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การเขียนรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R to R)
โครงรางรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยเปนแผนการทํางานท่ีผูไดรับทุนเขียนเพ่ือรายงานผล

การทํางานทางวิชาการของตน สวนใหญเนื้อหาของโครงการจะใหเหตุผลวาทําไมถึงทําวิจัยเรื่องนั้น มีประเด็น
ปญหาหรือคําถามอะไรท่ีตองการหาคําตอบ ตองการบรรลุเปาหมายอะไร จะใชวิธีดําเนินการศึกษาอยางไร
และเม่ือทําเสร็จสิ้นแลวคาดวาจะเปนประโยชนตอวงวิชาการและตอสังคมอยางไร เปนตน สําหรับการเขียน
รายงานประกอบดวยมีหัวขอสําคัญ ดังนี้

1. ชื่อโครงการวิจัย
2. ผูวิจัย/คณะผูวิจัย
3. บทคัดยอ
4. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
5. วัตถุประสงคของการวิจัย
6. ขอบเขตของการวิจัย (ประชากร/กลุมตัวอยาง พ้ืนท่ีศึกษา ตัวแปร ระยะเวลา เนื้อหาหรือประเด็น

สําคัญ เปนตน)
7. การทบทวนวรรณกรรม/เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ถาจําเปน)
8. นิยามศัพทเฉพาะ
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
10. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
11. ผลการวิเคราะหขอมูล
12. สรุปผลการวิจัย
13. อภิปรายผลการวิจัย
14. ขอเสนอแนะ
15. เอกสารอางอิง
16. ภาคผนวก
17. ประวัติยอผูวิจัย

1.ช่ือเรื่อง (Title)
การกําหนดชื่อเรื่องมีหลักดังนี้ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2556: 7)

1.1 สอดคลองกับปญหาการวิจัย
1.2 มีความชัดเจน  รัดกุม ประกอบดวยตัวแปรท่ีมีความสําคัญในการศึกษา บงบอก ใหทราบวา

ศึกษาเรื่องใด กับใคร
1.3 ประกอบดวย ชื่อเรื่องท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 14)
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2. ผูวิจัย/คณะผูวิจัย
ตองระบุหัวหนาโครงการวิจัยท่ีเปนผูทําสัญญาทุน

ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 14)

3. บทคัดยอ (Abstract)
บทคัดยอเปนเนื้อหาสวนแรกท่ีผูอานจะไดอาน เปนท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษเปนการ

สรุปแกนเนื้อหาของบทความ ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงคการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ข้ันตอนการดําเนินการ
วิจัย ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย และคําสําคัญ

ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 14)

4. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา (Background and Rationale of the Study) มีหลักดังนี้
4.1 เขียนใหทราบวาปญหาความสําคัญ และเหตุผลท่ีเลือกวิจัยในเรื่องนั้น ๆ คืออะไร
4.2 เสนอแนวคิดอยางตอเนื่อง สมเหตุสมผลอางอิงทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวของเพ่ือเนนให

เห็นความสําคัญของประเด็นปญหาการวิจัยท่ีตองการจะศึกษาคนหาคําตอบ
ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 14)

5. วัตถุประสงคของการวิจัย (Objective)
เปนการเขียนเปาหมายของการวิจัย  หรือการระบุกิจกรรมหรืองานวิจัยท่ีผูวิจัยจะตองทําตาม

กิจกรรมนั้น ๆ เพ่ือคนหาขอเท็จจริงใหไดมาซึ่งคําตอบและขอคนพบ
ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 17)

6. ขอบเขตของการวิจัย (The scope and limited of the study) มีหลักดังนี้ (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2556 : 8)

6.1 เปนการกําหนดขอบเขตเนื้อหา  ประชากร  กลุมตัวอยาง  และตัวแปรท่ีศึกษา
6.2 ตองสอดคลองกับชื่อเรื่อง วัตถุประสงคของการวิจัย
6.3 ในกรณีท่ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ควรกําหนดระยะเวลาในการทดลองดวย

ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 17)

7. การทบทวนวรรณกรรม/เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ (ถาจําเปน)
เปนการยอนกลับไปสํารวจดูเอกสารและงานวิจัยท่ีมีคนศึกษาไวในอดีต ซึ่งเปนงานท่ีมีเนื้อหา

เก่ียวของกับงานวิจัยของเราโดยตรงหรือบางสวนรวมถึงการทบทวนเอกสารงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ
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8. นิยามศัพทเฉพาะ (Distinctive definition)
เปนการใหความหมายของคํา กลุมคําหรือวลีตาง ๆ เชน คําท่ีเปนตัวแปร ใหมีความหมายท่ี

ชัดเจนทําใหผูอานมีความเขาใจในความหมายของคําศัพทตาง ๆ
ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 18)

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ (Anticipated outcomes)
เขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและผลสืบเนื่องไปสูการปฏิบัติจริง
ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 19)

10. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย (Research Methodology)
การดําเนินงานควรเขียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยในการนําเสนอวิธีการ

ดําเนินการวิจัย สวนมากจะนําเสนอเก่ียวกับเรื่องตาง ๆ ข้ึนกับลักษณะงานวิจัยท่ีทําโดยสามารถปรับไดตาม
ความเหมาะสม เชน

10.1 ประชากร โดยกําหนดวาประชากร คือใคร มีจํานวนเทาไหรในป พ.ศ.หรือปการศึกษาใด
(ถามี)

10.2 เปนการกําหนดสิ่งตาง ๆ ดังนี้ (ถามี)
10.2.1 กลุมตัวอยางคือใคร มีจํานวนเทาใด ในป พ.ศ. หรือปการศึกษาใด กําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีใด
10.2.2 การสุมตัวอยางและข้ันตอนการสุมตัวอยาง
10.2.3 ตารางแสดงจํานวนกลุมตัวอยาง

10.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยระบุเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ (ถามี)
10.3.1 เครื่องมือ มีก่ีประเภท อะไรบาง
10.3.2 ตัวอยางเครื่องมือ
10.3.3 วิธีการสรางเครื่องมือ ท่ีใชในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัย
10.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ในหัวขอนี้จะเปนการกําหนดวา ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม

โดยวิธีใด มีข้ันตอนอยางไร
10.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการบอกถึงวิธีท่ีผูวิจัยนําเสนอขอมูลมาวิเคราะห รวมท้ังสถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล (ถามี) (บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2556: 9)
ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 19)



4คูมือการเขียนรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R to R)

11. ผลการวิเคราะหขอมูล (Results)
เปนการนําขอมูลท่ีนักวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหใหสอดคลองตามวัตถุประสงคซึ่ง

การวเิคราะหขอมูลมี 2 วิธี ไดแก
11.1 การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชสถิติ
11.2 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลครบถวนรอบดานขอมูลท่ีมักปรากฏใน

รูปตัวอักษร สัญลักษณ คําพูด คําบรรยาย สถานการณ เหตุการณ ความรูสึก คุณสมบัติ คุณลักษณะของตัวแปร
ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 21)

12. สรุปผลการวิจัย (Conclusion)
การนําขอมูลท่ีผานการวิเคราะหตามวัตถุประสงคมาเปนขอสรุป
หลักในการสรุปผลการวิจัย (สําราญ กําจัดภัย. 2557 : ถอดเทป)
1. การสรุปผลตองข้ึนอยูกับขอมูลท่ีไดเปนสําคัญ
2. การสรุปผลตองสอดคลองกับขอเท็จจริง หลักการตางๆ ของธรรมชาติ
3. การสรุปผลตองจํากัดภายในขอบเขตของปญหา และความรูท่ีไดรับจริง ๆ ไมกลาวอางถึง

เหตุอ่ืน ๆ ซึ่งไมใชผลการวิจัย
4. การลงสรุปนั้นเปนการกลาวแตเพียงสั้น ๆ รัดกุมตามปญหาการวิจัย
5. การสรุปผลตองเปนคําตอบท่ีเก่ียวของและสัมพันธกับปญหาวิจัย
6. การสรุปผลเปนเรื่องของการคนพบขอเท็จจริง ไมรวมทัศนคติ หรือความคิดเห็นสวนตัว

เขาไปเก่ียวของดวย
7. การสรุปผลขอมูลควรเปนผลเนื่องมาจากการคิดไตรตรองอยางรอบคอบจากขอมูลและ

ขอเท็จจริงท่ีได
ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 30)

13. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion)
การแปลขอคนพบจากการวิจัยในลักษณะตีความและประเมินผลเพ่ืออธิบายและยืนยันความ

สอดคลองและความแตกตางระหวางขอคนพบกับสมมติฐานการวิจัยและอภิปรายเพ่ือเชื่อมโยงระหวาง
ผลการวิจัยท่ีไดกับผลการวิจัยท่ีผานมา ตลอดจนแนวคิด ทฤษฏีท่ีใชเปนกรอบความคิดในการวิจัยวามีความ
สอดคลองหรือขัดแยงกันอยางไร (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2547: 2-3)

หลักการเขียนอภิปรายผลการวิจัยมีหลักการเขียน 4 ประการ ดังนี้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์. 2547: 2 - 3)
1) ศึกษาอะไร
2) ผลท่ีไดรับเปนอยางไร
3) เหตุผลท่ีไดจึงเปนเชนนั้น
4) ยืนยันผลท่ีไดอยางไร

ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 31)
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14. ขอเสนอแนะ (Suggestion)
หลักการเขียนขอเสนอแนะประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร. 2556 : 14)
14.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช ขอเสนอแนะในสวนนี้จะมีความสําคัญ

เก่ียวกับหัวขอหรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย โดยนําเสนอในลักษณะท่ีวาขอคนพบจากการวิจัยใช
ประโยชนอยางไรไดบาง เปนตน

14.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ขอเสนอแนะในสวนนี้เปนการนําเสนอใหผูท่ีจะศึกษา
เพ่ิมเติมในเรื่องนั้น ๆ ควรศึกษาเพ่ิมเติมในดานใด ควรขยายขอบเขตการวิจัยอยางไร เปนตน

ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 33)

15. เอกสารอางอิง (References)
การอางอิงในรูปเลมเปนการระบุแหลงท่ีมาของขอมูลในเนื้อความ ใหใชวิธีการอางอิงแบบนาม-ป

(Author date in text citation) โดยระบุชื่อผูแตง ปท่ีพิมพและหนาท่ีอางอิงเอกสารไวขางหนาหรือขางหลัง
ขอความท่ีตองการอางอิง เพ่ือบอกแหลงท่ีมาของขอความนั้น ดังนี้ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร. 2556 : 187 - 188)

15.1 การอางอิงช่ือบุคคล คนไทยใหลงชื่อตัวและนามสกุล สวนชาวตางประเทศใหลงเฉพาะชื่อสกุล
ตัวอยางการอางอิง
ผูแตง 1 คน

(สมชาย   หมายปอง. 2550 : 10)
(Maipong. 2007 : 10)

ผูแตง 2 คน
(สุชา จันทนเอม  และสุรางค  จันทนเอม. 2545 : 66)
(Chanaim  andChanaim. 2002 : 66)

ผูแตง 3 คน ใหใสช่ือทุกคน
(สุจริต  เพียรชอบ,สายใจอินทรัมพรรย  และสายใจ  สุวรรณธาดา. 2548 : 5)
(Pianchoop, Intranphan  andSuwanthada. 2005 : 5)

ผูแตง  มากกวา 3 คน ใหใสชื่อเฉพาะคนแรก ตามดวยและคณะ
(สุวกิจ  ศรีปดถา  และคณะ. 2550 : 145)
(Sripathar.et  al. 2007 : 145)

15.2 ช่ือนิติบุคคล   หนวยงาน  องคกร ท่ีทําเอกสาร  ใหระบุชื่อหนวยงานตามท่ีปรากฏ
ตัวอยางการอางอิง
(สถาบันสิ่งแวดลอมไทย. 2549 : บทคัดยอ)

(Thai Environment Institute. 2006 : abstract)
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15.3 เอกสารอางอิง (References) เปนการอางอิงสวนทายเลม  โดยรวบรวมรายการเอกสาร
ท้ังหมดท่ี ผูเขียนไดใชอางอิงในเนื้อความ พรอมจัดเรียงเอกสารตามลําดับอักษรของผูแตง และใหใชการอางอิง
แบบ APA (American psychological association citation style) ดังนี้

หนังสือ (Book)
ชื่อผูแตง. (ปท่ีพิมพ). ช่ือหนังสือ. ครั้งท่ีพิมพ. สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ.
บทความจากองคกรหรือหนวยงาน
ชื่อองคกร/หนวยงาน. (ปท่ีพิมพ). ช่ือเรื่อง. สถานท่ีพิมพ.
วิทยานิพนธ
ชื่อผูแตง. (พ.ศ.). ช่ือเรื่อง . วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธ มหาวิทยาลัย. (อัดสําเนา).

บทความจากหนังสือท่ีมีผูเขียนเฉพาะบท (Book article or chapter)
ชื่อผู เขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ).ชื่อบทความ/บท/ตอน. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ช่ือหนังสือ

(หนา). สถานท่ีพิมพ : สํานักพิมพ.
บทความจากวารสารหรือนิตยสาร (Journal  or  magazine  article)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ).ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร. ปท่ี (ฉบับท่ี), หนา.

บทความจากหนังสือพิมพ (Newspaper  article)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีพิมพ/ด/ว). ชื่อบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ, หนาซึ่งปรากฏ

บทความ.

บทความจากฐานขอมูลอินเทอรเน็ต (Article  from  an internet  database)
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปท่ีเผยแพร).ชื่อบทความ. ช่ือวารสาร, ปท่ี, ฉบับท่ี. วันท่ีทําการ

สืบคน. จากแหลงขอมูล/สารนิเทศ.

บทความจากสารานุกรม ( Encyclopedia article)
ชื่อผูเขียนบทความ.(ปท่ีพิมพ).ช่ือบทความ. ใน สารานุกรม (เลมท่ี,หนา). สถานท่ีพิมพ

: สํานักพิมพ.
เอกสารจากฐานขอมูล CD-ROM (CD-Document)
ชื่อผูเขียนบทความ.(ปท่ีพิมพ).ช่ือบทความ : ช่ือหนังสือ. (จากแหลงขอมูลเลขท่ี)

เว็บไซต (Website)
ชื่อผูแตง. (ปท่ีเผยแพรสารนิเทศบนอินเตอรเน็ต).ช่ือเรื่องหรือช่ือบทความ, วันท่ีทําการ

สืบคน. จาก URL
ตัวอยาง (ดูในภาคผนวก หนา 34)
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16. ภาคผนวก
เปนสวนท่ีอยูตอจากรายการอางอิง  โดยเปนแหลงใหขอมูลรายละเอียดเพ่ือแสดงวารายงาน

วิจัยมีคุณภาพ  เชน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ขอมูลท่ีแสดงผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  รายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ นอกจากนี้อาจเปนตารางตาง ๆ ท่ีไมไดใสไวในรายงานวิจัยการ
พิมพภาคผนวกตองมีหนาบอกตอนอยูดานหนา  โดยพิมพคําวา “ภาคผนวก” ไวกลางหนากระดาษ  พรอม
ชื่อเรื่อง  หากภาคผนวกมีหลายเรื่อง  ควรเรียงและจัดลําดับตามตัวอักษร  เชน ภาคผนวก  ก  ภาคผนวก  ข
เปนตน และใหมีหนาบอกตอนอยูดานหนาทุกเรื่องไปพรอมชื่อเรื่องนั้น ๆ

ตัวอยาง หนาบอกตอนของภาคผนวก (ดูในภาคผนวก หนา 13)

17. ประวัติยอของผูวิจัย
เปนการเสนอประวัติโดยยอของผูวิจัยมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ สกุล  พรอมคํานําหนา ไดแก

นาย  นางสาว นาง ถามียศ  บรรดาศักดิ์  ฐานันดร - ศักดิ์  สมณศักดิ์  ราชทินนาม  ก็ใหใสไวดวย  พรอมท้ัง
วัน  เดือน  ป  และสถานท่ีเกิด  สถานท่ีอยูปจจุบัน ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน สถานท่ีทํางานปจจุบัน
ประวัติการศึกษาตั้งแตข้ันปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาข้ึนไป  สถานศึกษาและ พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา
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การพิมพรูปเลมรายงานวิจัย

หลักเกณฑทั่วไป (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 2556 : 14 - 18)

1. กระดาษท่ีใชพิมพ กระดาษอัดสําเนา หรือ กระดาษถายเอกสารสีขาว ขนาดกวาง 8.5 นิ้ว ยาว
11 นิ้ว หรือขนาด A 4 หนาไมต่ํากวา 80 แกรม คุณภาพดี ใชหมึกสีดํา

2. การเวนขอบกระดาษ เวนขอบกระดาษอยูในแนวเดียวกันทุกหนา ตองตีกรอบ โดยเวนจาก
ขอบบน 1.5 นิ้ว ทุกหนา เวนจากขอบซาย 1.5 นิ้ว เวนจากขอบลางและขอบขวา 1.25 นิ้ว

3. ตัวอักษรท่ีใชในการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร ใชตัวอักษรขนาด 16 พอยท (point ) แบบ
ตัวอักษรตองเปนแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม แบบอักษรท่ีใช คือ ทีเอท นิรามิต เอเอส (TH Niramit AS) หรือ ที
เอท สารบรรณ พีเอสเค (TH Sarabun PSK) ฟอนตมาตรฐานขาราชการไทยของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)

4. จํานวนบรรทัดแตละหนา แตละหนาใหตั้งบรรทัดพิมพไว 30 บรรทัด และพิมพ ขอความไม
เกิน 28 บรรทัด (เหลืออีก 2 บรรทัด เผื่อไวสําหรับเวนบรรทัดระหวางหัวขอสําคัญ)

5. เลขกํากับหนา ในสวนประกอบตอนตน ใชอักษรโรมัน เริ่มนับ i ii  iii  iv ...
จากหนาปกใน เปนตนไป  แตเริ่มใสอักษรโรมันตั้งแตหนาประกาศคุณูปการเปนตนไป หนาใดมีขอความกลาง
หนากระดาษ หรือหนากระดาษเปลา ไมตองใสตัวอักษร หรือเลขหนา แตนับเปนลําดับหรือจํานวนหนาดวย

สําหรับสวนเนื้อหา ใหใชตัวเลขกํากับตั้งแตตนจนหนาสุดทาย พิมพเลขกํากับหนาไวในตําแหนงท่ี
หางจากขอบบนและขอบขวา 1 นิ้ว โดยไมมีเครื่องหมายใด ๆ

6. การนับจํานวนหนา ใหใชตัวเลขอารบิค โดยเริ่มนับจากบทท่ี 1 จนถึงสวนประกอบ ทายสุด (รวม
หนาบอกตอน)

7. การวางหัวขอเนื้อหา และขนาดตัวอักษร
7.1 คําวา บทท่ี ใชขนาดตัวอักษร 20 พอยท (ตัวหนา) วางไวกลางหนากระดาษบรรทัดแรก
7.2 ช่ือเรื่อง หรือ ช่ือบท ใชขนาดตัวอักษร 20 พอยท (ตัวหนา) วางไวกลางหนากระดาษใต

บทท่ี  และหางจากบทท่ี 1.5 บรรทัด
7.3 หัวขอใหญ ใชขนาดตัวอักษร 18 พอยท (ตัวหนา) วางไวชิดขอบซาย หางจากขอความ

บน 2 บรรทัด สําหรับขอความขยายใชขนาดอักษร 16 พอยท ใชยอหนา 7 ตัวอักษร (ยอหนาท่ี 1 ) เริ่มพิมพ
ตัวอักษรท่ี 8 และหางจากหัวขอใหญ 1.5 บรรทัด

7.4 หัวขอรอง ใชขนาดตัวอักษร 16 พอยท (ตัวหนา) พิมพในยอหนาท่ี 1
7.5 หัวขอยอย ใชขนาดตัวอักษร 16 พอยท (ธรรมดา) ใหยอหนาเขาไปอีก 3 ตัวอักษร (ยอ

หนาท่ี 2) และหากมีหัวขอยอย ๆ ลงไปอีก ใหยอหนาเขาไปอีกยอหนาละ 3 ตัวอักษร
ในการพิมพดวยเครื่องคอมพิวเตอร และใชขนาดตัวอักษรไมเทากัน ใหตั้งระยะยอหนา ดังนี้
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ยอหนาท่ี 1 (ยอหนาแรก) 7 ตัวอักษร ใหตั้งท่ี 0.7 นิ้ว
ยอหนาท่ี 2, 3 , 4 ... (ยอหนาเขาไปอีก ยอหนาละ 3 ตัวอักษร) ใหระยะยอหนาเพ่ิม

ยอหนาละ 0.2 นิ้ว จึงเปน 0.9 นิ้ว, 1.1 นิ้ว, 1.3 นิ้ว ตามลําดับ
8. การใชตัวเลข ใหใชแบบเดียวกันตลอดท้ังเลม  แตจะมีความแตกตางกันตาม

จุดประสงคของการใชตัวเลข กลาวคือ
8.1 ตัวเลขกํากับหลังบทท่ี 1 ทุกบท ไมใชเครื่องหมายใดๆ
8.2 ใชเครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังตัวเลขท่ีบอกลําดับท่ีเปนจํานวนเต็ม
8.3 ระหวางตัวเลขหลายจํานวน หรือ เลขบอกปท่ีติดกัน ใชเครื่องหมายจุลภาค (,) เชน 90,

105, 1998, 1999, 2541, 2542
8.4 ตัวเลขท่ีบอกจํานวนพันข้ึนไป ใชจุลภาคค่ันเลขจํานวนสามหลัก เชน 1,050 1,105,500
8.5 ตัวเลขท่ีบอกชวงระยะจากเลขหนึ่งกับอีกเลขหนึ่ง ถาเปนเลขหลักสี่ข้ึนไป ใหเขียนเลข

จํานวนท่ีสองเปนจํานวนเต็ม เชน 50-56, 701-710, 2541-2542 (ไมใช 2541-2 )
9. การใชตัวเลขและเครื่องหมายกํากับการจําแนกหัวขอ กําหนดใหใชเปนระบบตัวเลข ดังนี้
ระบบตัวเลข

1.  …………………………………………………...
1.1 ……………………………………………....
1.2  ……………………………………………....

1.2.1 …………………………………….......
1.2.2 …………………………………….......

1.2.2.1 ……………………………….......
1.2.2.2  …………………………………...

2.  …………………………………………………...
2.1 ……………………………………………...
2.2  ……………………………………………...

การวางหัวขอและการใชตัวเลขจําแนกหัวขอ

บทที่ 1

บทนํา

ขนาด 20 พอยท
(ตัวหนา)

ขนาด 20 พอยท
(ตัวหนา)
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ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา

..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

วัตถุประสงคของการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ไวดังนี้
1.  …………………………………………………………………………............
2. …………………………………………………………………………...........

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย
……………………………………………………………………..............................................................

……………………………………………………………………………………..............................................…….............
…………………………………………………………………………………..............................................……….............

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (หัวขอยอย)
……………………………………………………......................................……………….......................
ตัวแปรท่ีศึกษา (หัวขอรอง)
1. ตัวแปรอิสระ แบงเปนดังนี้

1.1 ...................................................................................................................
1.1.1 ............................................................................................................
1.1.2 ............................................................................................................

1.2  ………………………………………....................................…………………………................
2. ตัวแปรตาม

2.1 ...................................................................................................................
2.1.1 ...........................................................................................................
2.1.2 ...........................................................................................................

2.2 ..................................................................................................................

หัวขอใหญ ขนาด 18 พอยท ตัวหนา
พอยท์ (ตัวหนา)

หัวขอรอง ขนาด 16 พอยท ตัวหนา
ตัวหนา(ตัวหนา) (ตัวหนา)

หัวขอยอ ขนาด 16 พอยท ตัวปกติ
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รูปแบบและหัวขอการจัดทํารายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
(Routine to Research)

สวนประกอบตอนตน
1. ปกนอก
2. ปกใน
3. ใบรับรองการตรวจสอบรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยของท่ีปรึกษา
4. สารบัญ
5. บัญชีตาราง (ถามี)
6. บัญชีภาพประกอบ (ถามี)

สวนประกอบเนื้อเรื่อง
1. ชื่อโครงการวิจัย
2.ผูวิจัย/คณะผูวิจัย
3. บทคัดยอ
4. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
5. วัตถุประสงคของการวิจัย
6. ขอบเขตของการวิจัย (ประชากร/กลุมตัวอยาง พ้ืนท่ีศึกษา ตัวแปร ระยะเวลา เนื้อหาหรือประเด็น
สําคัญ เปนตน)
7. การทบทวนวรรณกรรม/เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ถาจําเปน)
8. นิยามศัพทเฉพาะ
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
10. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
11. ผลการวิเคราะหขอมูล
12. สรุปผลการวิจัย
13. อภิปรายผลการวิจัย
14. ขอเสนอแนะ
15. เอกสารอางอิง
16. ภาคผนวก
17. ประวัติยอผูวิจัย

หมายเหตุ ดูตัวอยางตามเอกสารท่ีแนบ
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เอกสารอางอิง
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ตัวอยาง
รายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R to R)

การพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ

ผูวิจัย นายแสวง  อุทรักษ
ท่ีปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สําราญ กําจัดภัย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัด

กาฬสินธุ ความสําเร็จของการพัฒนาใชเกณฑการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการกอนและหลัง
การพัฒนา ดําเนินการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหา และความพึงพอใจของประชาชน
กอนการพัฒนา โดยใชขอมูลจากกลองรับขอคิดเห็น ขอรองเรียน และแบบสอบถามประชาชนท่ีมาติดตอขอรับ
บริการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ระหวางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2549 จํานวน 198 คน ข้ันท่ี
2 จัดประชุมปฏิบัติการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานบริการท้ังหมด เพ่ือยกรางโครงการในการพัฒนา การ
ใหบริการ  ผลการประชุมไดโครงการท้ังหมด 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริการ
มืออาชีพ มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทะเบียนและผูมีสวนเก่ียวของกับงาน
บริการ และกิจกรรมศึกษาดูงาน 2) โครงการพัฒนาการใหบริการเชิงรุก มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมให
ความรูงานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน และกิจกรรมการรับปรึกษาเก่ียวกับงานทะเบียนทางโทรศัพท และ 3)
โครงการปรับปรุงระบบบริการในสํานักงานและสภาพภูมิทัศนรอบสํานักงาน มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอ และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอ ข้ันท่ี 3 ดําเนินการพัฒนา
โดยเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2550 และข้ันท่ี 4 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
หลังการพัฒนา โดยสอบถามประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง  ระหวางเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 จํานวน 198 คน สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ชนิด 2 กลุมอิสระกัน (Independent Samples t-test)

ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) ภายหลังการพัฒนา ประชาชนท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก โดยท่ีดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานผลการใหบริการอยูในระดับมาก
ท่ีสุด สวนดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก และ 2) หลังการพัฒนา
ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการสูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังใน
ภาพรวมและรายดาน
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Abstract
The purpose of this study was to make a development project of service provided

by the Registry Office in AmphoeKhaowong, ChangwatKalasin, The study was done with 4
steps. Step one : to study the public states, problems, and satisfaction before
implementation of the strategy by asking 198 people who came to contact for s service at
the Registry Office in AmphoeKhaowong, ChangwatKalasin during August to September 2006
; step two : to hold a meeting for brain – storming among the officers who involved in public
service giving to make a service development strategy resulting in three  aspects of
development  strategy namely, 1) project of personnel development to be professional
service givers by offering a program for developing public  service efficiency, 2) project of
developing proactive service, comprising a program for training chiefs of tambons as well as
village headmen and a program of consulting team for register problems by phone, and 3)
project of improving the office service system including a landscape surrounding it, which
was composed of a program for improvement of the Registry Office and another for
improvement of a landscape surrounding the Amphone Office; step three :to try
implementing the development strategy during December 2006 to April 2007;  and step four
: to study the people’s satisfaction after implementing the development strategy by means
of questioning 198 people who were service receivers at the Registry Office in
AmphoeKhaowong, ChangwatKalasin from April to May 2007.

The results of implementing the project showed that overall satisfaction of the
people getting service at the Registry Office in AmphoeKhaowong, ChangwatKalasin was at
the high level. Satisfaction with individual aspects revealed that the aspects of the officers
who involved in service giving and of procedure and steps of service giving were at the high
level. While the aspects of facilities and of service giving results were at the highest level.
Satisfaction before and after implementing the project in comparison disclosed that after
implementing it, the people had statistically significant satisfaction with service providing
more  than before implementing it at the .01 level, considered as a whole or each aspect.

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ ถือเปนเรื่องท่ีทุกหนวยงานตองใหความสําคัญ

โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรมการปกครองซึ่งเปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแล การบริหารราชการของอําเภอ
เปนหนวยงานใหบริการในระดับภูมิภาค ท่ีมีความสําคัญท้ังในดานการนํานโยบายของรัฐบาลมาสูการปฏิบัติ
การพัฒนาความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมใน
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สังคม ตลอดจนการรักษาความม่ันคงภายในและการรักษาความสงบเรียบรอย  ดังจะเห็นไดจาก แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป พุทธศักราช 2548 ถึง 2551 ของกรมการปกครอง ไดมีการกําหนดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริการประชาชนไวในวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร รวมท้ังนโยบายเนนหนักของกรม
การปกครอง ป 2549 ใหมีการพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการปรับปรุงระบบงาน และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม มาใชในการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี และพัฒนาบุคลากรใหบริการดวย
จิตสํานึก (กรมการปกครอง. 2549 : 5)

สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนหนวยงานบริการประชาชนหนวยงานหนึ่ง สังกัด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู ณ อาคารท่ีวาการอําเภอเขาวง  ซึ่งมีสภาพอาคารเปนอาคาร
คอนกรีต 2 ชั้น สรางเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2547 มีการใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอเขาวง 6 ตําบล 67
หมูบาน 9,199 ครอบครัว ประชากรจํานวน 36,406 คน ซึ่งปจจุบันสามารถใหบริการแกประชาชนนอกพ้ืนท่ี
ได และประชาชนนอกพ้ืนท่ีท่ีมาขอรับบริการกับสํานักทะเบียนอําเภอสวนมากมาจากอําเภอดงหลวง จังหวัด
มุกดาหาร เนื่องจากพ้ืนท่ีอําเภอดงหลวงบางสวนการเดินทางมาท่ีสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ระยะทางจะใกล
กวาการเดินทางไปท่ีวาการอําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนมาติดตอขอรับบริการในสํานัก
ทะเบียนอําเภอเขาวง เฉลี่ย 70 คนตอวัน (ปกครองอําเภอเขาวง. 2549 : 7)

ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางสังคมอยางมาก สงผลใหภาคเอกชน และธุรกิจ
ตาง ๆ ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการประชาชนเพ่ือใหไดรับความสะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน ทําใหเกิด
การเปรียบเทียบระหวางการใหบริการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และตั้งความคาดหวังตอการ
ใหบริการภาครัฐท่ีดีข้ึน สงผลใหหนวยงานภาครัฐหลายแหงไดมีการปรับปรุงการใหบริการ ในสวนของกรมการ
ปกครองเองก็ไดกําหนดนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนไวอยางชัดเจนเชนกัน แตปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ก็ยังมีปรากฏใหเห็นอยู โดยเฉพาะในระดับอําเภอ และก่ิงอําเภอ

ผูวิจัยในฐานะเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง  รองจาก
นายอําเภอเขาวง  ไดทําการสํารวจปญหาเบื้องตนเก่ียวกับการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง โดยใช
แบบสอบถามจากผูท่ีมาขอรับบริการท่ีสํานักทะเบียนอําเภอ ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2549
รวมท้ังไดจัดเสวนาเจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2549 ไดขอสรุปปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการปรับลดอัตรากําลัง
ขาราชการ 2) เจาหนาท่ีขาดความรูดานเทคโนโลยี ในบางครั้งเม่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอยู บุคคลอ่ืนไม
สามารถใหบริการแทนได 3) เจาหนาท่ีไมมีความกระตือรือรน ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 4) การ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ หรือไมทันตอความตองการ ทําใหการบริการประชาชน
ขาดความตอเนื่อง เชน ในชวงเทศกาลปใหม สงกรานต  หรือชวงท่ีมีวันหยุดติดตอกันหลายวันจะเกิดปญหาวา
วัสดุอุปกรณในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนท่ีกรมการปกครองจัดสงมาใหไมเพียงพอ 5) ไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสํานักงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน โทรทัศน เครื่องเสียง
เครื่องปรับอากาศ หรือระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 6) ผูมาติดตอขอรับบริการบางรายไมทราบระเบียบ กฎหมาย
หรือข้ันตอนการดําเนินงานเก่ียวกับงานทะเบียน การนําเอกสาร หลักฐานมาไมครบ ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถ
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ดําเนินการใหได 7) การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ยังไมเปนท่ีประทับใจของ
ประชาชนผูมาใชบริการ เนื่องจากยังมีหนังสือรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากใบแสดงความคิดเห็นของผูมาใช
บริการ ซึ่งสํานักทะเบียนไดทํากลองแสดงความคิดเห็นไว หรือยังมีประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการมา
รองเรียนตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภออาวุโส กรณีไมไดรับความสะดวกรวดเร็วหรือเปนธรรมในการติดตอ
ราชการ และ 8) การปฏิบัติงานในสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ยังไมไดมาตรฐานตามหลักเกณฑสํานักทะเบียน
สากลและสํานักทะเบียนมาตรฐาน (Registration Standard Office R.S.O.) ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทยกําหนดข้ึน เพ่ือใหสํานักทะเบียนแตละแหงไดปรับปรุง สภาพภูมิทัศนและการ
ทํางาน ใหมีความพรอมในการบริการประชาชน  ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินตนเองของสํานักทะเบียน
อําเภอเขาวงตามตัวชี้วัดตาง ๆ ปรากฏวา ผานเกณฑมาตรฐานระดับ 3 เทานั้น ไมสามารถทําใหไดมาตรฐาน
สูงข้ึนไปสูระดับ 2 หรือระดับ 1

จากสภาพและปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลกรของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จึง
สนใจทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งผลการวิจัยจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวงใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน บรรลุยุทธศาสตรดานการใหบริการของกรมการปกครอง และสรางความพึงพอใจแก
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
2. เพ่ือจัดทําโครงการ ในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
3. เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานตามโครงการ ในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขา

วง
4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง

ระหวางกอนและหลังการพัฒนาการใหบริการ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. พ้ืนท่ีเปาหมาย ไดแก สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งใหบริการประชาชน 6

ตําบล คือ ตําบลคุมเกา ตําบลสงเปลือย ตําบลกุดสิมคุมใหม ตําบลหนองผือ ตําบลสระพังทอง และตําบลกุด
ปลาคาว

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง มีดงันี้
2.1 ประชากร ไดแก ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
2.2 กลุมตัวอยาง จําแนกเปน 2 กลุม ไดแก
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2.2.1 กลุมตัวอยางกอนการพัฒนาการใหบริการ ไดแก ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ณ
สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ  ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2549 จํานวน 198 คน

2.2.2 กลุมตัวอยางหลังการพัฒนาการใหบริการ ไดแก ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ ณ
สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ  ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 จํานวน 198
คน

3. งานใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวยงานบัตรประจําตัว
ประชาชน งานทะเบียนราษฎร ไดแก การแจงเกิด แจงตาย ยายท่ีอยู ออกเลขบานใหม งานทะเบียนครอบครัว
ไดแก การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา ทะเบียนรับรองบุตรทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนเลิกรับบุตร
บุญธรรม ทะเบียนท่ัวไป ไดแก ทะเบียนมูลนิธิ  ทะเบียนสมาคม ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนสัตวพาหนะ
ทะเบียนชื่อบุคคล

4. ตัวแปรท่ีศึกษา  ประกอบดวย
4.1 ตัวแปรตน คือ การดําเนินกิจกรรมตามโครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานัก

ทะเบียนอําเภอเขาวง
4.2 ตัวแปรตาม  คือ ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน

อําเภอเขาวง
5. ระยะเวลาของการทําวิจัย

5.1 ระยะกอนการพัฒนาการใหบริการ ชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2549
5.2 ระยะพัฒนาโครงการ และดําเนินการตามโครงการ ชวงเดือนตุลาคม 2549

ถึงเดือนเมษายน 2550
5.3 ระยะหลังการพัฒนาการใหบริการ ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2550

นิยามศัพทเฉพาะ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะ ดังนี้

1. การใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการใน
การดําเนินการงานทะเบียนของบุคลากรในสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนท่ีมารับบริการใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํา
นั้น  ซึ่งงานใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ประกอบดวย งานบัตรประจําตัวประชาชน งานทะเบียน
ราษฎร ไดแก การแจงเกิด แจงตาย ยายท่ีอยู ออกเลขบานใหม งานทะเบียนครอบครัว ไดแก การจดทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ทะเบียน
ท่ัวไป ไดแก ทะเบียนมูลนิธิ  ทะเบียนสมาคม ทะเบียนพินัยกรรม ทะเบียนสัตวพาหนะ ทะเบียนชื่อบุคคล

2. สภาพปญหาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินการงานทะเบียนของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ท่ีดําเนินการไปแลวไมบรรลุ
ตามมาตรฐานหรือตามความคาดหวังของประชาชนผูมารับบริการ มีผลทําใหประชาชนเกิดความไมพึงพอใจ
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ซึ่งในท่ีนี้รวมความถึงลักษณะความเปนอยู สิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือมีอยูในสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ท่ีเปนอุปสรรค
ตอการใหบริการประชาชน อาทิ บุคลากรไมเพียงพอ ไมเปนนักบริการมืออาชีพ หรือขาดแคลนวัสดุอุปกรณ
รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน

3. โครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง หมายถึง แผนการดําเนินการท่ี
จัดทําข้ึนอยางเปนระบบและสอดคลองกับสภาพปญหา โดยมีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการ
ของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง โดยในแตละโครงการประกอบดวยกิจกรรมยอยหลายกิจกรรมท่ีตองใช
ทรัพยากรในการดําเนินงาน และคาดหวังท่ีจะสงผลใหประชาชนผูมารับบริการไดรับความสุข และความ
สะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทํานั้น

4. ความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง  หมายถึง ความรูสึก หรือความ
คิดเห็นในทางท่ีดี หรือทางบวก ของผูมารับบริการตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ ในดานตาง ๆ ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และดานผลของการรับบริการ ซึ่งวัดไดโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
การวิจัยครั้งนี้ กอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. ไดทราบสภาพปญหาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
2. ไดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ สําหรับนําไปใชปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียน

อําเภอเขาวง ใหมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสรางความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาขอรับบริการได อีกท้ัง
สามารถปรับใชกับหนวยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะและบริบทคลายคลึงกับสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยดําเนินการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ศึกษาสภาพปญหา และ

ความพึงพอใจของประชาชนกอนการพัฒนา 2) จัดประชุมปฏิบัติการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานบริการ
ท้ังหมด เพ่ือยกรางโครงการในการพัฒนาการใหบริการ 3) ดําเนินการพัฒนาในการใหบริการ และ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนหลังการพัฒนา ซึ่งรายละเอียดแตละข้ันตอน มีดังนี้

ข้ันท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหา และความพึงพอใจของประชาชนกอนการพัฒนา
ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

1. การศึกษาสภาพปญหา ผูวิจัยใชขอมูลจาก 3 แหลง ไดแก 1) ขอมูลจากกลองแสดงความ
คิดเห็น 2) ขอมูลจากขอรองเรียน และ 3) ขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลท้ังหมดรวบรวมในชวงเดือน
สิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2549

2. การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการกอนการพัฒนา ผูวิจัยดําเนินการ
ดังนี้
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2.1 เลือกกลุมตัวอยาง เปนประชาชนชาวอําเภอเขาวงท่ีมาขอรับบริการ ณ สํานักทะเบียน
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2549 จํานวน 198 คน ซึ่งเลือกแบบ
เจาะจง

2.2 สรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ
เขาวง ซึ่งแบบสอบถามนี้ มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูในชวง 0.64 - 0.90 และมีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ
0.97

2.3 ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งมาขอรับบริการงานทะเบียน ณ สํานัก
ทะเบียนอําเภอเขาวง โดยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2549 วันละ
ประมาณ 20 คน จนครบ 198 คน

2.4 วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา จากนั้นสรุปผลการศึกษาสภาพปญหา และ
ความพึงพอใจของประชาชนกอนการพัฒนา สําหรับใชเปนสารสนเทศในการวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวงตอไป

ข้ันท่ี 2 จัดประชุมปฏิบัติการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับงานบริการท้ังหมด
เพ่ือยกรางโครงการในการพัฒนาการใหบริการ

ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. เชิญผูเก่ียวของในสํานักทะเบียนอําเภอเขาวงประชุมปฏิบัติการ จํานวน 15 คน ประกอบดวย

นายอําเภอเขาวง ปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง (ผูวิจัย) ปลัดอําเภอหัวหนาฝายความม่ันคง
ปลัดอําเภอหัวหนาฝายทะเบียนและบัตร เจาหนาท่ีปกครอง เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานทะเบียนอําเภอ และ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานทะเบียนเทศบาลตําบล

2. ดําเนินการประชุมปฏิบัติการ ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2549 ณ หองประชุมท่ีวาการอําเภอเขาวง
โดยดําเนินการ ดังนี้

2.1 ผูวิจัยนําเสนอสรุปผลการศึกษาสภาพปญหาและความพึงพอใจของประชาชนกอนการ
พัฒนาตอท่ีประชุม

2.2 ระดมสมองและอภิปรายเพ่ือหาแนวทางแกไขหรือพัฒนา
2.3 ระบุโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ตามแนวทางท่ีได จากนั้นมอบหมาย

ผูรับผิดชอบไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือขออนุมัติตอไป
3. ผูวิจัยรวบรวมและสรุปโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดรับการอนุมัติ และจัดทําแผนปฏิบัติ

การดําเนินงาน
ข้ันท่ี 3 ดําเนินการพัฒนาการใหบริการ

ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
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2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ
3. จัดกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการดําเนินงานท่ีวางไว
4. ติดตามและประเมินโครงการตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ และเม่ือดําเนินงานเสร็จแต

ละโครงการ ทําการสรุปผลวาบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด พรอมกับเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงาน

ข้ันท่ี 4 ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนหลังการพัฒนา
ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

1. เลือกกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการสํานักทะเบียนอําเภอเขาวงหลัง
การพัฒนา เปนประชาชนชาวอําเภอเขาวงท่ีมาขอรับบริการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอ
เขาวง ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 จํานวน 198 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง

2. ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งมาขอรับบริการงานทะเบียน ณ สํานัก
ทะเบียน อําเภอเขาวง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจชุดเดียวกันกับข้ันท่ี 1 สรางข้ึน ในชวงเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 วันละประมาณ 20 คน จนครบ 198 คน

3. วิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสํานักทะเบียน
อําเภอเขาวง โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นประเมินระดับความพึง
พอใจโดยเทียบกับเกณฑ ดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด

4. วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจกอนและหลังการพัฒนาการใหบริการสํานักทะเบียน
อําเภอเขาวง โดยใชสถิติการทดสอบทีชนิด 2 กลุมอิสระกัน (Independent Samples t-test)

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ผลศึกษาสภาพปญหา และความพึงพอใจของประชาชนกอนการพัฒนา

ผลศึกษาสภาพปญหา และความพึงพอใจของประชาชนกอนการพัฒนา ในชวงเดือนสิงหาคม ถึง
กันยายน 2549 มีดังนี้

1.1 มีผูแสดงความคิดเห็นลงในกลองรับขอคิดเห็น 7 ราย ไดแก 1) เจาหนาท่ีผูใหบริการพูดจาไม
ไพเราะ และบริการไมดี 4 ราย 2) วัสดุอุปกรณในการใหบริการไมพรอม ทําใหผูมาติดตอขอรับบริการการตอง
เสียเวลา 2 ราย และ 3) การจัดระบบบริการไมสะดวก 1 ราย
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1.2 มีการรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการ 3 ราย โดยประชาชนผูมารับบริการรองเรียนตอ
นายอําเภอ 1 ราย และรองเรียนตอปลัดอําเภอหัวหนาฝายบริหารงานปกครอง 2 ราย โดยเปนการรองเรียน
เรื่องเจาหนาท่ีพูดจาไมไพเราะ ไมอํานวยความสะดวก 2 ราย และเจาหนาท่ีทําเอกสารของผูรองเรียนสูญหาย
1 ราย

1.3 จากการใหกลุมตัวอยาง 198 คน เขียนความคิดเห็นและขอเสนอแนะลงในแบบสอบถาม
ปลายเปด พบวา มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะหลายประการ ไดแก เจาหนาท่ีพูดจาไมไพเราะ ควรจัดใหมี
เจาหนาท่ีบริการเพ่ิมเติม ควรจัดสํานักงานใหเปนระเบียบและสวยงาม ท่ีนั่งรอรับบริการไมเพียงพอ วัสดุ
อุปกรณจะตองเพียงพอตอการใหบริการ ควรจัดหาสถานท่ีจอดรถสําหรับผูมารับบริการอยางสะดวก และควร
จัดหาเครื่องถายเอกสารมาไวบริการ

1.4 ความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยาง 198 คน ตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ
เขาวงกอนการพัฒนา ปรากฏดังตาราง 1

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ กอนการพัฒนา

รายการ x S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

1.1 ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยทาทีสุภาพเปนมิตร ยิ้มแยม
แจมใส

1.2 ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว
1.3 เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใส  กระตือรือรนเต็มใจใหบริการ
1.4 เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามเปนอยางดี
1.5 ใหความรูสึกอบอุน และเปนกันเองในการตอนรับ

2.98

2.84
2.61
2.42
2.32

0.70

1.07
0.85
0.77
0.67

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
นอย

รวมดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 2.63 0.81 ปานกลาง
2. ดานกระบวนการใหบริการ

2.1 การใหบริการเปนระบบ และมีข้ันตอนท่ีชัดเจน
2.2 มีระยะเวลาในการใหบริการแตละข้ันตอนท่ีเหมาะสม
2.3 มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม
2.4 มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยในการใหบริการ
2.5 มีเอกสารแผนพับ/ปายประกาศแจงขอมูลตาง ๆ อยาง

ชัดเจน
2.6 มีตูแสดงความคิดเห็น หรือรับการประเมินการบริการ

2.17
2.53
2.51
2.44
2.53

2.51

0.79
0.64
0.55
0.64
0.64

0.55

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง

ปานกลาง
รวมดานกระบวนการใหบริการ 2.45 0.35 ปานกลาง
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ตาราง 1 (ตอ)
รายการ x S.D. ระดับความพึงพอใจ

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มีท่ีนั่งสําหรับผูมาใชบริการอยางเพียงพอ
3.2 สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
3.3 มีความชัดเจนของปายตาง ๆ เชน ปายประชาสัมพันธ

ปายบอกจุดบริการ เปนตน
3.4 มีเจาหนาท่ีคอยแนะนําข้ันตอนตาง ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติ

กอนหลัง
3.5 มีการอํานวยความสะดวกในการกรอกขอมูล เชน มี

ตัวอยางการกรอก หรือมีเจาหนาท่ีแนะนํา
3.6 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ
3.7 มีหองน้ําสะอาดใหบริการ
3.8 มีโทรศัพทสาธารณะ
3.9 มีจุดบริการน้ําดื่ม

2.79
3.67
2.83

3.77

3.65

3.61
3.75
3.73
3.60

0.88
0.91
1.05

0.78

0.89

0.96
0.80
0.81
0.96

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

รวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก 3.57 0.74 มาก
4. ดานผลการใหบริการ

4.1 ไดรับการบริการตรงกับความตองการ
4.2 ไดรับการบริการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
4.3 รูสึกซาบซึ้งท่ีไดรับบริการ

2.79
2.84
2.84

1.06
1.07
1.07

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

รวมดานผลการใหบริการ 2.83 1.05 ปานกลาง
รวมทุกดาน 2.98 0.37 ปานกลาง

จากตาราง 1 จะเห็นวา กอนการพัฒนาการใหบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก สวนอีก 3 ดาน คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ
และดานผลการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเม่ือวิเคราะหแยกเปนรายขอ พบวา รายการท่ีประชาชนมี
ความพึงพอใจนอย ไดแก 1) เจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามเปนอยางดี 2) ใหความรูสึกอบอุนและ
เปนกันเองในการตอนรับ 3) การใหบริการเปนระบบและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน และ 4) มีอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีทันสมัยในการใหบริการ รายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก 1) สถานท่ีใหบริการ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 2) มีเจาหนาท่ีคอยแนะนําข้ันตอนตาง ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติกอนหลัง 3) มีการ
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อํานวยความสะดวกในการกรอกขอมูล เชน มีตัวอยางการกรอก หรือมีเจาหนาท่ีแนะนํา 4) มีสถานท่ีจอดรถ
เพียงพอ 5) มีหองน้ําสะอาดใหบริการ 6) มีโทรศัพทสาธารณะ และ 7) มีจุดบริการน้ําดื่ม นอกนั้นมีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง

2. ผลการจัดทําโครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
จากการประชุมปฏิบัติการผูเก่ียวของในสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง 15 คน เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม

2549 มีผลทําใหไดโครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ท้ังหมด 3 โครงการ ดัง
ตาราง 2

ตาราง 2 โครงการและกิจกรรมการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ

โครงการ กิจกรรม ระเวลา
1. พัฒนาบุคลากรใหเปน
นักบริการมืออาชีพ

1. ฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทะเบียน
และผูมีสวนเก่ียวของกับงานบริการ

2 วัน

2. ศึกษาดูงาน 1 วัน
2. โครงการพัฒนา

การใหบริการเชิงรุก
1. ฝกอบรมใหความรูงานทะเบียนแกกํานัน
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1. ปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอ ตุลาคม 2549
ถึง กุมภาพันธ 25502. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอ

จากตาราง 2 โครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง มีท้ังหมด 3
โครงการ ไดแก 1) โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริการมืออาชีพ มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมฝกอบรม
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทะเบียนและผูมีสวนเก่ียวของกับงานบริการ และกิจกรรมศึกษาดูงาน 2) โครงการ
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3. ผลการดําเนินงานตามโครงการ ในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริการมืออาชีพ



25คูมือการเขียนรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R to R)

โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริการมืออาชีพ ประกอบดวย 2 กิจกรรม
1) กิจกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทะเบียนและผูมีสวนเก่ียวของกับงานบริการ และ 2) กิจกรรมศึกษา
ดูงาน  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสนับสนุนบูรณาการ การปฏิบัติงานอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ตาม
นโยบายของรัฐบาลของจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 78,000 บาท

กิจกรรมฝกอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทะเบียนและผูมีสวนเก่ียวของกับงานบริการ ใชเวลา 2
วัน มีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกจิตสํานึกในการบริการ ใหยึดม่ันและศรัทธาในอุดมการณ “บําบัดทุกข บํารุงสุข”
สามารถปฏิบัติภารกิจใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักทะเบียนอําเภอ รวมท้ังสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ี ใชหลักสูตรการอบรมตามแนวหลักสูตรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยเนื้อหาของ
การอบรม ไดแก 1) นโยบายและวิสัยทัศน กรมการปกครองเก่ียวกับงานบริการ 2) จิตสํานึกในการใหบริการ
3) การบริการเชิงรุก 4) คุณธรรมในการบริการประชาชน และ 5) มิติใหมสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง “สะดวก
รวดเร็ว ทันสมัย บริการประทับใจ” คน เม่ืออบรมเสร็จวันรุงข้ึนไดไปศึกษาดูงานสํานักทะเบียนอําเภอเมือง
นครราชสีมา ซึ่งเปนสํานักนักทะเบียนท่ีมีการพัฒนาการใหบริการจนเปนท่ียอมรับของกรมการปกครอง และ
ไดรับการคัดเลือกเปนสํานักทะเบียนดีเดนระดับประเทศ เม่ือป 2548 โครงการนี้มีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น 31
คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมโครงการ พบวาโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก

นายอําเภอเขาวง ใหความรูในการฝกอบรม

ภาพ 1 นายอําเภอเขาวง ใหความรูในการฝกอบรมบรรยากาศของการฝกอบรม
3.2 โครงการพัฒนาการใหบริการเชิงรุก

โครงการพัฒนาการใหบริการเชิงรุก มี 2 กิจกรรม ประกอบดวย 1) กิจกรรมอบรมใหความรู
งานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน และ 2) กิจกรรมการรับปรึกษาเก่ียวกับงานทะเบียนทางโทรศัพท

กิจกรรมอบรมใหความรูงานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน อําเภอเขาวง มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ี
ใหกํานัน ผูใหญบาน ในฐานะนายทะเบียนผูรับแจง ไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงานทะเบียนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของสํานักทะเบียนอําเภอ จะไดนําไปประชาสัมพันธ แนะนํา ชี้แจง ใหราษฎรในหมูบานไดทราบใน
ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการติดตองานทะเบียน โดยไดนําหัวขอการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน ของกรมการปกครอง มาเปนหัวขอในการอบรม แตเนื่องจากไมมีงบประมาณ
ท่ีจะนํามาเปนคาใชจายในการอบรม  ผูวิจัยจึงไดกําหนดเอาเวลาหลังประชุมประจําเดือนเปนเวลาอบรม ใชเวลา

ภาพกิจกรรม
โครงการพฒันา
บุคลากรให้
เป็นนกับริการ
มืออาชีพ
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26คูมือการเขียนรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R to R)

อบรม ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 4 ครั้ง ในแตละครั้งไดอบรมใหความรูในประเด็นตอไปนี้ตามลําดับ 1) กํานัน
ผูใหญบาน ในฐานะนายทะเบียนผูรับแจง 2) บทบาทกํานัน ผูใหญบานกับงานบัตรประจําตัวประชาชน 3)
บทบาทกํานัน ผูใหญบานกับงานทะเบียนครอบครัว และ 4) งานทะเบียนท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับกํานัน ผูใหญบาน
โครงการนี้มีกํานัน ผูใหญบานเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 67 คน ท้ังกอนและหลังการอบรมไดทําการทดสอบ
ความรูเก่ียวกับงานทะเบียน ผลการประเมินพบวา หลังการอบรมผูเขารับการอบรม มีความรูเก่ียวกับงาน
ทะเบียน สูงกวากอนการอบรม  โดยท่ีคะแนนเฉลี่ยความรูกอนการอบรมเทากับรอยละ 57.20 แตภายหลังการ
อบรมสูงข้ึนเปน รอยละ 74.50 ในขณะท่ีผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความรูท่ีไดรับมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนดานสถานท่ี วัน
เวลา วิทยากร เนื้อหาการอบรม อยูในระดับปานกลาง

ภาพ 2 ภาพกิจกรรมการอบรมใหความรูงานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน อําเภอเขาวง
กิจกรรมรับปรึกษาปญหางานทะเบียนทางโทรศัพท โดยใชหมายเลข 0-4385-9590

มีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหคําปรึกษากอนท่ีจะมาขอรับบริการงานทะเบียน จะได
จัดเตรียมเอกสารไดครบถวน ถูกตอง ไมเสียเวลาในการจัดหาเอกสาร  กิจกรรมนี้เริ่มดวยการประชาสัมพันธให
ประชาชนท่ัวไปทราบ โดยประชาสัมพันธฝากในท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการ ท่ีประชุมกํานัน ผูใหญบาน
สถานีวิทยุชุมชนในพ้ืนท่ี และการใชแผนพับประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน พบวา ในชวงเดือน ธันวาคม
2549 ถึงสิ้นเดือนเมษายน 2550 มีผูใชบริการปรึกษาปญหางานทะเบียนทางโทรศัพท จํานวน 8 ราย แยก
เปนการเปลี่ยนชื่อตัว 1 ราย การทําพินัยกรรม 2 ราย การขอเลขบานใหม 1 ราย บัตรประจําตัวประชาชน 2
ราย การขอหนังสือรับรองการตาย 1 ราย และการจดทะเบียนรับรองบุตร 1 ราย

3.3 โครงการปรับปรุงระบบบริการในสํานักงานและสภาพภูมิทัศนรอบสํานักงาน
โครงการปรับปรุงระบบบริการในสํานักงานและสภาพภูมิทัศนรอบสํานักงาน มี 2 กิจกรรม

ประกอบดวย 1) กิจกรรมปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอ และ 2) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการ
อําเภอ กิจกรรมปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงและจัดหาสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการบริการประชาชน อาทิ จัดซื้อเกาอ้ีสําหรับผูมารับบริการ ปรับปรุงโตะเคาทเตอรของเจาหนาท่ีให
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อบรม ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 4 ครั้ง ในแตละครั้งไดอบรมใหความรูในประเด็นตอไปนี้ตามลําดับ 1) กํานัน
ผูใหญบาน ในฐานะนายทะเบียนผูรับแจง 2) บทบาทกํานัน ผูใหญบานกับงานบัตรประจําตัวประชาชน 3)
บทบาทกํานัน ผูใหญบานกับงานทะเบียนครอบครัว และ 4) งานทะเบียนท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับกํานัน ผูใหญบาน
โครงการนี้มีกํานัน ผูใหญบานเขารวมกิจกรรมท้ังหมด 67 คน ท้ังกอนและหลังการอบรมไดทําการทดสอบ
ความรูเก่ียวกับงานทะเบียน ผลการประเมินพบวา หลังการอบรมผูเขารับการอบรม มีความรูเก่ียวกับงาน
ทะเบียน สูงกวากอนการอบรม  โดยท่ีคะแนนเฉลี่ยความรูกอนการอบรมเทากับรอยละ 57.20 แตภายหลังการ
อบรมสูงข้ึนเปน รอยละ 74.50 ในขณะท่ีผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความรูท่ีไดรับมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนดานสถานท่ี วัน
เวลา วิทยากร เนื้อหาการอบรม อยูในระดับปานกลาง

ภาพ 2 ภาพกิจกรรมการอบรมใหความรูงานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน อําเภอเขาวง
กิจกรรมรับปรึกษาปญหางานทะเบียนทางโทรศัพท โดยใชหมายเลข 0-4385-9590
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สวยงาม จัดทําปายแสดงอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน/น้ําเย็นไวบริการ  จัดทํา
แผนพับประชาสัมพันธการติดตอขอรับบริการจากสํานักทะเบียนอําเภอ  รวมท้ังจัดทําทางข้ึนลงและหองน้ํา
สําหรับผูพิการท่ีมาติดตอขอรับบริการ  กิจกรรมนี้ไดงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนบูรณาการ
การปฏิบัติงานอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดกาฬสินธุ จํานวนเงิน 120,000 บาท
สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง หลังการปรับปรุง ทําใหมีโตะเกาอ้ีเพียงพอตอการใหบริการ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากข้ึน มีปายแสดงอัตราคาธรรมเนียม ทําใหผูมาติดตอขอรับบริการทราบและมีความม่ันใจวาไมถูก
เรียกเก็บเงินเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดการจัดระบบบริการสะดวก รวดเร็วข้ึน รวมท้ังมีทางข้ึนลงและหองน้ํา
สําหรับผูพิการท่ีมาติดตอขอรับบริการ

ภาพ 3 ภาพเจาหนาท่ีและผูมารับบริการ ภายหลังปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอเขาวง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหภูมิทัศนบริเวณ
รอบอาคารท่ีวาการอําเภอเขาวงสวยงาม รมรื่น เหมาะสมกับเปนสถานท่ีราชการ รวมท้ังสามารถใชเปน
สถานท่ีจัดงานหรือประกอบพิธีตาง ๆ ได และใหผูท่ีมาติดตอขอรับบริการตาง ๆ ในท่ีวาการอําเภอ ไดรับความ
สะดวก สดชื่น สบายใจ กิจกรรมนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนบูรณาการการปฏิบัติงาน
อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล ของจังหวัดกาฬสินธุ จํานวนเงิน 74,000 บาท

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอเขาวงนี้ จัดทําข้ึนสืบเนื่องจาก อาคารท่ีวาการ
อําเภอหลังปจจุบัน ไดกอสรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2547 แตยังไมมีการปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณรอบ ๆ อาคาร ทํา
ใหบริเวณดังกลาวขาดความเปนระเบียบสวยงาม ไมมีสวนไมดอกไมประดับ รวมท้ังบริเวณเสาธงชาติหนาท่ีวา
การ อําเภอ ไมมีการปรับปรุงใหสอดรับกับตัวอาคารท่ีวาการอําเภอ  เม่ือมีการจัดงานหรือประกอบพิธีตางๆ

สะดวก รวดเร็ว

ทันสมัย ประทับใจ
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สะดวกมากข้ึน มีปายแสดงอัตราคาธรรมเนียม ทําใหผูมาติดตอขอรับบริการทราบและมีความม่ันใจวาไมถูก
เรียกเก็บเงินเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดการจัดระบบบริการสะดวก รวดเร็วข้ึน รวมท้ังมีทางข้ึนลงและหองน้ํา
สําหรับผูพิการท่ีมาติดตอขอรับบริการ

ภาพ 3 ภาพเจาหนาท่ีและผูมารับบริการ ภายหลังปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอเขาวง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหภูมิทัศนบริเวณ
รอบอาคารท่ีวาการอําเภอเขาวงสวยงาม รมรื่น เหมาะสมกับเปนสถานท่ีราชการ รวมท้ังสามารถใชเปน
สถานท่ีจัดงานหรือประกอบพิธีตาง ๆ ได และใหผูท่ีมาติดตอขอรับบริการตาง ๆ ในท่ีวาการอําเภอ ไดรับความ
สะดวก สดชื่น สบายใจ กิจกรรมนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนบูรณาการการปฏิบัติงาน
อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล ของจังหวัดกาฬสินธุ จํานวนเงิน 74,000 บาท

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอเขาวงนี้ จัดทําข้ึนสืบเนื่องจาก อาคารท่ีวาการ
อําเภอหลังปจจุบัน ไดกอสรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2547 แตยังไมมีการปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณรอบ ๆ อาคาร ทํา
ใหบริเวณดังกลาวขาดความเปนระเบียบสวยงาม ไมมีสวนไมดอกไมประดับ รวมท้ังบริเวณเสาธงชาติหนาท่ีวา
การ อําเภอ ไมมีการปรับปรุงใหสอดรับกับตัวอาคารท่ีวาการอําเภอ  เม่ือมีการจัดงานหรือประกอบพิธีตางๆ

สะดวก รวดเร็ว

ทันสมัย ประทับใจ

27คูมือการเขียนรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R to R)

สวยงาม จัดทําปายแสดงอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการ จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน/น้ําเย็นไวบริการ  จัดทํา
แผนพับประชาสัมพันธการติดตอขอรับบริการจากสํานักทะเบียนอําเภอ  รวมท้ังจัดทําทางข้ึนลงและหองน้ํา
สําหรับผูพิการท่ีมาติดตอขอรับบริการ  กิจกรรมนี้ไดงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนบูรณาการ
การปฏิบัติงานอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดกาฬสินธุ จํานวนเงิน 120,000 บาท
สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง หลังการปรับปรุง ทําใหมีโตะเกาอ้ีเพียงพอตอการใหบริการ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกมากข้ึน มีปายแสดงอัตราคาธรรมเนียม ทําใหผูมาติดตอขอรับบริการทราบและมีความม่ันใจวาไมถูก
เรียกเก็บเงินเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดการจัดระบบบริการสะดวก รวดเร็วข้ึน รวมท้ังมีทางข้ึนลงและหองน้ํา
สําหรับผูพิการท่ีมาติดตอขอรับบริการ

ภาพ 3 ภาพเจาหนาท่ีและผูมารับบริการ ภายหลังปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอเขาวง มีวัตถุประสงคเพ่ือใหภูมิทัศนบริเวณ
รอบอาคารท่ีวาการอําเภอเขาวงสวยงาม รมรื่น เหมาะสมกับเปนสถานท่ีราชการ รวมท้ังสามารถใชเปน
สถานท่ีจัดงานหรือประกอบพิธีตาง ๆ ได และใหผูท่ีมาติดตอขอรับบริการตาง ๆ ในท่ีวาการอําเภอ ไดรับความ
สะดวก สดชื่น สบายใจ กิจกรรมนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนบูรณาการการปฏิบัติงาน
อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล ของจังหวัดกาฬสินธุ จํานวนเงิน 74,000 บาท

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอเขาวงนี้ จัดทําข้ึนสืบเนื่องจาก อาคารท่ีวาการ
อําเภอหลังปจจุบัน ไดกอสรางเสร็จเม่ือ พ.ศ. 2547 แตยังไมมีการปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณรอบ ๆ อาคาร ทํา
ใหบริเวณดังกลาวขาดความเปนระเบียบสวยงาม ไมมีสวนไมดอกไมประดับ รวมท้ังบริเวณเสาธงชาติหนาท่ีวา
การ อําเภอ ไมมีการปรับปรุงใหสอดรับกับตัวอาคารท่ีวาการอําเภอ  เม่ือมีการจัดงานหรือประกอบพิธีตางๆ

สะดวก รวดเร็ว

ทันสมัย ประทับใจ



28คูมือการเขียนรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R to R)

บริเวณสนามหนาท่ีวาการอําเภอ ทําใหดูไมเหมาะสมและสวยงาม  และเม่ือกิจกรรมดําเนินเสร็จมีผลทําใหภูมิ
ทัศนในบริเวณรอบๆ อาคาร  เปนระเบียบ เหมาะสมและสวยงามยิ่งข้ึน

ภาพ 4 ภาพภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอเขาวง กอนและหลังการปรับปรุง

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนหลังการพัฒนา และผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ระหวางกอนและหลังการพัฒนา

ภายหลังดําเนินโครงการตาง ๆ ท้ัง 3 โครงการเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมาขอรับบริการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 จํานวน 198
คน ผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 3

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ
เขาวงจังหวัดกาฬสินธุ หลังการพัฒนา

รายการ x S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

1.1 ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยทาทีสุภาพเปนมิตร ยิ้มแยม
แจมใส

1.2 ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว
1.3 เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใส  กระตือรือรนเต็มใจใหบริการ
1.4 เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามเปนอยางดี

1.5 ใหความรูสึกอบอุน และเปนกันเองในการตอนรับ
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รวมดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.35 0.67 มาก

Before

After

28คูมือการเขียนรายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research: R to R)
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ระหวางกอนและหลังการพัฒนา

ภายหลังดําเนินโครงการตาง ๆ ท้ัง 3 โครงการเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีมาขอรับบริการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 จํานวน 198
คน ผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 3

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ
เขาวงจังหวัดกาฬสินธุ หลังการพัฒนา

รายการ x S.D. ระดับความพึงพอใจ
1. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

1.1 ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยทาทีสุภาพเปนมิตร ยิ้มแยม
แจมใส

1.2 ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว
1.3 เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใส  กระตือรือรนเต็มใจใหบริการ
1.4 เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา หรือตอบขอซักถามเปนอยางดี

1.5 ใหความรูสึกอบอุน และเปนกันเองในการตอนรับ

4.26

4.28
4.34
4.45
4.43

0.68

0.65
0.66
0.69
0.69

มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

รวมดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.35 0.67 มาก

Before

After
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ตาราง 3 (ตอ)
รายการ x S.D. ระดับความพึงพอใจ

2. ดานกระบวนการใหบริการ
2.1 การใหบริการเปนระบบ และมีข้ันตอนท่ีชัดเจน
2.2 มีระยะเวลาในการใหบริการแตละข้ันตอนท่ีเหมาะสม
2.3 มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม
2.4 มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยในการใหบริการ
2.5 มีเอกสารแผนพับ/ปายประกาศแจงขอมลูตาง ๆ อยางชัดเจน
2.6 มีตูแสดงความคิดเหน็ หรือรับการประเมินการบริการ

4.44
4.53
4.40
4.47
4.50
4.49

0.61
0.60
0.56
0.61
0.61
0.61

มาก
มากท่ีสุด

มาก
มาก
มาก
มาก

รวมดานกระบวนการใหบริการ 4.47 0.54 มาก
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

3.1 มีท่ีนั่งสําหรับผูมาใชบริการอยางเพียงพอ
3.2 สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
3.3 มีความชัดเจนของปายตาง ๆ เชน ปายประชาสัมพันธ

ปายบอกจุดบริการ เปนตน
3.4 มีเจาหนาท่ีคอยแนะนําข้ันตอนตาง ๆ ท่ีจะตองปฏิบัติ

กอนหลัง
3.5 มีการอํานวยความสะดวกในการกรอกขอมูล เชน มี

ตัวอยางการกรอก หรือมีเจาหนาท่ีแนะนํา
3.6 มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ
3.7 มีหองน้ําสะอาดใหบริการ
3.8 มีโทรศัพทสาธารณะ
3.9 มีจุดบริการน้ําดื่ม

4.45
4.30
4.30

4.68

4.64

4.59
4.56
4.58
4.50

0.63
0.75
0.75

0.51

0.52

0.53
0.54
0.54
0.59

มาก
มาก
มาก

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

มาก
รวมดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.51 0.37 มากท่ีสุด

4. ดานผลการใหบริการ
4.1 ไดรับการบริการตรงกับความตองการ
4.2 ไดรับการบริการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
4.3 รูสึกซาบซึ้งท่ีไดรับบริการ

4.52
4.56
4.65

0.62
0.58
0.52

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

รวมดานผลการใหบริการ 4.57 0.53 มากท่ีสุด
รวมทุกดาน 4.48 0.37 มาก
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จากตาราง 3 จะเห็นวา หลังการพัฒนาการใหบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลการ
ใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมากท่ีสุด สวนอีก 2 ดาน คือดานกระบวนการใหบริการ
และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากซึ่งเม่ือวิเคราะหแยกเปนรายขอ พบวา ดานผลการใหบริการทุก
รายการประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด อันไดแก 1) ไดรับการบริการตรงกับความตองการ 2)
ไดรับการบริการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ 3) รูสึกซาบซึ้งท่ีไดรับบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มี
5 รายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด อันไดแก 1) มีเจาหนาท่ีคอยแนะนําข้ันตอนตาง ๆ ท่ีจะตอง
ปฏิบัติกอนหลัง 2) มีการอํานวยความสะดวกในการกรอกขอมูล เชน มีตัวอยางการกรอก หรือมีเจาหนาท่ี
แนะนํา 3) มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ 4) มีหองน้ําสะอาดใหบริการ และ 5) มีโทรศัพทสาธารณะ ท่ีเหลืออีก 4
รายการอยูในระดับมาก ดานกระบวนการใหบริการ มี 1 รายการท่ีประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ท่ีสุด คือมีระยะเวลาในการใหบริการแตละข้ันตอนท่ีเหมาะสม ท่ีเหลืออีก 5 รายการอยูในระดับมาก และดาน
เจาหนาท่ีใหบริการทุกรายการประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการหลังการพัฒนา กับกอนการพัฒนาซึ่งเก็บ
รวบรวมขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2549 ผลการวิเคราะหขอมูลดังตาราง 4

ตาราง 4 ผลการเปรียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขา
วง ระหวางกอนและหลังการพัฒนา

ความพึงพอใจ กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา t
x S.D. x S.D.

1. ดานเจาหนาท่ีใหบริการ
2. ดานกระบวนการใหบริการ
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4. ดานผลการใหบริการ

2.63
2.45
3.57
2.83

0.37
0.35
0.74
1.05

4.35
4.47
4.51
4.57

0.67
0.54
0.37
0.53

28.79**
46.03**
16.55**
22.41**

รวมทุกดาน 2.98 0.37 4.48 0.37 41.66**

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01
จากตาราง 4 พบวา หลังการพัฒนาการใหบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหการของสํานัก

ทะเบียนอําเภอเขาวง สูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังโดยรวมและรายดาน

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยสรุป มีดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปญหา และความพึงพอใจของประชาชนกอนการพัฒนา

การใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง มีปญหาท่ีจะตองปรับปรุงแกไขใหดียิ่งข้ึน ท้ังดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานกระบวนการใหบริการ  และดานผลการใหบริการ  สําหรับดานสิ่งอํานวยความ
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สะดวก เปนปญหาเก่ียวกับท่ีนั่งสําหรับผูมาใชบริการไมเพียงพอ และขาดความชัดเจนของปายตาง ๆ อาทิ
ปายประชาสัมพันธ ปายบอกจุดบริการ ซึ่งปญหาเหลานี้มีผลทําใหประชาชนผูมาขอรับบริการมีความพึงพอใจ
อยูในระดับคอนขางต่ําเกือบทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
และดานผลการใหบริการ

2. ผลการจัดทําโครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
โครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง มีท้ังหมด

3 โครงการ ไดแก 1) โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริการมืออาชีพ มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมฝกอบรม
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทะเบียนและผูมีสวนเก่ียวของกับงานบริการ และกิจกรรมศึกษาดูงาน 2) โครงการ
พัฒนาการใหบริการเชิงรุก มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมใหความรูงานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน และ
กิจกรรมการรับปรึกษาเก่ียวกับงานทะเบียนทางโทรศัพท และ 3) โครงการปรับปรุงระบบบริการในสํานักงาน
และสภาพภูมิทัศนรอบสํานักงาน มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอ และกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอ

3. ผลการดําเนินโครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง
โครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ท้ัง 3 โครงการ ซึ่งมี

ท้ังหมด 6 กิจกรรม ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว บรรลุวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนหลังการพัฒนา และผลการเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจระหวางกอนและหลังการพัฒนา
หลังการพัฒนาการใหบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียน

อําเภอเขาวง ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผลการใหบริการและ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมากท่ีสุด สวนอีก 2 ดาน คือดานกระบวนการใหบริการและดาน
เจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับมาก นอกจากนั้นยังพบวา หลังการพัฒนาการใหบริการ ประชาชนมีความพึง
พอใจตอการใหการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง สูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.01 ท้ังโดยรวมและรายดาน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้
ประเด็นท่ี 1 การดําเนินการตามโครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง

จังหวัดกาฬสินธุ
การดําเนินการตามโครงการในการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง

ประสบความสําเร็จทุกโครงการ กลาวคือ 1) โครงการพัฒนาบุคลากรใหเปนนักบริการมืออาชีพ สามารถ
เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ และจิตสํานึกการบริการแกเจาหนาท่ี โดยเฉพาะการศึกษาดูงานสํานักทะเบียน
ดีเดนระดับประเทศ ทําใหเจาหนาท่ีเกิดแนวความคิดในการท่ีจะนําสิ่งท่ีไดพบเห็น มาปรับปรุงงานบริการของ
สํานักทะเบียนอําเภอเขาวงใหดียิ่งข้ึน  เปนโครงการท่ีผูเขาอบรมเสนอแนะวาควรท่ีจะจัดใหมีการฝกอบรมทุก
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ป ซึ่งจากการสังเกตของผูวิจัยพบวาหลังจากการฝกอบรมตามโครงการ เจาหนาท่ีทุกคนมีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน มีสวนรวมในการปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอ มีขวัญกําลังใจดีข้ึน มีความภาคภูมิใจในผล
การปฏิบัติงานดานบริการของตนเอง และมีความผูกพันในทีมงานมากยิ่งข้ึน 2) โครงการพัฒนาการบริการเชิงรุก
ประกอบดวย กิจกรรมฝกอบรมใหความรูงานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน และกิจกรรมรับปรึกษาปญหา
ทะเบียนทางโทรศัพท  พบวา กิจกรรมฝกอบรมใหความรูงานทะเบียนแกกํานัน ผูใหญบาน ประสบผลสําเร็จ
เปนท่ีนาพอใจ ควรขยายผลโครงการโดยจัดฝกอบรมใหความรูงานทะเบียนแกผูชวยผูใหญบานซึ่งมีอยูหมูบาน
ละ 2 คน มีหนาท่ีชวยเหลือการปฏิบัติงานของผูใหญบาน และเปนผูนําหมูบานท่ีราษฎรใหความเชื่อถือ นาจะ
เขาถึงประชาชนในหมูบานได สําหรับโครงการรับปรึกษาปญหาทางโทรศัพท  เปนโครงการใหคําปรึกษากอนท่ี
จะมาติดตอขอรับบริการ เพ่ือใหผูท่ีมีปญหาทางทะเบียนไดเขาใจและจัดเตรียมเอกสารไดถูกตอง  จากการ
ดําเนินงานตามโครงการพบวา มีผูใชบริการตามโครงการนอย อาจจะเนื่องจากสามารถปรึกษาหารือใน
ชองทางอ่ืนไดสะดวกกวา  หรือรูและเขาใจจากแผนพับประชาสัมพันธท่ีสํานักทะเบียนอําเภอเขาวงไดแจกจาย
ใหผูนําชุมชน และผูมาติดตองานทะเบียน เพ่ือประชาสัมพันธงานทะเบียน และข้ันตอนการขอรับบริการกับ
สํานักทะเบียนอําเภอตอ ๆ กันไป และ 3) โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนและระบบบริการในสํานักงาน
ประกอบดวย กิจกรรมปรับปรุงสํานักทะเบียนอําเภอ และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณท่ีวาการอําเภอเขา
วง  จากการดําเนินงานท้ัง 2 กิจกรรม ทําใหมีวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงาน อาทิ โตะ
เกาอ้ี โทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ และเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ รวมท้ังมีการจัดระบบ
การใหบริการเปนระเบียบ ทําใหสะดวก รวดเร็ว ตอการใหบริการ บรรยากาศในท่ีทํางานและบริเวณรอบ ๆ
ดีข้ึน

จากการดําเนินโครงการท้ังหมดนี้ ทําใหระบบบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวงดีข้ึน ท้ังนี้
เนื่องมาจากเจาหนาท่ีทุกคนเห็นวา ผูบังคบบัญชาใหความสําคัญกับงานบริการ สรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ี
รวมท้ังจัดหาวัสดุ อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงใหความรวมมือและมีสวนรวมในการ
ปรับปรุงการใหบริการ และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีรวมท้ังประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการมากยิ่งข้ึน มี
การจัดเตรียมเอกสารอยางครบถวน ทําใหการบริการ สะดวก รวดเร็ว และสภาพภูมิทัศนท้ังในและนอกสํานัก
ทะเบียนมีความรมรื่น สวยงาม สอดคลองกับแนวคิดของ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2522) ท่ีไดใหแนวคิดเก่ียวกับ
การพัฒนาวา เปาหมายสุดยอดของการพัฒนาอยูท่ีคน คนจะเปนท้ังผูถูกพัฒนา และผูรับผลของการพัฒนา
สอดคลองกับรัฐพล  นราดิศร (2545) ท่ีไดเสนอในการศึกษาประสิทธิผลในการใหบริการแกประชาชนของ
ขาราชการฝายปกครอง: กรณีศึกษาอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วารัฐควรพัฒนาหรือสงเสริม
เก่ียวกับการใหความรู ความเขาใจแกประชาชน ดานระเบียบ ข้ันตอน ในการติดตอขอรับบริการ และควรจัด
ใหมีระบบเทคโนโลยีทันสมัย และตองพัฒนาความสํานึกในหนาท่ีการใหบริการของเจาหนาท่ีรัฐ

ประเด็นท่ี 2 ดานความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานกัทะเบียนอําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ
หลังการพัฒนาการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเขาวง ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึง

พอใจตอการใหบริการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด ซึ่งแตกตางจากกอน
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การพัฒนาท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับนอยถึงปานกลาง กลาวคือ หลังการพัฒนาประชาชนท่ีมารับบริการมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการ สูงกวากอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังนี้ เนื่องจากเปน
ผลจากการดําเนินงานตามโครงการท้ัง 3 โครงการดังกลาวขางตน ทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหบริการ มีขวัญ
กําลังใจ มีความกระตือรือรน และใหความสําคัญกับผูมาใชบริการมากข้ึน ผูมาใชบริการมีความพรอมดาน
เอกสารมากข้ึน เนื่องจากงานท่ีมาติดตอสวนมากจะตองผานนายทะเบียนผูรับแจง คือกํานัน ผูใหญบาน ซึ่งได
ผานการฝกอบรมใหความรูงานทะเบียนแลว และในสํานักงานมีวัสดุอุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
บริการท่ีทันสมัยและเพียงพอ มีการจัดระบบใหบริการท่ีดีข้ึน รวมท้ังภูมิทัศนรอบ ๆ สํานักทะเบียนมีความรม
รื่น สวยงาม  ซึ่งสอดคลองกับนิพนธ  สาธิตสมิตพงษ (2540) ท่ีไดศึกษาการพัฒนาระบบบริการงานบัตร
ประจําตัวประชาชน ณ ท่ีวาการอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน พบวา หลังการพัฒนาระบบแลว ผูใหบริการมี
ความรูเก่ียวกับหลักการใหบริการดีข้ึน และมีความคิดเห็นวาหัวหนาในหนวยงานใหความสําคัญตองานบัตร
ประจําตัวประชาชนมากข้ึน ใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ จนทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.1 ดานการพัฒนาบุคลากรผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานบริการ ท่ีผานมามีการจัดอบรมโดยสงไป
อบรมเปนรายบุคคล แตในการวิจัยครั้งนี้ไดจัดอบรมและศึกษาดูงานเปนทีมท้ังองคกร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในทีมงาน โดยเฉพาะเม่ือไดศึกษาดูงานสํานักทะเบียนดีเดน ระดับประเทศ ทําใหเกิดแนวความคิดรวมกันวา
สํานักทะเบียนอําเภอเขาวงจะตองพัฒนางานบริการใหดีกวาท่ีเปนอยู เม่ือทุกคนมีเปาหมายเดียวกัน การ
พัฒนางานบริการจะงายข้ึน รวมท้ังผูบังคับบัญชาจะตองใหความสําคัญกับงานบริการ มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนหนาท่ีการทํางาน  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและทํางานทดแทนกันได  สรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน
และเสริมสรางจิตสํานึกในการใหบริการ

1.2 ดานการพัฒนาปรับปรุงสํานักงานและภูมิทัศน กรมการปกครองจะตองจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง มิใชปลอยใหเปนหนาท่ีของอําเภอในการจัดหางบประมาณ โดยขอความรวมมือจาก
ทองถ่ินหรือภาคเอกชน ซึ่งจะข้ึนอยูกับความสามารถสวนตัวของนายอําเภอ

1.3 ดานการจัดระบบใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ กรมการปกครองไดใหคําแนะนําใน
การจัดระบบการใหบริการในสํานักทะเบียนอําเภอวา ควรใหหัวหนาฝายหรือหัวหนางาน ปฏิบัติงานท่ีโตะแรก
กอนเขาสํานักงาน เพ่ือท่ีจะใหคําแนะนําการรับบริการ  ตรวจสอบเอกสาร รวมท้ังจายงานใหเปนไปตาม
ข้ันตอนและความเหมาะสม ไมเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานใหม แตสํานักทะเบียนอําเภอเขา
วง ไดติดตั้งหองควบคุมระบบการผลิตบัตรประจําตัวประชาชน ไวในสวนแรกท่ีเขาไปในสํานักงาน จึงทําให
ประชาชนตองมานั่งรอรับบริการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนปดทางเขาสํานักงาน  ในขณะท่ีบริเวณภายใน
สํานักงานวางจงึเห็นควรยายหองควบคุมการผลิตบัตรประจําตัวประชาชนไปไวสวนทายของสํานักงาน  เพ่ือให
มีการจัดระบบการใหบริการภายในสํานักงานเปนไปดวยความสะดวก  สวยงาม
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยในทํานองเดียวกันกับการวิจัยครั้งนี้ ในหนวยงานท่ีมีลักษณะงานบริการ

คลายกัน  ซึ่งอาจปรับโครงการหรือกิจกรรมตามความเหมาะสม
2.2 ควรทําการศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของสัมพันธกับการพัฒนางานบริการ
2.3 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมการพัฒนาประสิทธิภาพ

การใหบริการ ในลักษณะเปนทีมบริการ รวมท้ังการศึกษาดูงาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เร่ือง การใหทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine  to  Research) สําหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบใหสถาบันวิจัยและพัฒนา  ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหทุนสนับสนุนการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย (Routine  to  Research) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงิน
นอกงบประมาณ  งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนดําเนินการทําวิจัยและ
การนําเสนอผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทําการวิจัยและไดพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
จริงในงานที่ปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ จากมติดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงประกาศการใหทุน
สนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรอบการวิจัย
เปนการวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจําในหนาที่รับผิดชอบและดําเนินการอยางตอเนื่องของบุคลากรสาย

สนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งมีผลตอการพัฒนางานประจําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและกอใหเกิด
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒. ลักษณะขอเสนอโครงการวิจัย
๒.๑ ขอเสนอโครงการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการที่เสนอของบประมาณสนับสนุนจะตองเปนการ

พัฒนางานประจําที่อยูในความรับผิดชอบในตําแหนงหนาที่ปจจุบันโดยจัดทําในรูปแบบตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
กําหนด

๒.๒ ขอเสนอโครงการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการที่เสนอของบประมาณสนับสนุนจะตองอยูในวงเงิน
ไมเกินโครงการละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)

๓. คุณสมบัติของผูเสนอโครงการวิจัย
๓.๑ เปนบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ปฏิบัติงานประจําในปงบประมาณ

(ขาราชการ  พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายเดือนและรายวัน)
๓.๒ ไมเปนผูคางสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณทุกโครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร

/๔. การสงขอเสนอโครงการวิจัย…
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๔. การสงขอเสนอโครงการวิจัย
ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๓ ใหจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยตามแบบเอกสารเชิงหลักการ  จํานวน ๔ ชุด

แผน CD บันทึกไฟลขอมูล  จํานวน ๑ แผน จัดสงไปยังสํานักงานผูอํานวยการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่
๓๑ ตุลาคม โดยสามารถติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติ่มไดที่สํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ชั้น ๔
อาคาร ๑๐) หรือทางเว็บไซต http://rdi.snru.ac.th

๕. เกณฑการพิจารณา
การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยจะดําเนินการตามเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ ตองเปนงานประจําที่รับผิดชอบและดําเนินการตอเนื่องอยางนอย ๙ เดือน
๕.๒ เปนงานที่เกิดประโยชนตนเอง หนวยงาน  และองคกร
๕.๓ หากทํางานเปนกลุม  จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
๕.๔ การเสนอขอรับทุน  สามารถเสนอในฐานะหัวหนาโครงการไดไมเกิน ๑ โครงการและเปนผูรวม

โครงการไดอีก ๑ โครงการ
๕.๕ โครงการที่เสนอตองผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด
๕.๖ ทุกโครงการวิจัยตองผานความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการ

วิชาการ

๖. การแจงผลและการจัดทําสัญญารับทุน
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจงผลการใหทุนสนับสนุนการวิจัย พรอมทั้งรายละเอียดการทําสัญญาใหผูที่

ไดรับทุนทราบผานหนวยงานตนสังกัด  ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม

๗. การรับทุนวิจัย
๗.๑ ผูรับทุนจะตองจัดทําสัญญาการรับทุนวิจัยหลังจากไดรับทราบผลประกาศรายชื่อผูรับทุน
๗.๒ การรับเงินทุนสนันสนุนการวิจัย แบงจายเปน ๒ งวด  คือ

งวดที่ ๑ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๗๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครหลังจากได
จัดทําสัญญาการรับทุนวิจัยเรียบรอยแลว

งวดที่ ๒ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยรอยละ ๓๐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลังจากผูรับ
ทุนจัดสงเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

๗.๓ ในกรณีที่ผูรับทุนสนับสนนุการวิจัยไมสามารถดําเนนิงานตามข้ันตอนที่เสนอใหแลวเสร็จตามสัญญา
ใหทําหนังสือบันทึกขอความแจงตอผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาทราบลวงหนากอนถึงวนัครบกําหนดสง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ  อยางนอย ๓๐ วัน การตอสัญญาใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิจัยและ
บริการวิชาการ

๘. การสงรายงานวิจัย
จัดทําเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ  จํานวน ๓ เลม พรอมขอมูลบันทึกลงแผนซีดี จํานวน ๑ แผน

หลังจากดําเนินการวิจัยแลวเสร็จ และมีการจัดทําแผนจัดการความรูเพื่อเผยแพรผลงาน
/๙. กรรมสิทธิ์…
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๙. กรรมสิทธิ์และการเผยแพรงานวิจัย
๙.๑ ครุภัณฑหรืออุปกรณที่จัดซื้อโดยเงินทุนสนับสนุนการวิจัย (ถามี) ใหสงมอบเปนกรรมสิทธิ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยสงมอบใหหนวยงานตนสังกัดของผูรับทุน
๙.๒ การเผยแพรรายงานวิจัย หรือสิ่งตีพิมพตอสาธารณะหากมีคาใชจายใหผูรับทุนรับผิดชอบเทานั้น
๙.๓ ผู รับทุนตองเผยแพรผลการวิจัยในเวทีที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึนทั้งนี้ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของ

คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ   วันที่ ………………………….

(รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร วะสีนนท)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ตัวอยาง
แบบเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research)

จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ชื่อโครงการ .....................................................................................................................................................
2. ชื่อหัวหนาโครงการและผูเขารวมโครงการพรอมหนวยงานสังกัดและท่ีอยู ตามลําดับ

2.1 ชื่อ – สกุล..............................................................................................................หัวหนาโครงการ
ปจจุบันดํารงตําแหนง  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ

 ลูกจางประจํา  ลกูจางชั่วคราวรายเดือน  ลูกจางชั่วคราวรายวัน
ตําแหนง..................................................................................................................................................
สังกัด.....................................................................โทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก........................................
โทรสาร................................... มือถือ.................................................อีเมล............................................
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เม่ือวันท่ี ..........เดือน............................พ.ศ........................
รวมระยะเวลา................ป...................เดือน..................วัน (นับจนถึงวันท่ีทานกรอกใบสมัคร)
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายในปจจุบัน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ (ถามี)............................................................................................................

2.2 ชื่อ – สกุล................................................................................................................ผูรวมโครงการ
ปจจุบันดํารงตําแหนง  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ

 ลูกจางประจํา  ลกูจางชั่วคราวรายเดือน  ลูกจางชั่วคราวรายวัน
ตําแหนง..................................................................................................................................................
สังกัด...........................................................โทรศัพทท่ีตดิตอไดสะดวก..................................................
โทรสาร................................ มือถือ........................................................อีเมล.......................................
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เม่ือวันท่ี ............เดือน................................พ.ศ..................
รวมระยะเวลา.........ป................เดือน...................วัน (นับจนถึงวันท่ีทานกรอกใบสมัคร)

/หนาท่ี...
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หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายในปจจุบัน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ (ถามี)............................................................................................................

3. ท่ีปรึกษาโครงการวิจัย
ชื่อ – สกุล...................................................................................................................ท่ีปรกึษาโครงการ
ตําแหนง.........................................................สังกัดคณะ........................................................................
โทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก.....................................................................................................................

สาขาวิชาท่ีมีความชํานาญ (ถามี)............................................................................................................
4. ความสําคัญ/เหตุผลของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ (อธิบายโดยสรุป เพ่ือใหเห็นถึงความสําคัญหรือ
เหตุผลท่ีตองดําเนินโครงการ/กิจกรรมนี)้

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค (ระบุวาจะทําอะไร? เพ่ืออะไร?)

5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ/หรือวิธีดําเนินงาน
ลําดับ กิจกรรม วิธีการ ผลท่ีไดรับ

7. ผลผลิตหรือชิ้นงานท่ีคาดวาจะไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

/8. ประโยชน...
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8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
9. งบประมาณ รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของขอเสนอการวิจัย จําแนกตามงบประเภทตาง ๆ

รายการ จํานวนเงิน(บาท)
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

1. คาตอบแทน
1.1 คาตอบแทนอาจารยท่ีปรึกษาตอเรื่อง 500

2. คาใชสอย
2.1 ...................................................................................................................... ......................
2.2 ...................................................................................................................... ......................
2.3 ....................................................................................................................... ......................

3. คาวัสดุ
3.1 ........................................................................................................................ ......................
3.2 ...................................................................................................................... ......................
3.3 ........................................................................................................................ ......................

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ

ลงชื่อ ....................................................
(......................................................)

ผูเสนอโครงการ
วันท่ี..................................................

9. คํารับรองของผูบังคับบัญชา (คณบด/ีผูอํานวยการ)
ขอรับรองวาโครงการท่ีจะดําเนินการตามเอกสารเชิงหลักการของผูสมัครเขารวมโครงการการพัฒนา

งานประจําสูงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจําป 2557 นี้ จะเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการ/
การดําเนินงาน การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพตอคณะ/หนวยงาน จึงควรเห็นพิจารณาสนับสนุน
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ลงชื่อ ............................................................
(.........................................................)

ตําแหนง...........................................
วันท่ี............../.........................
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(ตัวอยางปกนอก/ปกใน)

รายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine  to  Research)

ช่ือโครงการ……………………………………………………….

คณะผูวิจัย

ช่ือ.......................................................................หวัหนาโครงการ
ช่ือ..........................................................................ผูรวมโครงการ

รายงานนี้ไดรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine  to Research)

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ

งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ………………..
เดือน................พ.ศ. .................

(ระบุเดือน…………………. ป พ.ศ……………....ปจจุบัน ณ วันสงรายงานฉบับสมบูรณ)
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ใบรับรองการตรวจสอบ
รายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยของที่ปรึกษา

การใหทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine  to  Research) สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. …………

ช่ือเรื่องในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัย

ชื่อ – สกุล ................................................................................................................
หนวยงานท่ีสังกัด .....................................................................................................

ลงชื่อ ................................................................หัวหนาโครงการ
(.....................................................................)
.................../............................./.....................

ผูรวมโครงการวิจัย คนท่ี 1
ชื่อ – สกุล ......................................................................................................
หนวยงานท่ีสังกัด ...........................................................................................

ลงชื่อ ............................................................................ ผูรวมวิจัย
(.....................................................................)
.................../............................./.....................

ผูรวมโครงการวิจัย  คนท่ี 2
ชื่อ – สกุล ..........................................................................................................
หนวยงานท่ีสังกัด ..............................................................................................
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ลงชื่อ .............................................................................. ผูรวมวิจัย
(.....................................................................)
.................../............................./.....................

ผูรวมโครงการวิจัย  คนท่ี 3
ชื่อ – สกุล ........................................................................................................
หนวยงานท่ีสังกัด .............................................................................................

ลงชื่อ ............................................................................ ผูรวมวิจัย
(.....................................................................)
.................../............................./.....................

ขาพเจาขอรับรองวารายงานการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยฉบับนี้  ไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลว

ลงชื่อ ............................................................ท่ีปรึกษาโครงการ
(..........................................................)
..................../....................../.................

ลงชื่อ ............................................................ท่ีปรึกษาโครงการ
(..........................................................)
.................../....................../.................

ลงชื่อ ............................................................ท่ีปรึกษาโครงการ
(..........................................................)
..................../....................../.................




