก็ยัง

ตองกลับมาใชบริการการซ้ำ เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนนั้นถือเปนเอกสารที่สำคัญ  
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4.4 ผลการเปรียบเทียบดัชนีระดับความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใต

ตอนบน  

จากการศึกษาในครั้งนี้ไดขอสรุปจากการเปรียบเทียบคาดัชนีของผูตอบแบบสอบถามจากปจจัย

ตาง ๆ ที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน รวมไปถึงการให

คะแนนของผูตอบแบบสอบถามที่อาจจะมีคะแนนที่สูงหรือต่ำ และสามารถกำจัดปญหาความ

คลาดเคลื่อนเหลานี้ไดจากการสรางดัชนีเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจดวยการตอบแบบสอบถามโดย

มาตรวัด 5 ระดับ ตาบแบบ Likert Scale ของตัวแปรปจจัยตาง ๆ ดังนั้นเรดารเปรียบเทียบคาดัชนีของ

ผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน สามารถใชเปรียบเทียบดัชนีระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการได 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 ภาพเรดารเปรียบเทียบความพึงพอใจ จำแนกตามหนวยงาน 

หมายเหต ุ* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 ** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 *** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 

 
 จากภาพที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 

ทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน พบวา เทศบาลหัวหิน ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในการใช

บริการมากกวาอำเภอหัวหินในทุกปจจัย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเวนปจจัยดานความคาดหวัง พบวา 

เทศบาลหัวหิน ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในการใชบริการนอยกวาอำเภอหัวหิน อยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติ 
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ภาพที่ 4.3 ภาพเรดารเปรียบเทียบความพึงพอใจ จำแนกตามความถี่ในการใชบริการ 

หมายเหต ุ* มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.1 ** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 *** มีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 

 

 จากภาพที่ 4.3 แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการใชบริการ 

ทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน พบวา การเปรียบเทียบความถี่ในการใชบริการทำบัตรประชาชน 

ที่ตางกัน สงผลตอปจจัยดานความคาดหวัง มุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ ความพึงพอใจ 

และความภักดี อยามีนัยสำคัญทางสถิต ิ

 

4.5 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 

 จากภาพที่ 4.1 สรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใชบริการทำบัตรประชาชนใน

เขตภาคใตตอนบน ไดแก ปจจัยดานความคาดหวัง ปจจัยดานมุมมองคุณภาพ ปจจัยดานมุมมองคุณคา 

และปจจัยดานภาพลักษณ สงผลตอความพึงพอใจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีปจจัยดานภาพลักษณ

สงผลตอความพึงพอใจมากที่สุด 
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4.6 ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอโอกาสการกลับมาใชบริการซำ้ของผูใชบริการทำบัตรประชาชนใน

เขตภาคใตตอนบน 

 จากภาพที่ 4.1 สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอโอกาสกลับมาใชบริการซ้ำของผูใชบริการทำบัตร

ประชาชนในเขตภาคใตตอนบน ไดแก ปจจัยดานภาพลักษณ ปจจัยดานความพึงพอใจ ปจจัยดานการ

รองเรียน และปจจัยดานความภักดี ซึ่งปจจัยดานการรองเรียนสงผลตอโอกาสกลับมาใชซ้ำอยางมี

นัยสำคัญ และปจจัยท่ีสงผลตอโอกาสกลับมาใชบริการซ้ำมากที่สุดคือปจจัยดานความพึงพอใจ 

 



  

 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช

บริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอโอกาสกลับมาใชบริการซ้ำ

ของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน โดยใชแบบจำลอง (American Customer 

Satisfaction Index : ACSI) สามารถสรุปผลการวิจัยไดดงัตอไปนี ้

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการใชบริการ 

 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน 

จากผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 409 คน สามารถสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  

อายุ 18 – 30 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ รายได

เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท และโดยสวนใหญเปนผูใชบริการทำบัตรประชาชนจากเทศบาลหัวหิน 

 เพศที่แตกตางกัน สงผลใหมีความคิดเห็นตอองคประกอบตามกรอบแนวคิด ACSI ไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อายุที่แตกตางกัน สงผลใหมีความคิดเห็นตอความคาดหวัง มุมองคุณภาพ 

ภาพลักษณ และการรองเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในสวนของมุมมองคุณคา 

ความพึงพอใจ และความภักดี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับการศึกษาที่แตกตาง

กันสงผลใหมีความคิดเห็นตอความคาดหวัง และการรองเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ในสวนของมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ ความพึงพอใจ และความภักดี ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ อาชีพที่แตกตางกัน สงผลใหมีความคิดเห็นตอความคาดหวัง 

มุมมองคุณคา ความพึงพอใจ และการรองเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในสวนของ

มุมมองคุณภาพ ภาพลักษณ และความภักดี ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน สงผลใหมีความคิดเห็นตอความคาดหวัง และการรองเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ในสวนของมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา ภาพลักษณ ความพึงพอใจ และความภักดี ไมมีความ

แตกตางกันอยางมนีัยสำคัญทางสถิติ 
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การทดสอบสมมติฐานวาคาเฉลี่ยของตัวแปรแตละกลุมจำแนกตามพฤติกรรมการใชบริการวามี

ความแตกตางกันหรือไม โดยการวิเคราะหการทดสอบสองตัวแปร (Bivariate Analysis) ไดผลดังนี ้

ขอมูลดานพฤติกรรมการใชบริการผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน สามารถ

สรุปไดวา ผูใชบริการสวนใหญเขาใชบริการ 1 – 2 ครั้งตอป ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการ แตละครั้ง 

16 – 30 นาที โดยสวนใหญผูใชบริการรับรูขาวสารของทางหนวยงานจากเจาหนาที่ของหนวยงาน และ

เปนบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ความถ่ีในการเขาใชบริการที่แตกตางกัน สงผลใหมีความคิดเห็นตอองคประกอบตามกรอบ

แนวคิด ACSI แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกองคประกอบ ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการ

แตละครั้งที่แตกตางกัน สงผลใหมีความคิดเห็นตอองคประกอบตามกรอบแนวคิด ACSI แตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติในทุกองคประกอบ การรับรูขาวสารของหนวยงานจากชองทางท่ีแตกตางกัน สงผลให

มีความคดิเห็นตอความคาดหวัง ความพึงพอใจ การรองเรียน และความภักดี แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติ ในสวนของมุมมองคุณภาพ มุมมองคุณคา และภาพลักษณ ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ  

 5.1.2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใต

ตอนบน จากผลการศึกษา พบวา ผูใชบริการเทศบาลหัวหิน มีระดับความพึงพอใจในการใชบริการสูงสุด 

รองลงมา คือ ผูใชบริการอำเภอหัวหิน โดยผลการศึกษาที่ทำใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการใช

บริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบนนั้นมาจากปจจัยที่สงผล ดังนี ้

สมมติฐานท่ี 1 ความคาดหวังของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอ

มุมมองคุณภาพ มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.1950 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และภาพลักษณ

ของการใหบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอมุมมองคุณภาพ มีคาสัมประสิทธิ์

ความสัมพันธเทากับ 0.7545 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานที่ 1 

สมมติฐานท่ี 2 ความคาดหวังของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงลบตอ

มุมมองคุณคา มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ -0.0529 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และมุมมอง

คุณภาพของการใหบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอมุมมองคุณคาของผูใชบริการ  

มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 1.0166 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ 2 

เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนนั้นเปนสิ่งสำคัญและเปนสิ่งจำเปนที่ประชาชนคนไทยจะตองมีและ

จะตองเขารับการบริการกับองคกรหรือหนวยงานของภาครัฐอยูแลว ฉะนั้นผูใชบริการจึงอาจจะไมได

คาดหวังตอคุณคาหรือความคุมคาในการใชบริการหรือการใหบริการขององคกรหรือหนวยงานมากนัก 
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 สมมติฐานท่ี 3 ความภักดีของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอ 

ภาพลักษณ มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.9607 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เปนไปตาม

สมมติฐานที่ 3  

 สมมติฐานท่ี 4 ความคาดหวังของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอ

ความพึงพอใจ มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.1155 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ มุมมองคุณภาพ

ของการใหบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอความพึงพอใจ มีคาสัมประสิทธิ์

ความสัมพันธเทากับ 0.2012 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ มุมมองคุณคาของผูใชบริการทำบัตรประชาชน 

มีความสัมพันธในเชิงบวกตอความพึงพอใจ มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.3117 อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ และภาพลักษณในการใหบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอความ

พึงพอใจ มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.3465 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานท่ี 4 

 สมมติฐานที่ 5 ความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอการ

รองเรียน มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.0450 อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ 5 เนื่องจากผูใชบริการไมมีการรองเรียน อาจจะเกิดจากการที่ผูใชบริการนั้นมีความพึงพอใจ

หรือไมมีความพึงใจ หรือมีการรองเรียนหรือไมรองเรียนผูใชบริการนั้นก็ยังตองกลับมาใชบริการที่หนวยงาน 

นี้อยูแลว แตหากมีการรองเรียนเกิดขึ้นองคกรหรือหนวยงานก็ควรพิจารณาและดำเนินการแกไขตอไป 

สมมติฐานที่ 6 ความพึงพอใจของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอ

ความภักดี มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 0.6922 อยางมีนัยสำคญัทางสถิติ และการรองเรียนของ

ผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงลบตอความภักดี มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ 

0.0039 อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ เปนไปตามสมมติฐานที่ 6 

สมมติฐานที่ 7 ภาพลักษณในการใหบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงลบตอโอกาส

กลับมาใชซ้ำ มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ -0.5964 อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ความพึงพอใจ

ของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงบวกตอการกลับมาใชซ้ำ มีคาสัมประสิทธิ์

ความสัมพันธเทากับ 0.7827 อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ความภักดีของผูใชบริการทำบัตรประชาชน 

มีความสัมพันธในเชิงลบตอโอกาสการกลับมาใชซ้ำ มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ -0.0720 อยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติ และการรองเรียนของผูใชบริการทำบัตรประชาชนมีความสัมพันธในเชิงลบตอโอกาส

กลับมาใชซ้ำ มีคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธเทากับ -0.6306 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ไมเปนไปตาม

สมมติฐานที่ 7 เนื่องจากผูใชบริการอาจจะมองวาภาพลักษณในการใหบริการถือเปนสิ่งสำคัญที่องคกร

หรือหนวยงานควรใหความสำคัญเพราะหากมีภาพลักษณในการใหบริการที่ดีก็จะไมสงผลตอการกลับมา

ใชบริการในครั้งตอไป และในการเขาใชบริการขององคกรหรือหนวยงานนั้น เม่ือผูใชบริการมีการ

รองเรียน ผูใชบริการก็จะไมเกิดความภักดีตอการกลับมาใชบริการ แตหากผูใชบริการไมมีการรองเรียน 

ผูใชบริการนั้นก็จะเกิดความภักดีและกลับมาใชบริการขององคกรหรือหนวยงานซำ้ 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการสำรวจ เก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

ชั้นภูมิ จากผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน จำนวน 409 คน เพ่ือตอบแบบสอบถาม

และวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหตัวแปรทวินาม การวิ เคราะหแบบจำลองสมการถดถอย  

การวิเคราะหแบบจำลองโพรบิทแบบเรียงลำดับ และการวิเคราะหแบบจำลองสมการโครงสราง โดยใช

ทฤษฎีแบบจำลองความพึงพอใจ (American Customer Satisfaction Index : ACSI) ผลการวิจัยพบวา

มีปจจัยที่สมควรนำมาพิจารณาดังนี้ 

 ดานมุมมองคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญใหความสำคัญในเรื่องของการมีความ

ชัดเจนในการชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการใหบริการดวยสื่อตาง ๆ เนื่องจากผูใชบริการนั้นความหวัง

วาในการใหบริการของเจาหนาที่นั้นมีการแนะนำข้ันตอนในการใชบริการที่ชัดเจน ไมวาจะเปนการชี้แจง

ดวยการสื่อสารกับผูใชบริการโดยตรง หรือในการสื่อเปนการบอกขั้นตอนในการใชงานเพ่ือใหผูใชบริการ

เขาใจไดงายขึ้น ซึ่งจากผลการวิจัยที่ได เก่ียวของกับงานวิจัยของ (ปยณัฐ จันทรเกิด, 2560, หนา 84) 

เรื่อง คุณภาพการใหบริการของเทศบาลนครนครสวรรค ตามการรับรูของประชาชน พบวา การใหบริการ

ของเทศบาลนครนครสวรรคตามการรับรูของประชาชนโดยรวม มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ และดานความเชื่อถือไววางใจได  

มีคุณภาพการใหบริการอยูระดับมากที่สุด สวนดานความเปนรูปธรรมของบริการ และดานการรูจักและ

เขาใจผูรับบริการ มีคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณัฏฐดนัย 

ประเทืองบริบูรณ, 2560, หนา 103) เรื่อง ประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พบวา ความพึงพอใจตอการบริการที่มีตอหนวยงาน  

รวมทุกดานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และความพึงพอใจตอการบริการในงานดานตาง ๆ โดยแยกเปน

รายดานอยูในระดับมากดวยเชนกัน แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใหบริการที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการตื่นตัวและปรับสภาพการบริหารงานใหเปนไปตามแนวทางการบริหารภาครัฐสมัยใหม ที่ยึด

ประชาชนเปนศนูยกลางและทำใหประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริการ 

ดานภาพลักษณ ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญใหความสำคัญในเรื่องของการมีความ

ชัดเจน โปรงใส ในการปฏิบัติงาน เนื่องมาจากในการใชบริการแนนอนวาผูใชบริการนั้นตองการให

เจาหนาที่ปฏิบัติงานนั้นใหการบริการที่มีความชัดเจน โปรงใสมากที่สุด เพ่ือความเทาเทียมกัน และลด

การเกิดปญหา และทำใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกรหรือหนวยงาน ซึ่งจากผลการวิจัยที่ได เก่ียวของกับ

งานวิจัยของ (เรืออากาศโท ศุภกิจ ภาวิไล, 2560, หนา 193) เรื่อง ภาพลักษณกระทรวงกลาโหมในทัศนคติ

ของบุคลากร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มุมมองดานภาพลักษณใน

ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจากการสรางภาพลักษณมีสวนเสริมสรางใหหนวยงาน 



48 
 

 

สถาบันหรือองคกรมีภาพลักษณที่ดีตอความรูสึกนึกคิดของประชาชน เพ่ือผลแหงชื่อเสียงความเชื่อถือ

ศรัทธาที่มีตอหนวยงานหรือองคกรนั้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประสบการณขอมูลขาวสารที่ประชาชนไดรับดวย 

อาจจะเปนความประทับใจที่ดีหรือไมดี ก็ไดขึ้นอยู กับพฤติกรรมหรือการกระทำขององคกรนั้น  

ซึ่งบุคคลากรในองคกรนั้นถือเปนสวนสำคัญในการสรางสรรคและรักษาภาพลักษณที่ดีใหกับองคกรกอนท่ี

จะถูกเผยแพรไปสูประชาชนและสังคมภายนอก ดังนั้น การดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

กลาโหมเพ่ือสรางภาพลักษณที่สรางขึ้นดวยความจริงใจ ถูกตองอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให

บุคลากรในองคกรรับรูไดเปนอยางด ี

ดานความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญใหความสำคัญในเรื่องของเจาหนาที่

ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนไดเปนอยางดี เนื่องมาจากในการเขาใชบริการแนนอนวาผูใชบริการนั้นตองการ

ทราบถึงข้ันตอนในการเขารับบริการหรือการเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และเม่ือเจาหนาท่ีมีการ

ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนตาง ๆ ใหผูใชบริการไดทราบแลว ยอมสงผลดีตอผูใชบริการอีกทั้งยังสงผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชงานไดอีกดวย ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีได เกี่ยวของกับงานวิจัยของ (ธีรยุทธ ชะนิล 

และ เกรียงไกร ขายมาน, 2561, หนา 187) เรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตำบลทาประจะ 

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการของประชาชนใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยแยกเปนรายดาน คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ 

และดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (กฤตนพรรณ ดีนิสัย, 

2560, หนา 56 - 57) เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสำนักอัยการคุมครองสิทธิ

และชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดนครนายก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของสำนักงานอัยการคุมครองสิทธิฯ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

ประกอบดวย ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางกาวหนา และดานการใหบริการ

อยางเพียงพอ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะสำหรับนำผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 5.3.1.1 ดานความพึงพอใจ จากผลการศึกษาท่ีไดนั้น ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ

ของผูใชบริการทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบน พบวา ภาพลักษณในการใหบริการนั้นสงผลตอ

ความพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนั้นหากจะเพ่ิมความพึงพอใจในการใหบริการ ควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใน

เรื่องของสถานท่ีในการใหบริการใหมีความสะอาด เปนระเบียบและมีที่นั่งเพียงพอตอการรับบริการ และ

ในสวนของเจาหนาที่ควรใหบริการดวยความชัดเจน โปรงใสในการปฏิบัติงาน  
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5.3.1.2 ดานภาพลักษณในการใหบริการ จากผลการศึกษาที่ไดนั้น พบวา ปจจัยดาน

ความภักดีสงผลตอภาพลักษณในการใหบริการมากที่สุด ดังนั้นหากจะเพ่ิมภาพลักษณที่ดีในการใหบริการ

ทำบัตรประชาชนในเขตภาคใตตอนบนนั้น แนนอนวาการใหบริการที่ดี ทำใหผูใชบริการประทับใจ และ

เปนไปตามความคาดหวังของผูใชบริการแลวนั้น จะทำใหเกิดมุมมองที่ดีแกเจาหนาท่ี องคกรหรือ

หนวยงาน รวมไปถึงสงผลตอภาพลักษณท่ีดีตอการใหบริการและโอกาสกลับมาใชบริการซ้ำ โดยจะเห็น

ไดวาจากผลการวิจัย พบวา ภาพลักษณในการใหบริการนั้นสงผลทางบวกตอความพึงพอใจ และจากผล

การวิเคราะหจากการแจกแจงความถี่ของขอมูลจากแบบสอบถามในเรื่องของภาพลักษณในภาพรวม  

สวนใหญผูใชบริการมีความคาดหวังวาในการใหบริการนั้นจะมีความชัดเจน โปรงใส ในการปฏิบัติงาน 

เพราะฉะนั้นในการสรางความประทับใจใหเกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกรหรือหนวยงานนั้น ไมวาจะเปน

สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการใหบริการของเจาหนาท่ีควรมีความกระตือรือรน ใหบริการ

ดวยความเที่ยงตรง โปรงใส และมีความชัดเจน พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากผูใชบริการเพ่ือท่ี 

จะพัฒนาการใหบริการที่ดีขึ้นตอไป 

5.3.1.3 เนื่องจากบัตรประชาชนเปนสิ่ งสำคัญ ท่ีใชเปนการยืนยันตัวตน และใช  

ทำธุรกรรมตาง ๆ และแนนอนวาในการเขาไปใชบริการนั้นผูใชบริการยอมมีความคาดหวังมากที่จะไดรับ

การบริการที่ดี เชน การใหบริการของเจาหนาที่ สถานที่การใหบริการ รวมไปถึงความสะดวกรวดเร็ว หรือ

การบริการที่มีความคลองตัว ไมยุงยากซับซอน เปนตน จากผลการวิจัย พบวา ความคาดหวังของ

ผูใชบริการนั้นสงผลทางลบตอมุมมองคุณคา และจากผลการวิเคราะหจากการแจกแจงความถี่ของขอมูล

จากแบบสอบถามในเรื่องของความคาดหวังในภาพรวม โดยสวนใหญผูใชบริการคาดหวังวาเจาหนาที่

ใหบริการดวยความเต็มใจ ใสใจ และรวดเร็ว เพราะฉะนั้นองคกรหรือหนวยงานควรใหความสำคัญตอการ

ใหบริการของเจาหนาที่ รวมถึงพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความพรอม เพื่อสงผลที่ดีตอภาพลักษณ

และสงผลตอความพึงพอใจและการกลับมาใชบริการซ้ำขององคกรหรือหนวยงานตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัย เรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน ตามแบบจำลอง (American Customer Satisfaction Index : ACSI) 

ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปศึกษาเพ่ือวิจัยในครั้งตอไปมีประเด็น ดังนี ้

  5.3.2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการทำบัตรประชาชนจาก

หนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบและนำผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา 

ในการใหบริการขององคกรหรือหนวยงานตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

  5.3.2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอมุมมองคุณคา ความพึงพอใจ ภาพลักษณ และความ

ภกัดี ในการใหบริการทำบัตรประชาชนขององคกรหรือหนวยงานอยางตอเนื่อง เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดไป

ปรับปรุงแกไขและพัฒนาในการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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แบบสอบถาม 

 

เรื่อง คุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของผูรับบริการใน 

เขตภาคใตตอนบน 

คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพในการใหบริการทำบัตรประจำตัวประชาชน และความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเขตภาคใตตอนบน 

2. ขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามฉบับนี้ ทางผูจัดทำการวิจัยจะเก็บเปนความลับและจะใช

ขอมูลเพ่ือประโยชนในทางวิชาการเทานั้น จึงขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง

เพ่ือประโยชนตองานวิจัย โดยในสวนของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2   ขอมูลการใชบริการของหนวยงาน 

ตอนที่ 3   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาพลักษณในการใหบริการของหนวยงาน 

ตอนที่ 4   ขอเสนอแนะและความคิดเหน็เก่ียวกับการใหบริการของหนวยงาน 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 1. หนวยงานที่ใชบริการ 

 เทศบาลหัวหิน 

 อำเภอหัวหิน 

 2. เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 3. อาย ุ

 ต่ำกวา 18 ป 

 18 – 30 ป 

 31 – 40 ป 

 41 – 50 ป 

 51 ปขึ้นไป 
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 4. ระดับการศึกษา 

 ต่ำกวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา 

 มัธยมศกึษาตอนตน/เทียบเทา 

 มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

 อนุปริญญา/ปวส. 

 ปริญญาตรีขึ้นไป 

 5. อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา 

 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ 

 พนักงานบริษัทเอกชน 

 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 

 เกษตร/ประมง/อ่ืนๆ 

 6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ต่ำกวา 5,000 บาท 

 5,000 – 10,000 บาท 

 10,001 – 20,000 บาท 

 มากกวา 20,000 บาทขึ้นไป 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลการใชบริการ 

 1. ทานใชบริการท่ีหนวยงานนี้มากนอยเพียงใด 

 นอยกวา 1 ครั้งตอป 

 1 – 2 ครั้งตอป 

 มากกวา 3 ครั้งตอปข้ึนไป 

 2. ระยะเวลาเฉลี่ยในการใชบริการแตละครั้ง 

 5 – 15 นาที 

 16 – 30 นาที 

 30 นาทีขึ้นไป 
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 3. ทานรับรูขาวสารของทางหนวยงานจากชองทางใด 

 เว็บไซตของหนวยงาน 

 ปายประชาสัมพันธของหนวยงาน 

 เจาหนาที่ของหนวยงาน 

 อ่ืน ๆ เชน ผูนำชุมชน เพ่ือนบาน เปนตน 

 

ตอนท่ี 3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอภาพลักษณในการใหบริการของหนวยงาน 

 ระดับความคิดเห็น   5    หมายถึง    เห็นดวยอยางยิ่ง 

 ระดับความคิดเห็น   4    หมายถึง    เห็นดวย 

 ระดับความคิดเห็น   3    หมายถึง    ไมแสดงความคิดเห็น             

 ระดับความคิดเห็น   2    หมายถึง    ไมเห็นดวย 

 ระดับความคิดเห็น   1    หมายถึง    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

ประเด็นขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 0 

1.ทานคาดหวังในการใหบริการของหนวยงานอยูในระดับใด 

1.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอย 

1.2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และมีความเอาใจใส 

1.3 เจาหนาที่ใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ 

1.4 เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

2. ทานมีมุมมองตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงานอยูในระดบัใด 

2.1 การใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

2.2 การใหบริการไมยุงยากซับซอน และมีความคลองตัว 

2.3 การใหบริการดวยความครบถวน ถูกตอง 

2.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการใหบริการ 

ดวยสื่อตางๆ 

3. ทานมีมุมมองตอความคุมคาในการใหบริการของหนวยงานอยูในระดับใด 

3.1 บริการที่ไดรับมีความถูกตอง 

3.2 คุณภาพบริการท่ีไดรับมีความคุมคา 

3.3 ความรวดเร็วของบริการที่ไดรับมีความคุมคา 

3.4 เจาหนาที่ไดใหคำแนะนำหรือตอบขอซักถามไดเปนประโยชน 
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ประเด็นขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 0 

4. ทานมีมุมมองตอภาพลักษณในการใหบริการของหนวยงานอยูในระดับใด 

4.1 มีความชัดเจน โปรงใส ในการปฏิบัติงาน 

4.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 

4.3 สถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบและมีที่นั่งเพียงพอสำหรับผูมาติดตอ 

4.4 มีระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

5. ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานอยูในระดับใด 

5.1 เจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

5.2 เจาหนาที่ชี้แจงและอธิบายข้ันตอนไดเปนอยางดี 

5.3 การบริการอยางเปนมิตรและรวดเร็ว 

5.4 ความตรงตอเวลาของเจาหนาที่ 

6. ทานเคยมีปญหาตอการใหบริการของหนวยงานอยูในระดับใด 

6.1 รองเรียน หรือ เสนอคำแนะนำไปยังผูบริหารโดยตรง 

6.2 บอกตอปญหาไปยังคนที่ทานรูจัก 

6.3 บอกตอปญหาในสื่อสังคมออนไลน 

7. ทานมีความภักดีตอการใชบริการของหนวยงานอยูในระดับใด 

7.1 ครั้งตอไปทานจะมาใชบริการซ้ำ 

7.2 ทานจะแนะนำใหผูอื่นมาใชบริการ 

 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการของหนวยงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………....................................................................................................................................................... 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล นางสาวลัดดาวัลย  บัวเคลือบ 

วัน เดือน ปเกิด 5 พฤศจิกายน 2535 

สถานที่เกิด ประจวบคีรีขันธ 

ที่อยูปจจุบัน เลขที่ 10/180 ซอยหมูบานทางรถไฟฝงตะวันตก 

 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77110 

สถานที่ทำงาน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2553 มัธยมศกึษาตอนปลาย 

  โรงเรียนหัวหิน 

 พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร 

ประสบการณทำงาน 

 พ.ศ. 2559 - 2560 พนักงานจัดเก็บเอกสาร 

  โรงพยาบาลหัวหิน 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน พนักงานจางของรัฐ 

  สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 

 


