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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให ้

บ ริการรับรองนิ ติกรณ์ เอกสารของกองสัญชาติ และนิ ติกรณ์  กรมการกงสุล กระทรวง 
การต่างประเทศ และ 2) ความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือมั่นในคุณภาพการให้บริการกับความ 
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด รองลงมา
คือ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ด้านผลของการให้บริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ตามล าดบั ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ย
ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ยความโปร่งใสจริงใจน่าเช่ือถือ 
ความเช่ือมัน่ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่ง
มีคุณภาพ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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ABSTRACT 
 

This study proposed 1)  to study the level of people’s satisfaction towards legalization 
service of Legalization Division, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs  
and 2)  to study the relationship between people’s confidence in service quality and satisfaction 
towards legalization service of Legalization Division, Department of Consular Affairs, Ministry 
of Foreign Affairs. The study results showed that people’s satisfaction towards legalization 
service of Legalization Division, Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs, 
was in the middle level. And it was found that the sample had the highest satisfaction level on  
the aspect of facilities support and service, followed by the aspect of performing officer, 
operational result, and operational procedures. The hypothesis testing found that people’s 
confidence in equal service, transparent customer service, serving people in needs, and service 
quality were positively correlated with people’s satisfaction while the level of statistical 
significance was determined as .05.  

 
Keyword : People’s satisfaction, Confidence in service quality, Legalization Service 
 

บทน า 
 

 การให้บริการประชาชนนั้น ถือเป็นภารกิจหลกัท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งของหน่วยงาน
ราชการ ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการใหมี้ประสิทธิภาพอยูต่ลอดเวลา  เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนผูม้าใชบ้ริการ ทั้งน้ี กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ เป็นหน่วยงานราชการหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการประชาชนโดยตรง 
และประชาชนใหค้วามสนใจใชบ้ริการมากข้ึนทุกขณะ  
 
 ปัจจุบนัคนไทยมีการติดต่อกบัต่างประเทศมากข้ึน ทั้งกรณี การเดินทางท่องเท่ียว เดินทาง
ไปท างาน การติดต่อเจรจาคา้ขาย หรือมีถ่ินพ านักอยู่ในต่างประเทศ เป็นตน้ ดงันั้นบทบาทหน้าท่ี
ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สังกดักระทรวงการต่างประเทศ ในดา้นการให้ บริการ
รับรองนิติกรณ์เอกสารจึงมีบาทบาทส าคญัมากข้ึนในการให้บริการประชาชนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน กระทรวงการต่างประเทศจึงตระหนักถึงความส าคญัและความจ าเป็นของ
งานดา้นนิติกรณ์ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ จึงพยายามท่ีจะยกระดบัและพัฒนางานดา้นนิติกรณ์
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ใหมี้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและความถูกตอ้ง ซ่ึงถือเป็นการรักษาผลประโยชน์สาธารณะและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศโดยรวม 
 
 ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสารยงัคงไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สืบเน่ืองจากระบบการท างานท่ีมี
หลายขั้นตอน การสั่งการตามสายการบงัคบับญัชา จ านวนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีไม่เพียงพอ และ
ระบบเทคโนโลยท่ีีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการใหบ้ริการยงัไม่มีเสถียรภาพท่ีเพียงพอ ประกอบกบั
จ านวนประชาชนท่ีมาขอใช้บริการและจ านวนเอกสารท่ีเพิ่มข้ึนทุกขณะ ซ่ึงจากปัญหาขา้งตน้  
มีผล กระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค่อนขา้งมากอนัไดแ้ก่ การท าให้เกิดความล่าชา้ใน
การให้บริการ และการท างานไม่สามารถเป็นไปได้ตามเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว ้
นอกจากน้ีแลว้ยงัส่งผลกระทบต่อต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ารโดยรวมอีกดว้ย 
 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศ้ึกษามีความตอ้งการที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการให้บริการ เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษามา
ปรับปรุงการให้บริการดา้นการรับรองนิติกรณ์เอกสารของของสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้ริการยิง่ข้ึน 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ของกองสญัชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือมัน่ในคุณภาพการใหบ้ริการกบัความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ 

 
สมมติฐาน 

 
 ความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของ 
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 จากการตรวจเอกสารแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดน้ ามาก าหนดเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 
 
                     ตัวแปรอสิระ (X)            ตัวแปรตาม (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วธีิการศึกษา 

 
  การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีต่อการให้บริการรับรอง
นิติกรณ์เอกสารของกองสญัชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ” และเพื่อให้
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว  ้ผูศึ้กษาได้ก าหนดวิธีการและอุปกรณ์ 
ในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 

ประชากรทีศึ่กษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  เน่ืองจากกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือประชาชนท่ีมาใชบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงเป็นประชากรท่ีมีขอบเขต
ไม่แน่นอน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงใชข้อ้มูลยอ้นหลงัของจ านวนประชาชนท่ีมาใชบ้ริการ 3 ปี เพื่อเป็นฐาน
ในการค านวณประชากร โดยขอ้มูลประชาชนผูม้าใชบ้ริการมีจ านวน 211,431 ราย (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีต่อการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์
เอกสารของกองสญัชาติและนิติกรณ์ 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 
 ทั้ง 4 ดา้น คือ 
1. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการ 
ใหบ้ริการ 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
4. ดา้นผลของการใหบ้ริการ 

 ความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
1. ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการดว้ย 
ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั 
2. ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการดว้ย 
ความโปร่งใสจริงใจน่าเช่ือถือ 
3. ความเช่ือมัน่ในการตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน 
 4. ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมี
คุณภาพ 
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23 มิถุนายน 2559) เม่ือน ามาหาค่าเฉล่ียของผูม้าใช้บริการตลอด 1 ปี จะมีค่าเท่ากับ 70, 477 ราย  
ซ่ึงคิดเป็น 5,874 ราย/เดือน ซ่ึงผูศึ้กษาไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาตามวิธีของ 
Yamane’s โดยค านวณจากจ านวนประชาชนผูม้าใชบ้ริการต่อเดือนจะไดจ้  านวนตวัอย่างท่ีใชใ้น
การศึกษา 375 ราย ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จากประชาชน
ท่ีมาใชบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยท าการสุ่มจากประชาชนท่ีมาใช้บริการทุก ๆ 10-11 คน/ชั่วโมงท าการ เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ท าการ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
  การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของ 
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
 
  ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการรับรอง 
นิติกรณ์เอกสาร ซ่ึงเป็นการวดัภาพรวมโดยทัว่ไปของประชาชนซ่ึงประกอบดว้ย 
 
  ความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
 
 1. ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั 
 
 2. ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใสจริงใจน่าเช่ือถือ 
 
 3. ความเช่ือมัน่ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 
  4. ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ 
 
 ส่วนที่ 2 ค  าถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์
เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ดา้น 
คือ 
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 1. ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
 
 2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ 
 
 3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
 4. ดา้นผลของการใหบ้ริการ 
 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการรับรองนิติกรณ์เอกสารของ
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในดา้นขอ้เสนอแนะและวิธีการ
ปรับปรุงแกไ้ขการใหบ้ริการเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
 

การทดสอบเคร่ืองมือ 
 
 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีรวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้
อิสระเพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละ
ขอ้ว่าเป็นไปตามตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ และน ามาแกไ้ขปรับปรุงเพื่อด าเนินการ
ในขั้นต่อไป 
 
 2.  การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูศึ้กษาได้น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว  
ไปทดสอบกับประชาชนท่ีมาใช้บริการท าหนังสือเดินทาง ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณสมบัติ
ใกลเ้คียงกับกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการจะศึกษา จ านวน 30 คน แต่มิได้น ามาเป็นตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาจริง โดยน าไปทดสอบก่อนเก็บขอ้มูลจริง (Try-out) แลว้น ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามดว้ยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal Consistency Method) ซ่ึงใชสู้ตร
ของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient และหาค่าความเช่ือมัน่รวม โดยใช้วิธีการ
ของ Cronbachs’ Alpha Coefficient ซ่ึ งผลการวิ เคราะห์ท าให้ได้ค่ าสัมประสิท ธ์ิอัลฟ่ าของ
แบบสอบถามความเช่ือมั่นต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร เท่ากับ .968 และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร เท่ากบั .965 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 1.  ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการอธิบาย
เก่ียวกับความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของ 
กองสญัชาติและนิติกรณ์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมีต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ 
 
 2.  การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ
รับรองนิติกรณ์เอกสารกบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์คร้ังน้ี ก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 1. ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.4 อายุ
อยูร่ะหว่างนอ้ยกวา่/เท่ากบั 25 ปี และ 26-30 ปี ในจ านวนท่ีเท่ากนัคือ จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 
24.3 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ
ประเภทบริการท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใช ้คือ บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารแบบปกติ จ านวน 
263 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.1  
 
 2. ความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร โดย
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในระดับ 
ปานกลาง ( x = 3.46) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเช่ือมั่นในการ
ให้บริการดว้ยความโปร่งใสจริงใจน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ( x = 3.59) รองลงมามีความเช่ือมัน่ในการ
ให้บริการดว้ยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั ( x = 3.47) เช่ือมัน่ในการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชน (x = 3.46)  และเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ (x =3.33) ตามล าดบั 
 
 3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร โดยภาพรวมกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในระดบัปานกลาง ( x = 3.46) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมากท่ีสุด  
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( x = 3.54) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ี ท่ีให้บริการ ( x = 3.48) ด้านผลของการ
ใหบ้ริการ (x = 3.45 และดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ ( x =3.36) ตามล าดบั 
 
 4. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและความคิดเห็นอ่ืน ๆ จากการส ารวจโดยการส่งแบบสอบถาม 
จ านวน 375 ชุด ไปยงักลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นประชาชนท่ีมาใช้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของ 
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีผูแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในแบบสอบถาม จ านวน 36 ชุด คิดเป็นร้อยละ 9.6 ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจากการส ารวจ
พบวา่ ประชาชนจ านวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของผูต้อบแบบสอบถาม เสนอใหก้องสัญชาติ
และนิติกรณ์มีการปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานให้รวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะในกรณีบริการ
รับรองนิติกรณ์เอกสารแบบด่วน และกรณีเอกสารยื่นขอแกไ้ข ตลอดจนมีความประสงคใ์ห้ขยาย
ระยะเวลาในการยื่นขอใชบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสารแบบด่วน ในขณะท่ีประชาชนจ านวน 11 
ราย คิดเป็นร้อยละ 30.56 ของผูต้อบแบบสอบถามเสนอให้มีการเพิ่มเติมดา้นสถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวก เช่น ขยายพื้นท่ีจอดรถ เพิ่มจุดให้บริการน ้ าด่ืม ปรับปรุงบริการ call center มีการติด
ประกาศวิธีการ กฎ ข้อระเบียบต่าง ๆ ในการรับรองนิตกรณ์เอกสารท่ีเป็นปัจจุบัน และมีการ
ใหบ้ริการแกไ้ขเอกสารในกรณีท่ีเอกสารมีความผดิพลาดเลก็ ๆนอ้ย ๆ นอกจากน้ีประชาชนจ านวน 
8 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอใหก้องสัญชาติและนิติกรณ์มีการขยาย
สาขาใหบ้ริการไปยงัส่วนภูมิภาคให้มากข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูมี้ถ่ินพ านกัใน
ต่างจงัหวดั และประชาชนจ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.44 ของผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอใหมี้
การเพิ่มอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ และควรพฒันาเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความเช่ียวชาญ มีจิตส านึกใน
การให้บริการท่ีดี และมีความเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) และสุดท้ายมีประชาชน
จ านวน 2 ราย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอให้มีการปรับปรุงมาตรฐาน
การตรวจค าการแปลเอกสารให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายใน
การแกไ้ขเอกสารซ ้า ๆ ของประชาชน 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
 จากสมมติฐานความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์
เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมีความสัมพนัธ์กบั 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ เม่ือพิจารณาค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือมัน่
ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ 
กรมการกงสุล กระทรวง การต่างประเทศ กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการใน
ภาพรวม โดยแบ่งความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
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ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 
ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั (2) ความเช่ือมัน่ในการให้บริการ
ดว้ยความโปร่งใสจริงใจน่าเช่ือถือ (3) ความเช่ือมัน่ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
และ (4) ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ ปรากฏผลดงัน้ี  
 
  1.  ค่าความสัมพนัธ์ระหว่างความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
ภาพรวม กบั ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.876 (ค่า sig 0.000 น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรอง 
นิติกรณ์เอกสาร ภาพรวม มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของประชาชนต่อ 
การให้บริการ ในภาพรวม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นั่นคือ เม่ือประชาชนมีความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ภาพรวม  
เพิ่มมากข้ึน กจ็ะมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ในภาพรวม เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 
  2.  ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั 
กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในภาพรวม  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.741 (ค่า sig 0.000 น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ยความเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบติั มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
ในภาพรวม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ เม่ือ
ประชาชนมี ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั เพิ่มมากข้ึน ก็จะมี
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ในภาพรวม เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 
  3.  ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการดว้ยความโปร่งใสจริงใจน่าเช่ือถือ 
กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในภาพรวม  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.755 (ค่า sig 0.000 น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ยความเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบตัิ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
ในภาพรวม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ เม่ือ
ประชาชนมี ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ยความโปร่งใสจริงใจน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน ก็จะมี
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ในภาพรวม เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 
  4.  ค่าความสัมพนัธ์ระหว่าง ความเช่ือมัน่ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.810 (ค่า sig 0.000 น้อยกว่า 0.05) แสดงว่า ความเช่ือมั่นในการตอบสนองความต้องการของ
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ประชาชน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
ในภาพรวม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ เม่ือ
ประชาชนมี ความเช่ือมั่นในการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพิ่มมากข้ึน ก็จะมี 
ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ ในภาพรวม เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 
 5.  ค่าความสมัพนัธ์ระหวา่ง ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพกบัความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการใหบ้ริการในภาพรวม มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.843 (ค่า sig 0.000 
นอ้ยกวา่ 0.05) แสดงวา่ ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ในภาพรวม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นั่นคือ เม่ือประชาชนมีความเช่ือมัน่ในการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ เพิ่มมากข้ึน กจ็ะมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในภาพรวม เพิ่มข้ึนเช่นกนั 
 

ข้อวิจารณ์ 
 
ความเช่ือม่ันของประชาชนทีมี่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
 
  จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์
เอกสารของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46) อาจสืบเน่ืองมาจากการด าเนินงานของกองสัญชาติและนิติกรณ์ 
ในบางส่วนยงัขาดความเช่ือมัน่จากประชาชน เช่น การให้บริการยงัมีความล่าช้า กระบวนการ
ซบัซอ้น ท าใหป้ระชาชนตอ้งใชเ้วลาในการรับบริการเป็นเวลานาน ตลอดจนการให้บริการขอ้มูลจาก
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานยงัคงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชนไดใ้นระดบัท่ีประชาชน
พึงพอใจ ซ่ึงสามารถพิจารณาในรายดา้นไดด้งัน้ี 
 
 1.  ความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารดว้ยความโปร่งใสจริงใจ
น่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58) โดยเฉพาะในประเด็นเจา้หน้าท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นตน้
ได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Anderson and Narus 
(1990: 42-58 อา้งใน ฉัตรพล มณีกูล , 2552: 15) กล่าวว่า ความเช่ือมั่นเป็นความโน้มน้าวท่ีจะ
สะท้อนความเช่ือจากความสามารถในการท า งาน  (Competence) และความปรารถนาดี 
(Benevolence) ของผูท่ี้มุ่งหวงัว่าจะไดรั้บความไวว้างใจ และความเช่ือของผูซ้ื้อว่าผูใ้ห้บริการ และ
พนักงานของเขาจะปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลในเชิงบวก (Positive outcomes) และ 
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ไม่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีไม่คาดหวงั และท่ีจะส่งผลในเชิงลบ (Negative outcomes) ทั้งน้ี จาก
ประเด็นขา้งตน้อาจเป็นเพราะจากประสบการณ์ของกลุ่มตวัอย่างในการรับบริการรับรองนิติกรณ์
เอกสารจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ พบว่า เจา้หน้าท่ีมีการปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์ไม่เคย
ขอรับส่ิงตอบแทน หรือขอสินบนจากการให้บริการ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากความเขม้แขง็ 
ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ของภาครัฐบาลโดยเห็นไดจ้ากตวัอย่างของเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐท่ีถูกด าเนินคดีเน่ืองจากการทุจริตรับสินบน อีกทั้ งในปัจจุบนัมีช่องทางท่ีประชาชนจะ
น าเสนอขอ้มูลการทุจริตของขา้ราชการเพิ่มมากข้ึน ทั้งจากศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย และ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีเกิด 
ความตระหนักในบทลงโทษ จึงยึดถือความสุจริต และความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติังานเป็นส าคญั 
ในขณะท่ีประเด็นของการท่ีหน่วยงานมีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ และประชาชน
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกเป็นประเด็นท่ีตอ้งมีการปรับปรุงให้ดีข้ึน เน่ืองจากไดรั้บ
ความเช่ือมัน่จากประชาชนในระดับต ่าท่ีสุด ซ่ึงอาจสืบเน่ืองมาจากการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับ
เก่ียวกบัภารกิจของกองสัญชาติและนิติกรณ์ตลอดจนรายละเอียดเชิงลึกของงานรับรองนิติกรณ์
เอกสารประชาชนยงัไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ท่ี 
ตอ้งการความสั้ น กระชับ และเขา้ใจง่าย จึงมีการตดัทอนขอ้มูลบางส่วน รวมถึงขอ้มูลเชิงลึกของ 
ทางราชการออกไปท าให้ประชาชนไม่สามารถรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได ้ตลอดจน
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ยงัไม่หลากหลาย อาจท าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
เท่าท่ีควร 
 
 2. ความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารดว้ยการให้บริการดว้ยความ
เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียรองลงมา (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47) โดยจะเห็นได้ว่าประเด็นท่ี 
กองสัญชาติและนิติกรณ์มีการให้บริการโดยมุ่งเน้นให้เกิดบริการท่ีเสมอภาคต่อประชาชนผูม้าใช้
บริการไดรั้บความเช่ือมัน่จากประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Robbins (2000: 147 
อา้งใน จ าลองลกัษณ์ อินทวนั, 2558: 48) ท่ีว่า ความเช่ือมัน่หรือความไวว้างใจเป็นความคาดหวงัใน
ทางบวกต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท าหรือการตดัสินใจท่ีจะกระท าตามสมควรแลว้แต่
โอกาส ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารมีการจดัล าดบัในการใหบ้ริการ
ประชาชนอย่างถูกต้องและให้บริการตามล าดับไม่มีการให้บริการข้ามล าดับ ตลอดจนมีการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีผูด้อ้ยโอกาสให้ไดรั้บบริการอย่างเท่าเทียม เช่น การช่วยเหลือผูรั้บบริการท่ี
พิการให้ไดรั้บความสะดวกมากข้ึน เน่ืองจากในทางปฏิบติัการจะท าให้เกิดความเสมอภาค เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียม ผูท่ี้มีโอกาสน้อยท่ีสุด ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือส่งเสริมมากข้ึน ในขณะท่ีผูท่ี้ 
มีโอกาสมากกว่าต้องได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมแต่พอดี หรืออาจจะต้องเสียสละให้แก่
ผูด้อ้ยโอกาสเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม และจากการส ารวจพบว่าประเด็นความ
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รวดเร็วในการตอบสนองความตอ้งการและให้ความสนใจต่อปัญหาของประชาชนผูม้าใชบ้ริการ 
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัไดรั้บความเช่ือมัน่จากประชาชนน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนผูใ้ช้บริการโดยประชาชนได้เสนอแนะให ้
กองสัญชาติและนิติกรณ์ปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานให้รวดเร็วข้ึน โดยเฉพาะในกรณี
บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารแบบด่วน จากประเด็นขา้งตน้อาจสืบเน่ืองมาจากการรับรองนิติกรณ์
เอกสารมีขั้นตอนท่ีซับซอ้น การด าเนินงานจึงตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรท าให้ประชาชนตอ้งรอ
คอยเอกสารของตนเองเป็ระยะเวลานาน ตลอดจนประเภทเอกสารท่ีประชาชนน ามายื่นรับรองมี
ความยากง่ายในการพิจารณาต่างกนั จึงท าให้การจ่ายคืนเอกสารมีความเหล่ือมล ้าของเวลาระหว่าง
เอกสารท่ีพิจารณายากและพิจารณาง่าย 
 
 3.  ความเช่ือมั่นต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในการตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน มีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นอนัดบัสาม (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46) ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าประเด็นท่ีกองสัญชาติและนิติกรณ์มีการให้บริการข้อมูลขั้นตอนการรับบริการ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีชัดเจนและเขา้ถึงง่ายไดรั้บความเช่ือมัน่จากประชาชนมากท่ีสุด อาจสืบเน่ืองมาจาก 
การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัขั้นตอนการใหบ้ริการต่าง ๆ รวมถึงอตัราค่าธรรมเนียมรับบริการมีความ 
สั้น กระชบั และ เขา้ใจง่าย ประชาชนจึงเขา้ถึงขอ้มูลได ้และนอกจากน้ีกองสัญชาติและนิติกรณ์ยงัมี
เจ้าหน้าท่ีให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน ในขณะท่ีประเด็นกองสัญชาติและนิติกรณ์มีช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะท่ีสะดวก เขา้ถึงง่าย ไดรั้บความเช่ือมัน่น้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนผูใ้ช้บริการโดยประชาชนได้
เสนอแนะให้กองสัญชาติและนิติกรณ์มีการจดัตั้งศูนยใ์ห้บริการขอ้มูลทางโทรศพัท ์(Call Center) 
เพื่ อ เป็นช่องทางในการสอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น จากประเด็นข้างต้นอาจ 
สืบเน่ืองมาจากกองสัญชาติและนิติกรณ์มีการจดัตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นไวเ้พียงจุดเดียว และ
แบบฟอร์มส าหรับแสดงความคิดเห็นไม่ได้มีการจัดวางไวอ้ย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนช่องทาง 
การร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผา่นระบบโทรศพัทย์งัไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการขอ้มูลและรับเร่ืองเสนอแนะทางโทรศพัทมี์
จ านวนไม่เพียงพอ อาจส่งผลใหไ้ม่สามารถรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกสายได ้
 
 4.  ความเช่ือมัน่ต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารดว้ยความเช่ือมัน่ในการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.33) โดยเฉพาะในประเด็น 
การให ้บริการเป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว และถูกตอ้ง ท่ีไดรั้บความเช่ือมัน่นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามแก่ประชาชนผูใ้ชบ้ริการโดยประชาชนได้
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เสนอแนะให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานให้รวดเร็วข้ึน จาก
ประเด็นข้างต้นอาจเป็นเพราะปัจจุบันมีประชาชนมาขอรับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารเพื่อ
เดินทางไปท างาน และไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศจ านวนมาก ในขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการมีจ านวน
จ ากัด ดังนั้ นจึงส่งผลให้ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ นอกจากน้ีใน
กระบวนการตรวจสอบเอกสารตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นหลกั เจา้หนา้ท่ีจึงตอ้งใชเ้วลา และความ
ละเอียดถ่ีถว้นในการตรวจสอบเอกสาร ซ่ึงส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บบริการล่าชา้กวา่ก าหนด ขณะท่ี
ประเด็นมีการใชเ้ทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ได้รับความเช่ือมั่นจากประชาชนมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากกองสัญชาติและนิติกรณ์มีการน า
เทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือมาช่วยในระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสารเพื่อช่วยให้การ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงท าใหป้ระชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในประเดน็น้ี 
 
ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 
 
  จากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46) สอดคล้องกับผลการศึกษาของสอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา  
แต่งแก้ว (2553) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการงานทะเบียนราษฎร 
ส านักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักงานเขตดินแดงในระดับปานกลาง  และจากการศึกษาสามารถพิจารณา 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให่บริการรายดา้นไดด้งัน้ี 
 
  1.  ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.54) สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของสุกัญญา มีแก้ว (2554) 
ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนในการใชบ้ริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอ
ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อหน่วยงานใน
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ในประเด็นสถานท่ีมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะกรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นสถานท่ีราชการท่ีมีประชาชนทั้ งชาวไทย และชาวต่างประเทศ  
มาปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน และติดต่อขอรับบริการจ านวนมาก  ดังนั้ นความสะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร น ามาซ่ึงความน่าเช่ือถือ และความเป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบติังาน ซ่ึงจากความส าคญัดงักล่าวส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขององคก์ารมากท่ีสุด ในขณะท่ีประเด็นการเปิดรับขอ้คิดเห็นต่อการให้บริการ 
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เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นตน้ ไดรั้บความ พึงพอใจจากประชาชนน้อยท่ีสุด  
อาจเป็นเพราะช่องทางในการแสดงเห็น ร้องเรียน หรือเสนอแนะมีไม่ทั่วถึง ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
กองสัญชาติและนิติกรณ์มีการจดัตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นเพียงจุดเดียว และแบบฟอร์ในการ
แสดงความคิดเห็นนั้นกไ็ม่ไดมี้การจดัตั้งอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 2.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในดา้นเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียรองลงมา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั3.48) โดยจะเห็นไดว้่าประเด็นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีการให ้
บริการเหมือนกนัทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบติัไดรั้บความพึงพอใจจากประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ เอนก สุวรรณบณัฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2548: 172-173) ท่ีกล่าวถึงปัจจยั
ดา้นผูใ้หบ้ริการมีผลต่อความพึงพอใจไวว้่า ผูใ้ห้บริการจะตอ้งตระหนกัตนเองว่ามีส่วนส าคญัในการ
สร้างให้เกิดความพึงพอใจในการบริการของผูรั้บบริการ โดยในการก าหนดกระบวนการจดัการ 
วางรูปแบบการบริการจะตอ้งค านึงถึงผูรั้บบริการเป็นส าคญัทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอ
บริการท่ีลูกคา้ตอ้งการดว้ยความสนใจเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ีดว้ยจิตส านึกของการบริการ จากประเด็น
ขา้งตน้อาจสืบเน่ืองมาจากเจา้หน้าผูป้ฏิบติังานของกองสัญชาติและนิติกรณ์มีความเต็มใจในการ
ให้บริการประชาชน และให้การบริการประชาชนทุกคนท่ีมาใชบ้ริการดว้ยความเท่าเทียมกนัโดย 
ไม่มีการเลือกปฏิบติั เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการอยา่งทัว่ถึง และเป็นการอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ประชาชน ในขณะท่ีประเด็นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความอดทนต่อการท างานในสถานการณ์
ท่ีกดดนั และมีความพร้อมในการจดัการกบัปัญหาไดรั้บความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดอาจสืบเน่ืองมาจาก
การท่ีเจา้หนา้ผูป้ฏิบติังานตอ้งใหบ้ริการประชาชนในแต่ละวนัเป็นจ านวนมาก บวกกบัประชาชนผูม้า
ใชบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสารก็มีหลากกลุ่ม หลายประเภท จึงท าให้บางคร้ังมีการปะทะอารมณ์
เกิดข้ึนระหวา่งประชาชนกบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฎิบติังาน ส่งใหป้ระชาชนเกิดความไม่พึงพอใจ 
 
 3.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในดา้นผลของการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียรองลงมาเป็นอันดับสาม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าประเด็นท่ีประชาชน
สามารถน าเอกสารท่ีผ่านการรับรองนิติกรณ์เอกสารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่า ไดรั้บความ 
พึงพอใจมากท่ีสุด อาจเป็นผลมาจากประชาชนท่ีน าเอกสารมาผ่านการรับรองนิติกรณ์เอกสารมี
เป้าหมายในการน าเอกสารไปใช้อย่างชัดเจน เช่น ใช้ยื่นประกอบการขอตรวจลงตรา และใช้เป็น
หลักฐานประกอบการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นต้น จึงท าให้
ประชาชนเห็นว่าเอกสารท่ีผ่านการรับรองนิติกรณ์เอกสารสามารถน าไปใช้ได้อย่างคุม้ค่า และ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ในขณะท่ีประเด็นการให้บริการเป็นไปตรงตามเวลานดัหมายไดรั้บความ
พึงพอใจน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีได้จากการแจกแบบสอบถามแก่
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการโดยประชาชนไดเ้สนอแนะใหก้องสัญชาติและนิติกรณ์ปรับปรุงระยะเวลาใน
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การด าเนินงานให้รวดเร็วข้ึน จากประเด็นขา้งต้นอาจสืบเน่ืองมาจากประชาชนได้รับเอกสาร
กลบัคืนล่าชา้กว่าก าหนดซ่ึงอาจเป็นเพราะเอกสารบางประเภทท่ีประชาชนน ามายื่นเพื่อขอรับรอง
นิติกรณ์เอกสารมีเน้ือความท่ียาก และค่อนขา้งซับซ้อน ตลอดจนเอกสารบางประเภทตอ้งใชก้าร
พิจารณาอย่างละเอียดอ่อนและรอบครอบก่อนจะท าการรับรองเจา้หน้าจึงจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการตรวจสอบเอกสารนานกวา่ปกติซ่ึงอาจส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความไม่พึงพอใจได ้
 
  4.  ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในดา้นกระบวนการหรือขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุกญัญา  
มีแกว้ (2554) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เขตอ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อหน่วยงานในดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซ่ึงจากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าในประเด็น
ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ไดรั้บความพึงพอใจจากประชาชนน้อย
ท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการมีหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอน
ประชาชนตอ้งรอบริการจากเจา้หนา้ท่ีค่อนขา้งนาน โดยเฉพาะการตรวจสอบเอกสาร ตอ้งใชเ้วลา
และความละเอียดถ่ีถว้นเพื่อป้องกนัขอ้ผิดพลาด ประกอบกบัปริมาณของประชาชนผูใ้ชบ้ริการมี
จ านวนมากอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้ประชาชนเห็นว่าการขอรับบริการไม่มีความสะดวก และ
รวดเร็วตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้จึงมีความพึงพอใจในประเด็นน้ีน้อยท่ีสุด ในขณะท่ีประเด็น 
การให้บริการตามล าดบัก่อน - หลงั เช่น ผูท่ี้มาก่อนไดรั้บบริการก่อน เป็นตน้ ไดรั้บความพึงพอใจ
จากประชาชนมากท่ีสุด ทั้ งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากกองสัญชาติและนิติกรณ์มีการจดัล าดบัการใช้
บริการก่อนและหลังอย่างชัดเจน มีการแบ่งประเภทของล าดับในการรับบริการ และมีการใช้
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการจดัล าดบัผูรั้บบริการ จึงส่งผลใหป้ระชาชนเกิดความพึงพอใจ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 
  1.  ข้อเสนอแนะด้านความเช่ือม่ันของประชาชนทีมี่ต่อคุณภาพการให้บริการ  
 
จากการส ารวจความเช่ือมัน่ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการรับรองนิติกรณ์เอกสารของ 
กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าความเช่ือมั่นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการในดา้นการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพไดรั้บความเช่ือมัน่จากประชาชน
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ต ่าท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33) โดยเฉพาะในประเด็นการให้บริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว 
ดงันั้น กองสญัชาติและนิติกรณ์ ควรด าเนินการดงัน้ี 

 
  1.1  กองสัญชาติและนิติกรณ์ ควรพฒันาระบบการรับรองเอกสารให้มีความรวดเร็ว 
ทนัสมยั ลดขั้นตอนท่ีซบัซอ้นลง โดยน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาปรับปรุงระบบงาน หรือควรมีการพฒันา
และปรับปรุงโปรแกรมระบบงานรับรองเอกสารและขั้นตอน/กระบวนการท่ีกองสัญชาติและ 
นิติกรณ์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ใหส้ั้นลง รวดเร็วข้ึน และมีความถูกตอ้ง แม่นย  ามากยิง่ข้ึน  
 
  1.2  กองสัญชาติและนิติกรณ์ ควรจดัจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินงานแทนในการ
ให้บริการบางส่วน (Outsourcing) โดยอาจเขา้มาดูแลในส่วนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและลดปริมาณ
งานของกองสญัชาติและนิติกรณ์ 
 
  2.  ข้อเสนอแนะด้านความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร 

 
   จากการส ารวจความพึงของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ของกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการไดรั้บความเช่ือมัน่จากประชาชนต ่าท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36) โดยเฉพาะในประเด็นการติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว และการ
ใหบ้ริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดงันั้น กองสญัชาติและนิติกรณ์ ควรด าเนินการดงัน้ี 
 
  2.1  การกระจายอ านาจการตดัสินใจ ใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถตดัสินใจในการอนุญาต อนุมติั 
หรือการด าเนินการใด ๆ ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอน 
การปฏิบติังาน 
 
  2.2  กองสัญชาติและนิติกรณ์ ควรจดัท าช่องทางในการแจง้สถานะและรายละเอียดของ
เอกสาร ตลอดจนช่ือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบให้ประชาชนผูรั้บบริการไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน โดยอาจ
ใช้เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กองสัญชาติและนิติกรณ์ เพื่อใหป้ระชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดติ้ดตามสถานะเอกสารของตนเองได้
และเพื่อควบคุมใหก้ารด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
  2.3  จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์เพื่อใหค้  าแนะน าผูรั้บบริการ ทราบถึงขั้นตอนการ
ติดต่องานกบัส่วนงานต่าง ๆ  ในกองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยค าแนะน าตอ้งมีความชดัเจน และหลีกเล่ียง
ค ายอ่ท่ีประชาชนอาจไม่เขา้ใจ 
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  2.4  จดัเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ ไวใ้ห้พร้อมเพรียง เช่น เอกสารค าขอรับรองนิติกรณ์
เอกสาร แบบฟอร์มการมอบอ านาจ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียขอ้งกบัการใหบ้ริการ โดยอาจมีตวัอยา่ง
แบบค าร้องท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยเป็นตวัอยา่ง พร้อมทั้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้ค  าแนะน า และบริการ
เขียนค าร้อง และช่วยจดัเอกสารต่าง ๆ กบัผูไ้ม่รู้หนงัสือและผูพ้ิการ 
 
 3.  จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
 
   3.1  ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบติั มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ ดงันั้นกองสัญชาติและนิติกรณ์ 
ควรด าเนินการดงัน้ี 
 
    3.3.1 ขยายพื้นท่ีการให้บริการ โดยเปิดหน้าช่องรับเอกสารเพิ่มจากเดิม เพื่อให้
การยื่นเอกสารมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในช่วงท่ีประชาชนมาขอรับบริการจ านวนมาก 
รวมถึงอาจมีการขยายสาขาให้บริการไปยงัส่วนภูมิภาคให้มากข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีมีถ่ินพ านกัในต่างจงัหวดั 
 
   3.3.2 อบรมสร้างจิตส านึกในการให้บริการแก่ประชาชน โดยท าการฝึกอบรมเป็น
ระยะ ๆ เพื่อสร้างจิตส านึกในการให้บริการท่ีดี มีความเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) แก่
ผูรั้บบริการ และควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานวา่ส าเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้ง
การให้รางวลัแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บค าชมเชยในการให้บริการ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 
  
    3.3.3 จดัให้มีระบบคิวและให้บริการตามคิวโดยเคร่งครัด สร้างมาตรฐานของ
กระบวนการให้บริการ เช่น ถอ้ยค าท่ีใชพู้ดกบัประชาชน ให้ทุกคนถือปฏิบติักบัประชาชนทุกคน
เหมือน ๆ กนั 
 
  3.2  ความเช่ือมัน่ในการให้บริการดว้ยความโปร่งใสจริงใจน่าเช่ือถือ มีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการ ดงันั้นกองสัญชาติและนิติกรณ์ 
ควรด าเนินการดงัน้ี 
 
   3.2.1  การใชร้ะบบสารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัการขอ้มูล และช่วยเตือนเม่ือ 
ถึงก าหนดเวลา  มีการบนัทึกวนัและเวลาการรับค าขอ และรับเร่ืองของเจา้หนา้ท่ีทุกขั้นตอน ตลอดจนมี
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การแจง้หรือมีเอกสารแสดงระยะเวลารับเอกสารท่ีประชาชนสามารถรับเอกสารของตนเองคืนได้
อยา่งชดัเจน 
 
    3.2.2  การจดัท าคู่มือรวบรวมค าแปลเอกสารท่ีถูกตอ้ง และเหมาะสม เพื่อช่วยให้
การตรวจค าแปลเอกสารมีความรวดเร็ว และเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานยึดถือในกรอบมาตรฐาน
เดียวกนั และควรมีการเผยแพร่คู่มือดงักล่าว เพื่อให้แก่ประชาชน รวมทั้งบริษทัแปลเอกชนต่าง ๆ 
ใชเ้ป็นแนวทางในการแปลเอกสารได ้ 
 
   3.3  ความเช่ือมัน่ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ดังนั้ นกองสัญชาติและนิติกรณ์  
ควรด าเนินการดงัน้ี 
 
   3.3.1  มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีสะดวก เช่น การมี
โทรศพัทส์ายด่วน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถโทรเขา้มาสอบถามขอ้มูล หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนได ้ทั้งน้ี
ผูรั้บโทรศพัทจ์ะตอ้งไดรั้บการอบรมมาเพื่อให้สามารถให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา แกไ้ขปัญหาหรือ
ตอบค าถามใหค้วามกระจ่างแก่ผูท่ี้โทรเขา้มาได ้สายด่วนดงักล่าวควรมีคู่สายมากพอท่ีจะใหบ้ริการ
โดยประชาชนไม่ตอ้งเสียเวลารอสายนาน  
 
   3.3.2  การจดัท าป้ายแสดงสถานท่ี ประเภทงาน ขั้นตอนของงาน ระยะเวลาในการ
ให้บริการแต่ละเร่ือง ช่ือเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ และค่าธรรมเนียมแต่ละรายการ เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน  
 
   3.3.3  การจดัเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ค  าแนะน าประชาชนทราบถึงขั้นตอน
การติดต่องานกบักองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยค าแนะน าตอ้งมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย รวมทั้งการ
ใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น ป้าย แผน่พบั แถบบนัทึกเสียง และรูปภาพในการประชาสัมพนัธ์การใชบ้ริการให้
ทราบทัว่กนั  
 
  3.4  ความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ดงันั้นกองสัญชาติและนิติกรณ์ ควรมีการพฒันา
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น การน าระบบบาร์โคด้ 2 มิติ (QR Code) มา
ใชเ้พื่อลดขั้นตอนบางส่วนในกระบวนการรับรองเอกสาร เช่น ขั้นตอนการประทบัครุฑลงบน
แผ่นปะสต๊ิกเกอร์ (เพื่อป้องกนัการปลอมแปลง) ลงบนเอกสาร หรือขั้นตอนการประทบัครุฑท่ีหัวมุม
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กระดาษดา้นซ้ายบน (กรณีเอกสารมีหลายแผ่น) ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอนและลดเวลาในกระบวนงาน
การรับรองเอกสาร นอกจากน้ี ระบบบาร์โคด้ 2 มิติ (QR Code) มีความปลอดภยัสูง และสามารถ
ช่วยป้องกนัการปลอมแปลงเอกสารไดดี้ยิ่งข้ึน ตลอดจนยงัช่วยให้ผูรั้บบริการหรือหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืน ๆ สามารถใช้ระบบน้ีในการตรวจสอบความแท้จริงของเอกสารได้โดยใช้สมาร์ตโฟน  
(Smart Phone) และการด าเนินการดงักล่าวจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ในการให้บริการ และเพิ่มระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการได ้
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 
 1.  ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังาน และความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรในกองสญัชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อน าขอ้มูลต่าง 
ๆ ท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผน แกไ้ขปัญหา และส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงจะน าไปสู่ 
การสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชนไดม้ากยิง่ข้ึน  
  
 2.  การศึกษาในคร้ังต่อไป ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการอ่ืน ๆ นอกจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงจะไดรั้บขอ้มูลท่ีถ่ายทอดจาก
พนกังานท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ท าให้ขอ้มูลท่ีได ้มีความถูกตอ้ง และสามารถน าไป 
ใชป้ระโยชน์ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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