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ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ อ�าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ

วทิยานพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี	้1)	เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิาร

ตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	2)	เพือ่เปรียบเทยีบ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวตัถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	

อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	 เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา	ต่างกันและ	3)	เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอ็ด	 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ประชาชนที่มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอเมือง	 

จงัหวดัร้อยเอด็จ�านวน	301	คน	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่าห้าระดับมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .96	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง	 ได้แก่	 การทดสอบค่าที	 t-test	 การทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)หรือ	F-test

ผลการวิจัย	พบว่า	

1)		 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 

อยู่ในระดับมากสามด้าน	ระดับปานกลางหนึ่งด้าน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านสมานัตตตารองลงมา 

คือ	ด้านทาน	และด้านอัตถจริยา	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านปิยวาจา

2)	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	ประชาชนที่มีเพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษาต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน

3)		 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

แสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ดคือ	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนด้วยความเอื้อเฟื้อ

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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เหมาะสมในการให้บริการประชาชนเจ้าหน้าที่ควรมีการพูดจาท่ีไพเราะน่าฟังและให้ค�าช้ีแนะแก่ผู้ท่ีมาใช้ 

บริการด้วยปิยวาจาในการให้บริการประชาชนควรมกีารสงเคราะห์ประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค

และเท่าเทียมกันในการให้การบริการและในการให้บริการประชาชน	 ควรมีการพัฒนาด้านการบริการ 

อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ABSTRACT

The	objective	of	this	thesis	were:	1)	to	study	residents’	satisfaction	with	TambonSaen	 

Chat	 Administration	Organization’s	 services	 following	 Buddhism’s	 four	 bases	 of	 social	

solidarity	 (Sangahavatthu)	 in	 Roi	 Et	 Province’s	 Chang	 Han	 district,	 2)	 to	 compare	 their	 

satisfaction	with	its	four	social	solidarity-based	services	in	the	preceding	district,	resting	on	

variables	of	their	genders,	ages	and	educational	levels	and,	3)	to	regulate	suggestions	for	

expediting	its	services.	The	sampling	group	comprised:	301	service	recipients	visiting	their	

office.	The	data	collection	instrument	was	five-rating-scale	questionnaires,	possessing	the	

reliability	for	the	whole	entry	at	.96.	The	(descriptive)	statistics	exploited	for	data	analyses	

encompassed	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	referential	ones	embraced	t-test	

and	F-test.

Outcomes of the research revealed the following findings:

1)		 Residents’	satisfaction	with	its	four	social	solidarity-based	services	was	rated	

‘more’	in	the	overall	aspect.	Given	a	single	aspect,	each	of	four	aspects	proved	the	same.	

All	these	four	aspects	ranked	in	descending	orders	means	included:	samanattata,	even	and	

equal	treatment;	dana,	giving;	and	piyavaca,	kindly	speech	respectively.

2)	 The	comparative	results	of	their	satisfaction	with	its	four	social	solidarity-based	

services	 at	 the	 above	 organization	 indicated	 that	 variables	 of	 their	 genders,	 ages	 and	 

educational	levels	showed	no	differences	in	their	satisfaction	with	in	the	overall	aspect.	

3)		 Suggestions	 for	 expediting	 its	 social	 solidarity-based	 services	were	 recom-

mended	 in	 descending	 orders	 of	 three	 frequencies.	 First,	 officials	 should	 render	 their	 

services	to	service	recipients	with	no	double	standards.	Secondly,	 they	should	provide	

service	recipients	with	the	parking	lot.	Finally,	officials	should	give	service	recipients	advice	

on	processing	the	latter’s	documentations	before	leaving	the	office.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การให้บรกิารประชาชนเป็นนโยบายทีส่�าคญัของรฐับาล	เป็นภารกจิทีส่�าคญัทางด้านการตอบสนอง

ต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่

ก�าหนดไว้	ในปัจจุบนัน้ีรฐับาลได้เร่งรดัให้ส่วนราชการต่าง	ๆ 	ขยายขอบเขตและปรบัปรงุการบรกิารประชาชน
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ในรปูแบบต่าง	ๆ 	การบริการประชาชนจึงเป็นหน่ึงในภารกจิการ	“บ�าบัดทุกข์	บ�ารงุสุข’’	ของกรมการปกครอง	

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารทีส่ะดวกท่ัวถึง	และเป็นการประสานเสริมสร้างความสมัพนัธ์

อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ	

ข้าราชการจะต้องค�านึงถึงประชาชนและต้องส�ารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการในฐานะที่

เป็นข้าราชการซึ่งมีภารกิจในการให้บริการประชาชน	 ได้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	และ

สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนหรือไม่	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบัุนนีข้้าราชการยงัมบีทบาทใหม่

ในเรื่องการแก้ปัญหาของประเทศชาติที่กาลังประสบอยู่	คือ	ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ	ฯลฯ	เพราะฉะนั้น

เรือ่งความสัมพนัธ์ระหว่างข้าราชการกบัประชาชนจงึเป็นเรือ่งทีเ่ราจะต้องให้ความส�าคญัอย่างมากและต้อง

พยายามด�าเนนิการทุกวถิทีางทีจ่ะให้การท�างานของราชการ	การบรหิารงานของส่วนราชการ	เป็นการบรหิาร

งานที่จะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพ่ิมพูนคุณภาพ	 และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะมากได้

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 มีพื้นที่	 8.5	 ตารางกิโลเมตร	 คิดเป็นพ้ืนที่	 5,312	 ไร่	 ต�าบล 

แสนชาตมิกีารปกครองขึน้กบัอ�าเภอจงัหาร	มจี�านวน	9	หมู่บ้าน	มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	1	แห่งประชากร 

ทั้งสิ้น	3,283	คน	แยกเป็นชาย	1,616	คน	หญิง	1,667	คน	มีความหนาแน่นโดยเฉลี่ย	277	คน	/	ตาราง

กโิลเมตร	จ�านวนครวัเรอืน	807	ครวัเรอืน	เป็นศนูย์กลางการให้บรกิารประชาชนของมบีทบาทส�าคญัในการ

ให้บริการสาธารณะ	ทัง้ในด้านการพฒันาองค์กร	โครงสร้าง	อ�านาจหน้าท่ี	ระบบงาน	กระบวนการการท�างาน	

คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยี	 สมรรถภาพของข้าราชการ	 วัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้มี

ความสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นได้	 การให้บริการ

ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 ในปัจจุบันนับว่าอยู่ในระดับดี	 แต่การให้บริการของ 

เจ้าหน้าที่บางจุดอาจติดขัดและมีปัญหาอยู่บ้าง	 โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอาจจะมีความตึงเครียด

เนื่องจากผู้มารับบริการมากเกินไปจึงขาดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อ	 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

มีจ�านวนจ�ากัด	และไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่ต้องการอย่างเร่งด่วน	ท�าให้ความพึงพอใจของ

ประชาชนนั้นลดน้อยลงไป

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งส�าคัญและเหมาะสมท่ีจะน�ามาใช้

โดยเฉพาะหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 ซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือมีหลักธรรมที่

ครอบคลมุและเหมาะสมส�าหรบัน�าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้หลายอย่างโดยเฉพาะด้านการให้บรกิาร

ประชาชนนั้น	 ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนได้หลายประการ	 หลักธรรมที่ 

ส่งเสริมด้านการให้บริการ	 โดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ	 4	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดท่ีจะ

ท�าการวจิยัเพือ่ศึกษา	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ซึ่งสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้

มีความพึงพอใจตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ได้อย่างไร	 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการให้บริการประชาชนของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาต	ิว่ามอีะไรบ้างและอะไรคือมูลเหต	ุหรือปัจจยัทีแ่ท้จริง	ทีท่�าให้เกิดปัญหาต่างๆ	 

ในการให้บริการประชาชน	 เพื่อน�าผลการศึกษาไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการ

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2	 เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจท่ีมต่ีอการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่ม	ีเพศ	อายุ	และระดบัการศึกษา	ต่างกนั

2.3		เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1		ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.2		ประชาชนทีม่อีายตุ่างกัน	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

3.3		ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากรได้แก่	 ประชาชนที่มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาต	ิ

อ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	ในวนัจนัทร์	ถงึวนัศกุร์	เวลา	08.30-16.30	น.	การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัใช้สถติกิาร

ขอรับบรกิารในปี	2555	เป็นเกณฑ์ในการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง	โดยมจี�านวนผูใ้ช้บรกิารทัง้สิน้	5,251	คน	ผูว้จิยั

เลอืกได้ใช้สถติกิารขอรบับรกิารในเดอืนมกราคม	ถงึ	เดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2555	เป็นเกณฑ์ก�าหนดขนาดกลุม่

ตัวอย่าง	ซึ่งมีผู้ใช้บริการจ�านวนทั้งสิ้น	1,226	คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาได้แก่	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�าแนกเป็น	4	ด้าน	ดังนี้คือ

	 1)		 ด้านทาน	

	 2)		 ด้านปิยวาจา	

	 3)		 ด้านอัตถจริยา	

	 4)		 ด้านสมานัตตตา

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1		ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2		ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ของประชาชนที่มี	เพศ	อายุ	และระดับ

การศึกษา	ต่างกัน

5.3		ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4		สามารถน�าข้อมูลสารสนเทศและผลการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการตามหลัก 

สังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1		ประชากรได้แก่	ประชาชนที่มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	

จังหวัดร้อยเอ็ด	ในวันจันทร์	ถึงวันศุกร์	เวลา	08.30-16.30	น.	การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สถิติการขอรับบริการ

ในปี	2555	เป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง	โดยมีจ�านวนผู้ใช้บริการทั้งสิ้น	5,251	คน	ผู้วิจัยเลือกได้ใช้

สถิติการขอรับบริการในเดือนมกราคม	ถึง	เดือนมีนาคม	พ.ศ.	2555	เป็นเกณฑ์ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	

ซึ่งมีผู้ใช้บริการจ�านวนทั้งสิ้น	1,226	คน

6.2		กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ประชาชนที่มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอ 

จงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	จ�านวน	301	คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง	(Sample	Size)	โดยใช้สตูรของ	ยามาเน	

(Taro	Yamane)

6.3		เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น	2	ตอน	และแบบสนทนากลุม่ดงันี้

	 ตอนที่	1	ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	และระดับการศึกษา

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็มลีกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	Scale)	

6.4		สถิติที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 สถิติเชิงพรรณนา	 คือ	 ความถี่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถติิเชงิอนมุาน	คอื	การทดสอบค่าท	ี(t-test)	และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว	

(One-way	ANOVA)	หรือ	F-test

7.  ผลการวิจัย

7.1		ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณาเป็น

รายด้าน	พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน	โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านสมานัตตตา	รองลงมา	คือ	

ด้านทาน	และด้านอัตถจริยา	ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ด้านปิยวาจา

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน	พบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้	
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	 1)		 ด้านทาน	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด	คือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“มีป้ายแสดงขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมไว้ชัดเจน”	

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าได้จัดสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อ

ราชการเป็นอย่างดี	เช่น	ที่นั่ง	พักรอ	ที่จอดรถ	ห้องน�้า”

	 2)		 ด้านปิยวาจา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่พูดจาทักทายกับประชาชนด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะอ่อนหวาน	 

น่าฟัง”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	 คือ	 ข้อ	 7	ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่ตอบค�าถามของประชาชนที่มารับบริการ

อย่างตรงไปตรงมาและนุ่มนวล”

	 3)		 ด้านอัตถจริยา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ข้อ	8	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจาก

ประชาชน”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เวลาที่ท่านได้รับบริการเป็นไปตามก�าหนดเวลา

ราชการ”

	 4)		 	ด้านสมานตัตตา	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ข้อ	1	ทีว่่า	“เจ้าหน้าทีแ่ต่งกายด้วยเครือ่งแบบทีส่ภุาพ	สะอาดเรยีบร้อย	และเหมาะสม”	

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด	คอื	ข้อ	3	ทีว่่า	“เจ้าหน้าท่ีให้บรกิารด้วยความเป็นกนัเอง	มอีธัยาศยัไมตรที�าให้

ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา”

7.2		ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 สมมติฐานที่	1	ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคห

วัตถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ปฏเิสธ

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	(Null	Hypothesis)	เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ด้านปิยวาจา	:	พดูค�าสภุาพ	ไพเราะ	

น่าฟัง	 และด้านสมานัตตตา	 :	 การวางตัวเหมาะสมในการปฏิบัติ	 และปฏิบัติหน้าท่ีต่อคนท้ังหลายอย่าง 

เท่าเทียมกัน	พบว่า	 ประชาชนมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ส่วนด้าน

ด้านทาน	:	การให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เสียสละช่วยเหลือ	แบ่งปัน	ให้ความรู้และค�าแนะน�า	และด้านอัตถจริยา	:	 

การท�าประโยชน์ขวนขวายช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ให้ด้วยแรงกาย	 ประชาชนมีความพึงพอใจ 

ไม่แตกต่างกัน

	 สมมตฐิานที	่2	ประชาชนทีม่อีายตุ่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลัก 

สงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิอ�าเภอจงัหาร	จงัหวดัร้อยเอด็	ทัง้โดยรวมและรายด้าน	

ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)	

	 สมมติฐานที	่3	ประชาชนทีม่รีะดับการศกึษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกั

สังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	แตกต่างกัน

	 ผลการวิจัยพบว่า	ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตาม

หลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ทั้งโดยรวมและ 

รายด้าน	ไม่แตกต่างกัน	ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวจิยั	มีผลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเดน็ต่าง	ๆ 	ดงันี้

8.1		ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก	 ท่ีเป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าองค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชน

โดยการพัฒนา	ปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ	อบต.	ให้มองประชาชนคือลูกค้าที่จะต้องให้

บริการอย่างรวดเร็ว	 สะดวก	 และการให้บริการที่สุภาพอ่อนน้อมเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจและให้ความ 

ร่วมมือกับองค์การบรหิารส่วนต�าบลในการปฏบิตังิานรวมถึงพฒันา/ปรับปรงุอาคารสถานท่ีเพือ่รองรบัการบรกิาร 

ประชาชนให้ได้รับความสะดวก	 พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ	 ให้สวยงามสมกับเป็นสถานที่ราชการ 

ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของพระครวูนิยัธรยิง่ยง ธมมฺวโร (โหมดศริ)ิได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความพงึพอใจของ

ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ผลการวจิยัพบว่า	การให้บรกิารประชาชนตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

	 1)		 ด้านทาน	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าบุคลากร	 องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 มีความเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ช่วยเหลือ

ประชาชนและให้ค�าแนะน�าในการติดต่อราชการ	และให้การฝึกอบรมด้านวชิาชพีแก่ประชาชนอย่างสม�า่เสมอ

ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโฺต)	กล่าวว่า	ทานหมายถงึ	ความมนี�า้ใจเอือ้เฟ้ือเผือ่

แผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือด้านเงินทุนปัจจัยสี่ทรัพย์สินสิ่งของรวมทั้งวิชาความรู้ศิลปวิทยาการ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 3	 ท่ีว่า	 “มีป้ายแสดง 

ขัน้ตอนระยะเวลาการให้บรกิารและอัตราค่าธรรมเนยีมไว้ชดัเจน”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแสนชาติได้จัดท�าแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนและอัตราค่าธรรมเนียม	

เพ่ือความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน	ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ	จติตินนัท์ เดชะคปุต์  

กล่าวไว้ว่า	 กระบวนการบริการ	 วิธีการน�าเสนอบริการ	 ในกระบวนบริการ	 เป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง 
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ความพึงพอใจ	กบัผูร้บับรกิาร	ประสทิธภิาพ	ของการจดัการระบบ	การบรกิารส่งผลไม้การปฏบิตังิานบรกิาร

แก่ผู้รับบรกิารมคีวามคล่องตวัและสนองความต้องการของผูร้บับรกิารได้อย่างถกูต้องมคีณุภาพ	เช่น	การน�า

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการระบบข้อมูล

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าได้จัด

สิง่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนทีไ่ปตดิต่อราชการเป็นอย่างด	ีเช่น	ทีน่ัง่	พกัรอ	ทีจ่อดรถ	ห้องน�า้”ทีเ่ป็น

เช่นน้ีอภิปรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาตไิด้ปรบัปรงุสถานที	่สิง่แวดล้อม	และสิง่อ�านวยความ

สะดวกอื่นเพื่อบริการประชาชนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	 อุทัย หิรัญโต	 ได้ให้ความหมายของความ 

พึงพอใจไว้ว่า	 ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่ท�าให้ทุกคนเกิดความสบายใจ	 เนื่องจากสามารถตอบสนองความ

ต้องการของเขา	ท�าให้เขาเกิดความสุข

	 2)		 ด้านปิยวาจา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 ให้บริการประชาชนด้วยถ้อยค�าที่

สภุาพ	ไพเราะ	อ่อนหวาน	มไีมตรจีติ	และให้บรกิารด้วยความจรงิใจ	ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	พระครู

วินัยธรยิ่งยง ธมฺมวโร (โหมดศิริ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตาม

หลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ผลการวิจัย 

พบว่า	การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	ด้านปิยวาจา	อยู่ในระดับมาก

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่พูดจา

ทักทายกับประชาชนด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะอ่อนหวาน	น่าฟัง”ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเจ้าหน้าท่ีองค์การ

บริหารส่วนต�าบลแสนชาติพูดจาทักทายกับประชาชนด้วยถ้อยค�าท่ีไพเราะ	 อ่อนหวานยิ้มแย้มแจ่มใส	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต)กล่าวว่า	 ปิยวาจาหมายถึง	 การพูด	 

การแสดงออกด้วยความจริงใจ	 นักบริหารที่ดีจะรู้จักผูกใจคนด้วยค�าพูดอ่อนหวานค�า	 พูดหยาบกระด้าง 

ผูกใจใครไม่ได้	ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน	เช่น	เชือกหรือลวดมัดในท�านองเดียวกันเราจะ

มัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค�าอ่อนหวาน

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่

ตอบค�าถามของประชาชนทีม่ารบับรกิารอย่างตรงไปตรงมาและนุม่นวล”ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 ตอบค�าถามของประชาชนอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายซ่ึง

สอดคล้องกับแนวคิดของ	พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)	กล่าวว่า	ปิยวาจาหมายถึง	ถ้อยค�าที่สุภาพไพเราะ

อ่อนหวาน	 ค�าแนะน�าชี้แจงสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุมีผลมีหลักฐานชักจูงให้ประชาชนเกิดความสามัคคี

ปรองดอง	เห็นอกเห็นใจเกื้อกูลกัน

	 3)		 ด้านอัตถจริยา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้ 

อภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาตปิฏบิตังิานเพือ่ประโยชน์สงูสดุของประชาชน	อย่างแท้จรงิ

โดยให้ถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายในการท�างานใส่ใจในปัญหาสาธารณะของชุมชนและ
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูวินัยธรยิ่งยง ธมฺมวโร (โหมดศิริ) ได้

ท�าการวิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลบางกะไห	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ผลการวิจัยพบว่า	 การให้บริการประชาชนตาม 

หลักสังคหวัตถุ	4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ด้านอัตถจริยา	

อยู่ในระดับมาก

   ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 8	 ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่ให้

บริการแก่ประชาชนทีม่าใช้บรกิารโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนจากประชาชน”	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลแสนชาตปิฏบิติังานโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนใดๆจากประชาชนทีม่ารับบรกิาร	ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต)	กล่าวว่า	อัตถจริยา	หมายถึง	การท�าประโยชน์ทั้ง

เรื่องงาน	และเรื่องส่วนตัวด้วยความเต็มใจ	โดยไม่หวังผลตอบแทน

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เวลาที่ท่านได้

รบับรกิารเป็นไปตามก�าหนดเวลาราชการ”ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าองค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาตไิด้

ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บริการและน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและเป็นไปตามก�าหนดเวลา	 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	พาราซูแมน, ไซทัล และบาร์รี (Parasurman, Zeithal& Barry)	กล่าวว่า	

การตอบสนองอย่างรวดเร็ว	 (Responsiveness)	หมายถึง	ความเต็มใจของผู้ให้บริการที่จะให้บริการอย่าง

รวดเร็ว	เช่น	ให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันทีและรวดเร็ว	เป็นต้น

	 4)		 ด้านสมานตัตตา	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้วางตนในการปฏิบัติงานกับประชาชนผู้มาติดต่ออย่างเหมาะสม	 ให้ความ 

ทัดเทียม	เสมอภาค	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม	ปฏิบัติสม�่าเสมอต่อคนทั้งหลาย	ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูวินัยธรยิ่งยง ธมฺมวโร (โหมดศิริ)ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	ความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	 อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ผลการวจิยัพบว่า	การให้บรกิารประชาชนตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ขององค์การบรหิารส่วน

ต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ด้านสมานตัตตา	อยู่ในระดับมาก	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่แต่งกาย 

ด้วยเคร่ืองแบบที่สุภาพ	 สะอาดเรียบร้อย	 และเหมาะสม”	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเจ้าหน้าท่ีองค์การ 

บริหารส่วนต�าบลแสนชาต	ิแต่งกายสภุาพ	เรยีบร้อย	ไม่สวมกางเกงยนีส์ในเวลาปฏบิตัริาชการ	ซึง่สอดคล้อง

กับแนวคิดของ	นนทวัฒน์สุขผลกล่าวถึงองค์ประกอบหลักที่สร้างความพึงพอใจต่อการบริการของลูกค้า	

(Key	 Factors	 of	 Customer	 Services)	 ด้านบุคลากร	 (People)	 คือพนักงานผู้ให้บริการ	 เช่น	 ทักษะ

มาตรฐานทัศนคติชุดหรอืเครือ่งแบบผูจ้ดัการ	เช่น	ทกัษะมาตรฐานทศันคตวิฒันธรรมค่านยิมและจรรยาบรรณ

   ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 3	 ท่ีว่า	 “เจ้าหน้าท่ีให้

บริการด้วยความเป็นกันเอง	 มีอัธยาศัยไมตรีท�าให้ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  

ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลแสนชาต	ิส่งเสรมิให้เจ้าหน้าท่ีรูจ้กัการบรกิารทีแ่ท้จรงิ	อกีทัง้ให้ความเป็น
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กันเองแก่ประชาชน	มอีธัยาศยัไมตรที�าให้เกดิความเลือ่มใสศรทัธาแก่ประชาชน	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

พาราซูแมน, ไซทัล และบาร์รี (Parasurman, Zeithal& Barry)	กล่าวว่า	ความสุภาพและมีอัธยาศัยดี	

(Courtesy)	หมายถงึ	การทีผู่บ้รกิารมคีวามสภุาพเรยีบร้อยมคีวามนบัถอืในตวัลกูค้าความรอบคอบและเป็น

มิตรต่อผู้บริโภค

8.2	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 1)		 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาต ิ

ไม่ได้แบ่งแยกให้การให้บริการว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง	 เพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติได้ให้

บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งเพศชายและเพศหญิง	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระสักชัย  

จติตฺสุโภ (ลุ่ยด)ี	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ของ

ส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 ผลการวิจัยพบว่า	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน 

ต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี	 เพศ	 ต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลัก 

สังคหวัตถุ	4	ของส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

	 2)		 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวม	ไม่แตกต่างกัน	ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการไม่ว่าวัยใด

เมื่อมารับบริการเจ้าหน้าที่จะให้การบริการที่เท่าเทียมกัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พระครูวินัยธร 

ยิ่งยงธมฺมวโร (โหมดศิริ) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลัก 

สังคหวัตถุ	4ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ผลการวิจัยพบว่า	เมื่อ

เปรียบเทยีบความเหน็ของประชาชนต่อการบรหิารงานตามหลกัสงัคหวตัถุ	4	ขององค์	การบรกิารส่วนต�าบล

บางกะไห	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	พบว่า	ประชาชนที่มีอายุต่างกัน	มีความเห็นต่อการบริหารงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางกะไห	โดยรวมไม่แตกต่างกัน

	 3)		 ประชาชนทีม่รีะดับการศึกษาต่างกนั	มคีวามพงึพอใจต่อการให้บริการตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครัง้นี	้ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	การศกึษาท่ีแตกต่างกันไป	ไม่มผีลต่อความ

พึงพอใจ	ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติได้ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วจิยัของ	พระสกัชยั จติตฺสโุภ (ลุย่ด)ี	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตาม

หลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ของส�านกังานเทศบาลนครนครสวรรค์	ผลการวจิยัพบว่า	ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจ 

ของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	 โดยจ�าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา	ต่างกัน	มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	ของส�านักงานเทศบาลนครนครสวรรค์	โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ	(Fact	Findings)	จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ	โดย

แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	 ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	โดยรวมทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น	

คณะผูบ้ริหารควรรกัษามาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยให้ความส�าคญักบัการน�าหลกัสงัคห

วตัถ	ุ4	มาใช้ในการบริหารงาน	และยกมาเป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนต�าบลในการให้บริการประชาชน

	 เมื่อแยกออกเป็นรายด้านน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

	 1)		 ด้านทาน	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	ของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	 คณะ 

ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยให้ความรู้	ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ให้

กับประชาชนที่มาใช้บริการ

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 3	 ที่ว่า“มีป้ายแสดง 

ขัน้ตอนระยะเวลาการให้บรกิารและอตัราค่าธรรมเนยีมไว้ชดัเจน”	ดงันัน้	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐาน

และสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยจดัท�าป้ายให้ค�าแนะน�าขัน้ตอนการให้บรกิารต่างๆ	ให้มคีวามชดัเจน

เข้าใจง่าย	เป็นปัจจุบันหรือจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้ค�าแนะน�าเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าได้จัด

สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อราชการเป็นอย่างดี	 เช่น	 ท่ีนั่ง	 พักรอ	 ท่ีจอดรถ	 ห้องน�้า” 

ดังน้ัน	 คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากท่ีสุด	 โดยจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก

ไว้บริการประชาชนที่ไปติดต่อราชการ	เช่น	ปากกา	น�้าดื่ม	ที่นั่ง	ที่จอดรถ	ห้องน�้า	เป็นต้น

	 2)		 ด้านปิยวาจา	 พบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 

ดงันัน้	คณะผู้บรหิารควรปรบัปรงุแก้ไขให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยให้บรกิารด้วยวาจาทีไ่พเราะ	สภุาพ	อ่อนโยน 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	1	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่พูดจา

ทักทายกับประชาชนด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะอ่อนหวาน	น่าฟัง”	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและ

สนับสนุนให้ถงึระดับมากท่ีสุด	โดยมโีอภาปราศรัย	ยิม้แย้ม	ทักทายประชาชนด้วยถ้อยค�าท่ีไพเราะอ่อนหวาน	

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เจ้าหน้าที่

ตอบค�าถามของประชาชนที่มารับบริการอย่างตรงไปตรงมาและนุ่มนวล”	ดังนั้นคณะผู้บริหารควรปรับปรุง

แก้ไขให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยตอบค�าถามประชาชนอย่างตรงไปตรงมา	ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

	 3)		 ด้านอัตถจริยา	พบว่า	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	

4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยกระจายอ�านาจให้แก่ประชาชนใน

ต�าบล	เพือ่แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของตนเอง	อนัจะส่งผลให้การพฒันาคณุภาพชวีติความ
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เป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนดีขึ้น

   ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 8	 ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่ให้

บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากประชาชน”	ดังนั้น	 คณะผู้บริหารควรรักษา

มาตรฐานและสนับสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยเสยีสละ	ทุม่เทกายใจและอทุศิเวลาให้งานอย่างเตม็ที	่เหน็

ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ	ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและประชาชนด้วยใจบริสุทธิ์	และมุ่งที่จะท�างานโดย

ไม่หวังอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	คือ	ข้อ	7	ที่ว่า	“เวลาที่ท่านได้

รบับรกิารเป็นไปตามก�าหนดเวลาราชการ”ดังน้ัน	คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและสนับสนนุให้ถงึระดบั

มากทีส่ดุ	โดยปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ	ลดขัน้ตอนและระยะเวลาในการให้บรกิารและ

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

	 4)		 ด้านสมานตัตตา	พบว่า	ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ	

4	 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	 อ�าเภอจังหาร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ดังนั้น	

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	 โดยวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้น 

เสมอปลาย	ในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

   ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “เจ้าหน้าที่ 

แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่สุภาพ	สะอาดเรียบร้อย	และเหมาะสม”	ดังนั้น	คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐาน

และสนับสนุนให้ถึงระดับมากที่สุด	โดยแต่งกายสุภาพเรียบร้อย	สวยงามเหมาะสมต่อการมาปฏิบัติงาน

   ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก	 คือ	 ข้อ	 3	 ท่ีว่า	 “เจ้าหน้าท่ีให้

บริการด้วยความเป็นกนัเอง	มอีธัยาศัยไมตรที�าให้ให้เกดิความเลือ่มใสศรทัธา”ดงันัน้	คณะผูบ้ริหารควรรกัษา

มาตรฐานและสนบัสนนุให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ	โดยเให้ประชาชนได้รบับรกิาร	จากเจ้าหน้าทีอ่ย่างรวดเรว็และ

เป็นกันเอง

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

	 1)		 ผลการวิจัยพบว่า	 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	 4	

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลแสนชาติ	อ�าเภอจังหาร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ในเชิงลึก	โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก	

(In-Dept	 Interviewing)	ส�าหรับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ	4	 เพื่อ

น�าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 2)		 ควรมกีารศกึษาตวัแปรอืน่	ทีจ่ะเป็นผลกบัการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ	ุ4	เช่น	อาชพี	

หรือรายได้	เป็นต้น
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