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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกั 3 ประการ ประการแรก เป็นการศึกษาระดบัความ 

พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ดํารงธรรมในจังหวัดลพบุรี  ประการท่ีสอง  
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดั
ลพบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และประการสุดทา้ย เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้
เก่ียวกบัการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คัดเลือกมาจาก 
ประชาชนผูม้าติดต่อใชบ้ริการท่ีศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี จาํนวน 274 คน ผลการศึกษาคร้ังน้ี
พบว่า ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ในการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตวัแปรดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนัมีผลทาํใหค้วามความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั และความรู้
เก่ียวกบัการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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Abstract 
This research has 3 main objectives. The first objective was to study the level of people's 

satisfaction with the Damrongtham center of Lopburi Province. The second objective was to 

compare of the level of people's satisfaction with the services according to personal factors. The 

last objective was to study the relationship between the knowledge of services of Damrongtham 

center of Lopburi Province and the satisfaction of the people. The sample group has been selected 

from 274 people who have contacted with the Damrongtham center of Lopburi Province. The 

hypothesis testing revealed that the variation of ages led to the different level of people’s 

satisfaction of the service at .05 level of statistical significance. The knowledge of people was 

positively correlated with people’s satisfaction of the people toward the service of Damrongtham 

Center of Lopburi Province at the low level. 

Keyword : People’s Satisfaction, Relationship, Damrongtham Center of Lopburi province 

 

บทนํา 
กระทรวงมหาดไทยไดเ้ปิด “ศูนยบ์ริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” ให้ประชาชน

ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียนเก่ียวกับงานกระทรวง กระทรวงมหาดไทยโดย
เป้าหมายสําคญัท่ีจะให้กระทรวงมหาดไทยไดรั้บทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรงเพ่ือ
นาํมาใชใ้นการกาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย 
มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบาํบดัทุกขบ์าํรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอาํนวย
ความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพฒันาการเมืองการปกครอง การพฒันาการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องท่ี การส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและพัฒนาชุมชน  
การทะเบียนราษฎร ความมัน่คงภายใน กิจการสาธารณภยั และการพฒันาเมือง และราชการอ่ืน
ตามท่ีมีกฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการท่ีสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจากขอบเขตอํานาจหน้าท่ีดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากระทรวงมหาดไทย 
มีภาระหนา้ท่ีตอ้งอาํนวยความสะดวกและดูแลความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่ประเทศ อยา่งไรก็ตาม
เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทย มีภารหน้าท่ีในหลายดา้นจึงอาจจะไม่สามารถดูประชาชนไดอ้ย่าง
ทัว่ถึงในทุก ๆ ดา้นได ้เพื่อเป็นแกไ้ขปัญหาดงักล่าวกระทรวงมหาดไทยไดเ้ปิด “ศูนยด์าํรงธรรม”



 
 

 

โดยเป้าหมายสาํคญัท่ีจะไดรั้บทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรงเพ่ือนาํมาใชใ้นการกาํหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจเก่ียวกบัการแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชนได้จัดให้มีการบริการและลักษณะของงานให้ตรงกับ
ความหมายของอุดมการณ์ “บาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข”ซ่ึงภารกิจ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ภารกิจการดาํเนินการตาม
นโยบายท่ีสําคญัของรัฐบาล ภารกิจการอาํนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ภารกิจให้บริการ
ประชาชนใหรั้บความพึงพอใจ ภารกิจอาํนวยการ หน่วยปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน 

 
จงัหวดัลพบุรีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีไดต้ั้งศูนยด์าํรงธรรม เพื่อให้บริการ อาํนวยความสะดวก

และช่วยเหลือให้กบัประชาชนช่วยประสานหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแกไ้ขปัญหาไดส้ะดวก 
และรวดเร็วยิ่งข้ึนและศูนย์ดาํรงธรรมจังหวดัลพบุรีมีความประสงค์ตามโครงการการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนยร์าชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)  
ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา)โดยท่ีผา่นมามีประชาชนไดเ้ขา้มายืน่เร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกขต่์อศูนยด์าํรงธรรม เป็นจาํนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามในการดาํเนินงานของศูนย์
ดาํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ตอ้งอาศยัความพร้อมหน่วยงานทั้งดา้นวสัดุอุปกรณ์ เจา้หน้าท่ี ความรู้
ความสามารถของเจา้หน้าท่ี รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดงันั้นจึง
ส่งผลให้การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในบางกรณีก็ไดรั้บการแกไ้ข
ปัญหา บางกรณีต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้รับการแก้ไขปัญหา หรือบางก็กรณีก็อาจจะ 
ไม่สามารถแกไ้ขปัญหานั้นได ้โดยอาจติดขดัในประเดน็กฎหมายเป็นตน้ 

 
จากประเด็นดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารับ

บริการจากศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี เพื่อเป็นขอ้มูลให้ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีไดน้าํไป
ปรับปรุงการดาํเนินงาน การให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรม 

จงัหวดัลพบุรี 
 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรม

จงัหวดัลพบุรีจาํแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 



 
 

 

 
3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับการให้บริการของศูนย์ดาํรงธรรม

จงัหวดัลพบุรีกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี 
 

สมมตฐิาน 
สมมุติฐานที่ 1 ประชาชนท่ีมาใชบ้ริการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ

การใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรม แตกต่างกนั 

 
สมมุติฐานที่ 2 ความรู้เก่ียวกับการให้บริการของศูนย์ดาํรงธรรมมีความสัมพนัธ์กับ 

ความพึงพอใจในการรับบริการศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได ้

6. ประเภทของบริการ 

 

ความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการ 

ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี 

 

ความพึงพอใจในการรับบริการ 

ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี 

1. ดา้นการบริการ 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

3. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก 



 
 

 

วธีิการวจิยั 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ประชาชนท่ีมารับบริการร้องเรียนศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ในปี  
พ.ศ. 2559 จาํนวน865 คน(ขอ้มูล ณ ทะเบียนผูร้้องเรียนศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี พ.ศ.2559) 
โดยเป็นประชากร 11 อาํเภอ ภายในจงัหวดัลพบุรี 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ท่ีใชส้อบถามกบัประท่ีมาใชบ้ริการ ณ 
ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ ณ ศูนยด์าํรงธรรม
จงัหวดัลพบุรี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และประเภทท่ีรับบริการ ตามลาํดบั 
 
 ส่วนที่2เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดั
ลพบุรี 
 ส่วนที ่3เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของศูนยด์าํรง
ธรรมจงัหวดัลพบุรี แยกออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
และดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูว้ิจยัไดใ้ชม้าตรวดัของ Likert’s Scale ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบแบ่งเป็น 5 ระดบั 
 
การทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนสาํหรับวิจยั ไปทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) 
และความเช่ือมัน่ (Reliability) เพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จาการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไปเสนอคณะกรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อทาํการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของคาํถามแต่ละขอ้ว่าตรง
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข
มาเพ่ือดาํเนินการในขั้นต่อไป 
  



 
 

 

 2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัได้หาความเช่ือมัน่โดยนําแบบสอบถามไป
ทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะทาํการศึกษา จาํนวน 30 ราย  
โดยการวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่รายขอ้ (Item Analysis) โดยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายใน 
(Internal Consistency Method) โดยใชสู้ตร Pearson’ product moment correlation และหาความ
เช่ือมัน่รวมโดยวิธีของ Cronbach ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 
 2.1 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 การวดัความรู้เก่ียวกบัการให้บริการ
ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี Alpha = .827 
 2.2 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถา ส่วนท่ี 3 ดา้นความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีAlpha = .844 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชส้ถิติในการใชข้อ้มูล ดงัน้ี 
 1. ใชค่้าร้อยละ(percentage) เพื่อวิเคราะห์ ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลปัจจยัดา้นการ
มารับบริการ และระดบัความพึงพอใจของประชาชนผูม้าติดต่อขอรับบริการ 
 
 2. ใชค่้าเฉล่ีย (mean) ใชใ้นการวดัค่าเฉล่ียทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและหาค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัการกระจายของขอ้มูล 
 
 3. ใชค่้า t-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระซ่ึงจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม  
 
 4. การวิเคราะห์ความแปรปวนทางเดียว (OneWay ANOVA) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียของตวัแปรอสระซ่ึงจาํแนกออกเป็น 3 กลุ่มข้ึนไป 
 
 5. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient)ใชใ้นการศึกษาความสมัพนัธ์และทิศทางของความสมัพนัธ์ของตวัแปร 
สาํหรับค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีกาํหนดไดร้ะดบั 0.05 
 
 
 
 



 
 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูม้าติดต่อใชบ้ริการท่ี

ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี จาํนวน 274 คน พบวา่ 
 

1. เพศ  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 58.0และร้อยละ 42.0 ตามลาํดบั 
 

2. อายุผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีอาย ุ41-
50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอาย ุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.5  กลุ่มท่ีมีอาย ุ31-
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.1 กลุ่มท่ีมีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2 กลุ่มท่ีมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป  
คิดเป็นร้อยละ 7.3 และกลุ่มท่ีมี อายตุ ํ่ากวา่ 21 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.1 
 

3. การศึกษา  ผู ้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มท่ีมากท่ีสุด มีการศึกษา 
ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/เทียบเท่า  
คิดเป็นร้อยละ 24.5 กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 14.2 และกลุ่มท่ีมีการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.1  

 
4. อาชีพ  ผูต้อบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มท่ีมากท่ีสุด มีอาชีพคา้ขาย/ประกอบ

ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 22.3 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 18.2 กลุ่มท่ีมี
อาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 17.5 กลุ่มท่ีมีอาชีพขา้ราชการ คิดเป็นร้อยละ 16.1 กลุ่มท่ีมีอาชีพ
พนกังาน/ลูกจา้งเอกชน คิดเป็นร้อยละ 13.9 กลุ่มท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.2 
กลุ่มท่ีว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และกลุ่มท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 1.8   

 
5. รายได้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่มท่ีมากท่ีสุด ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้

ตั้งแต่ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ35.4 รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดสู้งกว่า 20,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ27.0 กลุ่มท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ26.3 และกลุ่มท่ีมีรายได้
ต ํ่ากวา่ 5,001บาท เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ11.3 
 



 
 

 

6. ประเภทของบริการกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทร้องเรียนเร่ือง
เดือดร้อนทัว่ไปคิดเป็นร้อยละ27.0รองลงมาเป็นกลุ่มประเภทปัญหาท่ีดิน คิดเป็นร้อยละ21.9 กลุ่ม
ประเภทขอความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ18.6  กลุ่มประเภทแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ คิดเป็นร้อย
ละ17.9 กลุ่มประเภทเร่ืองร้องเรียนเจา้หนา้ท่ี/หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ12.0 และกลุ่มประเภทอ่ืนๆ 
เป็นกลุ่มท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ2.6 

 
ข้อมูลด้านความรู้เกีย่วกบัการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลพบุรี 

ผูม้าใชบ้ริการร้องเรียนร้องทุกขข์องศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี มีความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการ
ของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 0.74) 

 
ข้อมูลด้านความพงึพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลพบุรี 

โดยภาพรวมประชาชนผูม้าติดต่อรับบริการท่ีศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีมีภาพรวมของ
ความพึงพอใจเก่ียวกบัการให้บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄ = 3.60) จาํแนกตามรายดา้น 3 ดา้น 
พบวา่  
 

1. ดา้นการบริการอยูใ่นระดบัมาก(x̄ = 3.78 ) 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ = 3.89 ) 
3. ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง ( x̄ = 3.14 ) 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆ กบัมีความพึงพอใจ

ต่อการใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี พบวา่ 
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

2. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ประเภทของบริการ ไม่มีผล
ทาํใหมี้ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี แตกต่างกนั 

 



 
 

 

3. ความรู้เก่ียวกับการให้บริการของศูนย์ดาํรงธรรมจังหวดัลพบุรีมีความสัมพนัธ์กับ 
ความพึงพอใจในการรับบริการศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ข้อวจิารณ์ 
ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของต่อศูนยด์าํรงธรรม

จงัหวดัลพบุรีซ่ึงผูศึ้กษาไดศึ้กษากลุ่มประชากรผูม้าติดต่อใชบ้ริการท่ีศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี 
จาํนวน 274 คน โดยผลการศึกษา เป็นดงัน้ี  
 

1. ความรู้เกีย่วกบัการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลพบุรี 
ประชาชนผูม้าใชบ้ริการมีความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีอยู่

ในระดบัมาก ( x̄ = 0.72) ซ่ึงหมายความว่าประชาชนผูม้าติดต่อใชบ้ริการมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก 
โดยพิจารณาในภาพรวม พบว่า นับตั้ งแต่มีรัฐบาล ได้ดําเนินการจัดตั้ งศูนย์ดํารงธรรมข้ึน  
ตามนโยบาย มิติใหม่ศูนยบ์ริการประชาชนแบบเบด็เสร็จ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ
ของภาครัฐและความรู้เก่ียวกับการบริการของศูนยด์าํรงธรรมได้หลายช่องทาง เช่น โทรทศัน์ 
เวบ็ไซต ์เฟสบุ๊คและป้ายประกาศต่างๆ ทาํใหป้ระชาชนมีความรู้ในประเด็นต่างๆ เม่ือพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ประเด็นความรู้เก่ียวกบัการใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ท่ีอยูใ่นระดบัความรู้
นอ้ย ซ่ึงเป็นคาํถามเชิงลบ ไดผ้ลการวิจยัดงัน้ี 

 
ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกขไ์ม่สามารถมอบหมายให้ผูอ่ื้นร้องเรียน/ร้องทุกขแ์ทนได ้ 

ไม่ว่ากรณีใดก็ตามเน่ืองจากประชาชนมีความรู้อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด (x̄ =0.38) ซ่ึงประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่ทราบว่าการร้องเรียนสามารถมอบหมายให้คนอ่ืนร้องเรียนแทนได ้เน่ืองจากทางศูนยด์าํรง
ธรรมจงัหวดัลพบุรีขาดการประชาสัมพนัธ์ทาํให้ประชาชนไม่ทราบ เก่ียวกบัการรับเร่ืองร้องเรียน
ในกรณีท่ีมาร้องเรียนแทนผูอ่ื้นโดยการร้องเรียนร้องทุกขแ์ทนผูอ่ื้นจะตอ้งมีหนังสือมอบอาํนาจ 
ท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นจากผูท่ี้ตอ้งการจะร้องเรียนแนบมาดว้ย   

 
ประเด็นศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีมีอาํนาจหน้าท่ีสามารถไกล่เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆได ้

ซ่ึงอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄ = 0.40)เน่ืองจาก ประชาชนไม่มีความรู้เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีการปฏิบติังาน
ของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีท่ีชดัเจน และศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีขาดการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัอาํนาจหนา้ท่ีการปฏิบติังานใหป้ระชาชนไดท้ราบ ทาํใหป้ระชาชนไม่เขา้ใจเก่ียวกบัอาํนาจ
หนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เน่ืองจากประชาชนมีความเขา้ใจว่าศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี 



 
 

 

และศูนยด์าํรงธรรมอาํเภอ มีอาํนาจหน้าท่ีสามารถไกล่เกล่ียได้เหมือนกันซ่ึงตามกฎกระทรวง  
ว่าดว้ยการไกล่เกล่ียท่ีมีความผดิโทษทางอาญา พ.ศ. 2553 อาํนาจหนา้ท่ีไกล่เกล่ียเป็นของศูนยด์าํรง
ธรรมอาํเภอ ซ่ึงศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีมีหนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขเ์ท่านั้นและประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มีอาํนาจหนา้ท่ีทาํการไกล่เกล่ียได ้ 

 
ซ่ึงทั้ง 2 ประเด็นน้ีมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปรัชญา เวสารัชช ์(2540) คือ ระบบ

ประชาสมัพนัธ์ท่ีดีจะช่วยใหผู้รั้บบริการเกิดความมัน่ใจในการติดต่อ ลดความสับสน และรู้บทบาท
ของตน เป้าหมายของการประชาสัมพนัธ์ในงานบริการ คือ ทาํให้ผูติ้ดต่อรู้เง่ือนไข รู้ขั้นตอนและรู้
วิธีการปฏิบติัตนในการติดต่อขอรับบริการ 
 

ประเด็นสุดทา้ยคือ การร้องเรียน/ร้องทุกขต่์อหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อลงไปแกไ้ขปัญหาได้
อย่างรวดเร็วในพื้นท่ี สามารถดาํเนินการได้ทุกกรณีไม่มีขอ้ยกเวน้ประเด็นน้ีแสดงให้เห็นว่า 
ประชาชนมีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย(x̄ = 0.45) เพราะ ประชาชนไม่ทราบว่าการออกหน่วยเคล่ือนท่ี
เร็วมีเง่ือนไขในการปฏิบติัหน้าท่ี ในบางกรณี เช่น เร่ืองขอ้พิพาทระหว่างบุคคล ศูนยด์าํรงธรรม
จงัหวดัลพบุรีจะพิจารณา หาขอ้มูลก่อนโดยการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว โดยใชเ้วลารวบรวมขอ้มูลพิจารณาขอ้เท็จจริงก่อนจึงสามารถนาํหน่วยเคล่ือนท่ีลง
ไปปฏิบติัหน้าท่ีแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีได ้เป็นเพราะเง่ือนไขระยะเวลาท่ีไม่ชดัเจนทาํให้เกิดความ
ล่าชา้แก่ประชาชนได ้

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุนนัทา ทวีผล (2550) กล่าวถึง ลกัษณะการให้บริการท่ีมี

คุณภาพ โดยมีตวัแปรท่ีจะนาํมาใชก้ารกาํหนดคุณภาพของบริการ คือ ความรวดเร็ว ซ่ึงประชาชน
ตอ้งไดรั้บการบริการทนัที โดยไม่ตอ้งรอรับบริการเกินสมควร และความน่าเช่ือถือไดใ้นระบบ
บริการ คือ การบริการท่ีมีคุณภาพจะต้องมี ความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการ
ใหบ้ริการท่ีแน่นอน คาดการณ์ล่วงหนา้ไดแ้น่นอน เป็นท่ีพึ่งพาของผูใ้หบ้ริการไดเ้สมอ และมีโอกาส
เกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

 
2. ความพงึพอใจในการรับบริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลพบุรี 
ประชาชนผูม้าใชบ้ริการมีความความพึงพอใจเก่ียวกบัการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรม

จงัหวดัลพบุรีอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 3.60) เม่ือพิจารณารายดา้นไดผ้ลการวิจยั ดงัน้ี 
 



 
 

 

2.1 ดา้นการใหบ้ริการประชาชนผูม้าใชบ้ริการมีความความความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ
ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.78) แต่เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า การตอ้นรับ
และการให้บริการของเจา้หน้าท่ี รวมถึงการให้บริการด้วยความรวดเร็วและความตรงต่อเวลา  
มีค่าเฉล่ียนอ้ย เน่ืองจาก การมาใชบ้ริการของประชาชนในแต่ละคร้ังมีจาํนวนค่อนขา้งมาก บางคร้ัง
เจา้หนา้ท่ีให้บริการไม่ทนัต่อความตอ้งการของประชาชน และแต่ละเร่ืองในการดาํเนินงานตอ้งใช้
เวลาค่อนขา้งมากจึงไม่มีสะดวกรวดเร็วเท่าท่ีควร 

 
ประเด็นการแนะนาํเก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้กฎหมาย และวิธีปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง 

(x̄ = 3.65) มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงในการแนะนาํเร่ืองตามๆเก่ียวกบักฎระเบียบ ขอ้กฎหมาย และวิธี
ปฏิบติัต่างๆทางศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ยงัไม่มีความชาํนาญมากพอในกฎหมายบางประเภท
ทาํให้ไม่สามารถแนะนาํประชาชนไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงในกฎหมายบางประเภทท่ีประชาชนมาขอ
ปรึกษาเป็นกฎหมายท่ีซบัซอ้นอาจจะทาํให้เกิดการแนะนาํท่ีผดิพลาดหรือขา้มขั้นตอนบางขั้นตอน
ไป ทาํใหป้ระชาชนเกิดความสบสนหรือเขา้ใจผดิ และนาํไปปฏิบติัอยา่งผดิวิธี 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ สุนันทา ทวีผล (2550) คือ มาตรฐานทางเทคนิคหรือ

มาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การบริการประเภทท่ีตอ้งอาศยัความรู้ความชาํนาญทางเทคนิคหรือ
ทางวิชาการ เช่น การเงินกรบญัชี ทางการแพทย ์เศรษฐกิจ กฎหมาย ฯลฯ บริการดงักล่าวน้ีจะมี
คุณภาพดีกต่็อเม่ือมีบุคลากรและกระบวกการใหบ้ริการท่ีไดม้าตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ 
 

2.2 ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ประชาชนผูม้าใชบ้ริการมีความพึงพอใจของประชาชน 
ผูใ้ห้บริการศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.89)แต่เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า 
เจา้หน้าท่ีบริการด้วยความเต็มใจ ช้ีแจงขั้นตอนการให้บริการ และมีจาํนวนเพียงพอต่อผูม้ารับ
บริการมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เน่ืองจาก ในแต่ละคร้ังเม่ือมีจาํนวนประชาชนมาใชบ้ริการเป็นจาํนวน
มาก ทาํให้เกิดการติดขดัและรีบร้อนในการบริการ และเกินต่อการดูแลของเจา้หนา้ท่ี และส่งผลทาํ
ให้เกิดความไม่สุภาพในการให้บริการได ้เช่น การพูดกบัประชาชน การให้ขอ้มูลในดา้นต่างๆ 
รวมถึงการช้ีแจงขั้นตอนและการบวนการในการให้บริการไม่ละเอียด ชดัเจนเท่าท่ีควร และทาํให้
เจา้หนา้ท่ีบริการไม่ทัว่ถึง 

 
2.3ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกอยู่ในระดบัปานกลาง (x̄ = 3.14) ทุกประเด็น 

ซ่ึงหมายความว่าประชาชนผูท่ี้มาใชบ้ริการมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น



 
 

 

โดยรวมพบว่า ป้ายประชาสัมพนัธ์มีรายละเอียดการให้บริการรวมถึงเอกสารประชาสัมพนัธ์ เช่น 
แผ่นพบั ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ มีรายละเอียดท่ีไม่ชัดเจน และไม่เพียงพอต่อประชาชน ซ่ึง
สามารถทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ได้ในขนาดเล็กจึงทาํให้ไม่สามารถใส่รายละเอียดลงในป้ายได้
ครบถว้น ประกอบกบัพื้นท่ีในการติดป้ายประชาสัมพนัธ์มีจาํกดั รวมทั้งอุปกรณ์และส่ิงอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ โต๊ะรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ นํ้ าด่ืม ยงัมีไม่เพียงพอต่อ
ประชาชน ซ่ึงในบางคร้ังประชาชนท่ีมารับบริการจาํนวนหลายคนในเวลาเดียวกนั หรือเป็นกลุ่ม
มวลชน ทาํให้ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีไม่สามารถรองรับประชาชนไดเ้พียงพอเน่ืองจากห้อง
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลพบุรีมีขนาดเล็ก ไม่มีจุดบริการและจํานวนท่ีนั่งรอเพียงพอสําหรับ
ประชาชน อีกประเด็นหน่ึงท่ีสาํคญัคือ พื้นท่ีการให้บริการไม่มีความปลอดภยัสาํหรับการรับเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกขท่ี์เป็นเร่ืองลบั ซ่ึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี และความ
ไม่สะดวกของประชาชน และทาํให้การบริการเกิดความล่าชา้ได ้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความพึงพอใจของประชาชนได ้ 

 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อเนก สุวรรณบณัฑิต และภาสกร อดุลพฒันกิจ(2548) คือ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูรั้บบริการเป็นส่ิงท่ีผูรั้บบริการมีทศันคติทางบวกและทางลบ
หลังจากได้รับบริการ และการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีได้คาดหวงัไว  ้ซ่ึง
สามารถเปล่ียนแปลงไปไดต้ามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการบริการ ไดแ้ก่ 
สถานท่ีบริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมองหาสถานท่ีในการบริการท่ีผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงได้
โดยสะดวก มีสถานท่ีกวา้งขวางเพียงพอต่อผูรั้บบริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาผูศึ้กษาวิจยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วนคือขอ้เสนอแนะจาก

การศึกษาและขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรม
จงัหวดัลพบุรี ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้เสนอแนะบางประการท่ีอยากจะเสนอแนะ เพื่ออยากทราบ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
ในดา้นการบริการ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูว้ิจยั 
จึงเห็นควรมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 



 
 

 

ความรู้เกีย่วกบัการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลพบุรี  
ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกขไ์ม่สามารถมอบหมายให้ผูอ่ื้นร้องเรียน/ร้องทุกขแ์ทนได้

ไม่ว่ากรณีใดก็ตามพบว่า ประชาชนมีความรู้อยู่ในระดบัน้อย ดงันั้นควรมีการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจให้กบัประชาชนในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินการต่างๆของศูนยด์าํรงธรรม
จงัหวดัลพบุรีโดยเพิ่มความรู้เก่ียวกบัช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกขแ์ละอาํนาจหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังานของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีให้ชดัเจน โดยใชว้ิธีการช้ีแจงกบัประชาชนท่ีมาใช้
บริการร้องเรียนร้องทุกขไ์ดท้ราบ หรือทาํการติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณพ้ืนท่ีหนา้ห้องศูนย์
ดาํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ณ ศาลากลางจงัหวดัลพบุรี ให้ประชาชนไดอ่้านและทาํความเขา้ใจ หรือ
ทาํการประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น เพจเฟสบุ๊ค “ศูนยด์าํรงธรรม จงัหวดั
ลพบุรี” 

 
ประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกขต่์อหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อไปแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเร็ว

ในพื้นท่ีสามารถดาํเนินการไดทุ้กกรณีไม่มีขอ้ยกเวน้พบว่า ประชาชนมีความรู้อยู่ในระดบัน้อย
ดงันั้น การดาํเนินงานของเจา้หน้าท่ีศูนยด์าํรงธรรมควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแกปั้ญหาของประชาชนท่ีมาร้องเรียน และควรกาํหนด
ระยะเวลาท่ีชดัเจนในขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพราะ ศูนยด์าํรงธรรมเป็นเพียงหน่วยงานรับ
เร่ืองร้องเรียนของประชาชน แต่ยงัไม่ใช่หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนของ
ประชาชนโดยตรง ยงัมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบการแกไ้ขปัญหานั้นเป็นผูด้าํเนินการอีกขั้นตอนหน่ึง 

 
 ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีมีอาํนาจหน้าท่ีสามารถไกล่เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆไดพ้บว่า 
ประชาชนมีความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีศูนยด์าํรงธรรมควรมีการช้ีแจง ประชาสัมพนัธ์
โดยมีการจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของทางศูนยด์าํรงธรรมให้ประชาชน
ทัว่ไปไดท้ราบถึงลกัษณะหนา้ท่ีของศูนยว์า่เป็นเพียงหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ไม่มี
หน้าท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆได ้โดยแจง้ให้ประชาชนทราบถึงหน่วยงานท่ีให้บริการใน
ดา้นการแกไ้ขของปัญหานั้นๆ 
 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการทีมี่ต่อการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัลพบุรี 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี 
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงจากระดบัความความพึงพอใจ ดงักล่าวควรเพิ่มระดบั 



 
 

 

โดยการปรับปรุง ด้านบริการ และด้านสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพ่ือเป็นการเพิ่ม 
ความพึงพอใจใหสู้งข้ึน 

 
ด้านการบริการ ควรมีการแนะนําเก่ียวกับกฎระเบียบขอ้กฎหมายและวิธีปฏิบัติงาน 

เสริมสร้างองคค์วามรู้ให้แก่เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีควรมีการจดั
อบรมเร่ืองกฎหมายต่างๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรองเรียน/ร้องทุกข ์ให้แก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
เช่น กฎหมายท่ีดิน กฎหมายหน้ีสิน เป็นตน้ 

 
ดา้นสถานท่ีและส่ิงอาํนวยความสะดวกตอ้งมีการปรับปรุงโดยการขยายหอ้งศูนยด์าํรงธรรม

จงัหวดัลพบุรี หรือแยกหอ้งศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรีออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. ห้องทาํงานของเจ้าหน้าท่ี ควรมีตูท่ี้เก็บเอกสารเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์อย่างมิดชิด 

เน่ืองจากเอกสารบางชนิดอยูใ่นชั้นความลบั เม่ือเอกสารหลุดออกไปอาจจะก่อใหเ้กิดภยัอนัตรายต่อ
ประชาชนท่ีมีขอ้พิพาทระหวา่งกนัได ้

2.ห้องรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรทาํห้องให้มีขนาดท่ีสามารถรองรับประชาชน
โดยประมาณจาํนวน 10-15 คน เพื่อรองรับกรณีท่ีผูร้้องเรียนมาเป็นกลุ่ม และทาํห้องให้ท่ีมีความ
มิดชิด ไม่ส่งผลอนัตรายต่อผูร้้องเรียน และควรเพิ่มโต๊ะ เกา้อ้ี และนํ้ าด่ืม เพียงพอต่อประชาชน  
เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. จากคร้ังน้ีการวิจยั เก่ียวกบัความรู้ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การใหบ้ริการของศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัลพบุรี ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรเปล่ียนเป็นดา้นอ่ืนๆ เช่น 
ดา้นความเช่ือมัน่ต่อศูนยด์าํรงธรรม ดา้นพฤติกรรมการร้องเรียนของประชาชน เป็นตน้เพื่อจะได้
ผลการวิจยัท่ีกวา้งข้ึน นาํไปสู่แนวทางในการสร้างความรู้แก่ผูม้าติดต่อใชบ้ริการ 
 

2. ควรเปล่ียนประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจากหน่วยงานในระดบัจงัหวดัเป็นระดบัอาํเภอ 
หรืออาจใชบุ้คลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประชากรในการวิจยั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีรอบดา้น            
มากข้ึน 

 



 
 

 

3. ควรเปล่ียนวิธีการวิจยัจากเดิมใชก้ารศึกษาเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียว อาจเปล่ียนเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ หรือเพิ่มการวิจยัเชิงคุณภาพเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของวิธีการศึกษา เพื่อใหเ้กิดขอ้มูล
ท่ีหลากหลาย และเป็นการยนืยนัผลการวิจยัระหวา่งกนั 
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