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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
RESIDENTS’ SATISFACTION WITH SOCIAL SOLIDARITY BASE SERVICES AT
HOUSEHOLD REGISTRATION DIVISION OF RATANA BURI DISTRICT OFFICE,
SURIN PROVINCE
				 					พระขวัญชัย ถาวโร (เชีย่ วชาญ)
PHRAKHWANCHAI THAVARO (CHIAOCHARN)
ท�ำวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรนิ ทร์ จ�ำแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา และอาชีพและ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของอ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ จ�ำนวน 364 คน ก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยเทียบตารางของเครจชีแ่ ละมอร์แกน
(Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.72-0.96 ค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.84 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test และ F-test (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับ
มากทั้งสี่ด้าน ล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน ด้านสมานัตตตาด้านปิยวาจา และ ด้าน
อัตถจริยา 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา
และ อาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายของฝ่ายทะเบียนทีว่ า่ การ
อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ ต่างกันมีความ
พึงพอใจโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ด้วยความเอื้อเฟื้อเหมาะสมกับทุกคนควรแสดงความเป็นกันเองกับประชาชนผู้มารับบริการทุกระดับ
และควรขยายพื้นที่ในการจอดรถของผู้มาติดต่องานกับฝ่ายทะเบียน
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ค�ำส�ำคัญ: 1.ความพึงพอใจ 2.ประชาชน 3.การให้บริการ 4.หลักสังคหวัตถุ 4 ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ABSTRACT
This research serves the purposes: 1) to study residents’ satisfaction with office
staffs’ services following Buddhism’s social solidarity at Household Registration Division of
Surin province’s Raranaburi district office , 2) to compare the former’s satisfaction with the
latter’ services based on its social solidarity at Household Registration Division to variables
of the former’s genders, ages and educational levels, and 3) to study suggestions as guides
for developing the latter’s services following its social solidarity. The sampling groups
comprise 364 residents aged below 31 years, whose domiciles are in the authorized area
of its Ratanaburi district. The research instrument is five-rating scale questionnaires, having
the power of discrimination for each question between 0.72 and 0.96, and the reliability
of the entire questions at 0.84. The statistics for data analyses incorporate percentage,
mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).
Out comes of research findings: 1) Residents’ satisfaction with office staffs’
services following Buddhism’s social solidarity at Household Registration Division of Surin
province’s Ratanaburi district office has been comprehensively rated ‘high’ in four aspects.
In terms of an individual one ranked in descending orders of means, they include:dana,
samanatata; piyavaca; and atthaciya. 2) The comparative results has beenfound that
variables of their genders has shown no significant differences in their opinions on their
satisfaction with office staffs’ services following its social solidarity at Household Registration
Division of Surin province’s Ratanaburi district; whereas variables of their ages and
educational levels have proved otherwise, with the statistical significance level at .05.
3) Suggestions Suggestions regarding residents .satisfaction with office staffs,services
following Buddhism’s social solidarity at Household Registration Division of Surin province’s
Raranaburi district office here, indescending order of first three frequencies. Firstly, should
fix the problem of people with the proper courtesy. Secondly,should sever all levels of
the service recipients friendly,Finally,should expand the area of parking for the service
recipients.
Keywords: 1. SATISFACTION 2. RESIDENTS 3.SOCIAL SOLIDARITY BASE SERVICES 4. HOUSEHOLD REGISTRATION DIVISION OF RATANA BURI DISTRICT OFFICE
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1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายทีส่ ำ� คัญของรัฐบาลเป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญทางด้านการตอบสนอง
ต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการ ภายใต้ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่
ก�ำหนดไว้ ในปัจจุบนั นีร้ ฐั บาลได้เร่งรัดให้สว่ นราชการต่างๆ ขยายขอบเขตและปรับปรุงการบริการประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึง่ ในภารกิจการ “บ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุข” ของกรมการปกครอง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั บริการทีส่ ะดวกทัว่ ถึงและเป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ (กองงานวิจัยและประเมินผล, กรมการปกครอง 2533, หน้า 7)
ข้าราชการจะต้องค�ำนึงถึงประชาชนและต้องส�ำรวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการในฐานะที่เป็น
ข้าราชการ ซึง่ มีภารกิจหน้าทีใ่ นการให้บริการประชาชนได้ทำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั นีข้ า้ ราชการยังมีบทบาทใหม่
ในเรือ่ งการแก้ปญ
ั หาของประเทศชาติทกี่ ำ� ลังประสบอยูค่ อื ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจฯลฯ เพราะฉะนัน้ เรือ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชนจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความส�ำคัญอย่างมากและต้อง
พยายามด�ำเนินการทุกวิถที างทีจ่ ะให้การท�ำงานของราชการการบริหารงานของส่วนราชการเป็นการบริหาร
งานที่จะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพิ่มพูนคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้
อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 12 ต�ำบล 163 หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ประชาชนของอ�ำเภอในฐานะทีเ่ ป็นอ�ำเภอสุดท้ายทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุรนิ ทร์เป็นประตู
สูจ่ งั หวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีบทบาทส�ำคัญในการให้บริการสาธารณะทัง้ ในด้านการพัฒนา
องค์กรโครงสร้างอ�ำนาจหน้าทีร่ ะบบงานกระบวนการการท�ำงานคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสมรรถภาพ
ของข้าราชการวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นได้ฝ่ายทะเบียนเป็นส่วนงานหนึ่งของอ�ำเภอรัตนบุรี โดยแบ่งงานออกเป็น
3 งาน คืองานทะเบียนราษฎร์ งานทะเบียนทัว่ ไปและงานบัตรประจ�ำตัวประชาชนมีนโยบายการบริการด้าน
ต่างๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละงานของฝ่ายทะเบียนอ�ำเภอรัตนบุรี รวมไว้ในสถานที่เดียวกันในรูปแบบของ
ศูนย์กลางให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว
สร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ตัง้ อยูใ่ นเมืองประชาชนทีไ่ ปติดต่อราชการมากส่วนใหญ่จะไปติดต่อกับฝ่ายทะเบียน
เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันของประชาชน เช่น การท�ำบัตรประชาชนการแจ้งเกิด การแจ้งตาย
ย้ายทีอ่ ยู่ (กองการทะเบียน,กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2536, หน้า 25) ตลอดจนประชาชนนอก
พืน้ ทีก่ ม็ ารับบริการดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้การบริการประชาชนของฝ่ายทะเบียน อ�ำเภอรัตนบุรี ในปัจจุบนั
ก็อยู่ในระดับดี แต่การให้บริการของเจ้าหน้าที่บางครั้งอาจติดขัดและมีปัญหาอยู่บ้างโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการมีจ�ำนวนจ�ำกัดและไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่ต้องการอย่างเร่งด่วน มีการใช้ศิลปะ
ทางค�ำพูดที่บางครั้งไม่เหมาะสมกับกริยามารยาทที่แสดงออกในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อุปกรณ์การให้บริการยังไม่ครบสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์สงู สุดจากการมารับบริการคือการทีอ่ งค์กรภาครัฐมุง่ เน้นในการสร้างความพึงพอใจต่อผูร้ บั บริการ
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เป็นหลัก โดยยึดมั่นการให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการรัฐบาลได้ก�ำหนด
แผนปฏิรปู การบริหารภาครัฐทัง้ ระบบเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท�ำงานของภาคราชการ
ทัง้ ด้านโครงการสร้างกระบวนการและวัฒนธรรมการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ภาครัฐ
มีระบบการท�ำงานและเจ้าหน้าทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงเท่าเทียมมาตรฐานสากล มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่า เกือ้ กูล ไวต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รบั ความเชือ่ ถือและศรัทธาจากประชาชน
ซึง่ ผลจากการวิจยั ของสถาบันพระปกเกล้า (2556, หน้า 17) ได้เสนอการให้บริการทีด่ ี 4 ประการคือ ด้านบริการ,
ด้านกระบวนการ, ด้านผู้ให้บริการ และด้านสถานที่ รวมถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่
คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนับถือมีหลักธรรมทีค่ รอบคลุมและเหมาะสมส�ำหรับน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำ
วันได้หลายอย่างโดยเฉพาะด้านการให้บริการประชาชนนัน้ ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมทีส่ ามารถส่งเสริม
สนับสนุนได้หลายประการหลักธรรมที่ส่งเสริมด้านการให้บริการโดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน
ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), 2550, หน้า 25) ซึง่ มีสาระสัมพันธ์
กับการให้บริการที่ดี โดยข้าราชการสามารถน�ำไปปฏิบัติให้เกิดมีประสิทธิภาพของการบริการได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะท�ำการวิจยั ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ซึง่ สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มคี วามพึงพอใจตามหลักสังคหวัตถุ 4 เพือ่ น�ำผลการ
ศึกษาไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านฝ่ายทะเบียนให้มปี ระสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่
ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ของประชาชน จ�ำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
3.4 ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
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4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของฝ่ายทะเบียนทีว่ า่ การอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ของประชาชนทีม่ ี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต่างกัน
4.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
4.4 ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลส�ำหรับน�ำไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้
บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งส่วนงานอื่นๆ
5. วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน
ที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการด�ำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ประชากร ได้แก่ ประชาชน ที่มาติดต่องานฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ในวันเวลาราชการ ระหว่าง เดือนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 รวมจ�ำนวน 7,000 คน
จาก 12 ต�ำบล 163 หมู่บ้าน (เทียบจากผู้มาติดต่องานทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ของปี พ.ศ. 2557)
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มาติดต่องานฝ่าย
ทะเบียนทีว่ า่ การอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ในวันเวลาราชการ ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถนุ ายน
พ.ศ. 2557 ซึ่งก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ R.V. Krejcie and D.W. Morgan (บุญชม
ศรีสะอาด, 2554, หน้า 42-47) ได้กลุ่มตัวอย่าง 364 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือแบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ได้พัฒนามาจากเอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแบบสอบถามส�ำหรับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
มีจ�ำนวน 364 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน
6. ผลการวิจัย
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน
ที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ผลการวิจัยโดยรวม สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ใน
ระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน รองลงมา ได้แก่ ด้านสมานัตตตา
ด้านปิยวาจา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านอัตถจริยา ตามล�ำดับ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 255
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ด้าน
1.
2.
3.
4.

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านทาน
ด้านปิยวาจา
ด้านอัตถจริยา
สมานัตตตา
รวม

X

3.65
3.62
3.60
3.63
3.63

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
อันดับ
0.83
0.82
0.84
0.83
0.83

1
3
4
2
-

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.63) เมื่อพิจารณา
รายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน ( X =3.65)
รองลงมา ได้แก่ ด้านสมานัตตตา ( X =3.63) ด้านปิยวาจา ( X =3.61) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้าน
อัตถจริยา ( X =3.61) ตามล�ำดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ฝ่ายทะเบียน อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ�ำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า
1. ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2. ประชาชนทีม่ อี ายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษา ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารตามหลั ก
สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
4. ประชาชนทีม่ อี าชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4ของฝ่าย
ทะเบียน ที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ
4 ของฝ่ายทะเบียนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
ผลการวิจยั พบว่ามีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ส�ำคัญดังนี้
การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านทาน มีความถี่มาก ได้แก่ ควรขยายพื้นที่ในการจอดรถ
ของผู้ที่มาติดต่องานกับฝ่ายทะเบียน และควรจัดหาสถานที่การให้บริการส�ำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
เพิ่มขึ้นอีก
การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านปิยวาจา มีความถีม่ าก ได้แก่ บุคคลากรของฝ่ายทะเบียน
ควรปรับการใช้ค�ำพูดกับประชาชนผู้มารับบริการให้เสมอต้นเสมอปลาย และความถามประชาชนผู้มารับ
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บริการเพราะบางคนอ่านหนังสือไม่ออก
การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านอัตถจริยา มีความถี่มาก ได้แก่ บุคคลากรฝ่ายทะเบียน
ควรแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้มาติดต่องานด้วยความเอื้อเฟื้อเหมาะสมกับทุกคน และควรเอาใจใส่ใน
การให้บริการประชาชนให้มากกว่านี้
การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านสมานัตตตา มีความถี่มาก ได้แก่ บุคลากรฝ่ายทะเบียน
ควรแสดงความเป็นกันเองกับประชาชนผู้มารับบริการในทุกระดับ และบุคลากรฝ่ายทะเบียนควรให้เกียรติ
ประชาชนผู้มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
7. อภิปรายผล
ผู้วิจัยจ�ำแนกการอภิปรายผลตามล�ำดับหัวข้อได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4ของฝ่ายทะเบียน
ที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่
ว่าการ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ทั้งสี่ด้าน โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทานด้าน รองลงมาได้แก่ ด้านมานัตตา
ด้านปิยวาจา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดได้แก่ ด้านอัตถจริยา) ตามล�ำดับจะพบว่า ในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ย
ทีไ่ ม่ตา่ งกันมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในภาพรวมทัง้ สีด่ า้ น ตามความพึงพอใจของประชาชนที่มตี ่อการ
ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน ทีว่ า่ การอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ อาจเห็นว่าในแต่ละ
ด้านมีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและมีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน พร้อมที่จะให้การบริการ และผู้บริหารมีการปฎิบัติหน้าที่โดยชอบธรรม อยู่ในพื้นฐานของศีลธรรม
จริยธรรม มีการจัดสรรต�ำแหน่งของบุคคลากรให้มีความเหมาะสมหรือช�ำนาญการในด้านการปฏิบัติหน้าที่
ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ (2554, หน้า บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรือ่ ง ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนทีว่ า่ การอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่
ว่าการอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านทาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่าย
ทะเบียนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีการปรับวิสัยทัศน์ในด้านการให้บริการในเรื่องต่างๆเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างคุ้มค่า และมีการจัดสรรต�ำแหน่งของบุคคลากรให้มีความเหมาะสมหรือ
ช�ำนาญการในด้านการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร์ (2551,
บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของส�ำนักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของส�ำนักงานเขตบางแค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านทาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก
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ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับทีน่ อ้ ยกว่าทุกด้านคือ ด้านอัตถจริยา ทัง้ นีอ้ าจ
เป็นเพราะฝ่ายทะเบียนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ยังมีบางส่วนที่ต้องแก้ไข เช่น เจ้าหน้าที่อาจให้การ
ช่วยเหลือประชาชนผูม้ ารับบริการอย่างไม่ทวั่ ถึง และเจ้าหน้าทีอ่ าจติดตามงานหลังการให้บริการไม่ทนั ปัญหา
อาจเกิดจากจ�ำนวนบุคคลากรที่ให้บริการไม่เพียงพอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของของ รภัสสา พานิกุล
(2553, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 : กรณีศกึ ษาศูนย์จดั หางานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของศูนย์จดั หางานกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน โดยรวมอย่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอัตถจริยา
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น
2 ระดับ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
ด้านทาน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของฝ่ายทะเบียน อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ อยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ฝ่ายทะเบียนทีว่ า่ การอ�ำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรนิ ทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนีไ้ ว้และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยยกระดับการ
ให้บริการในด้านทาน ให้ดมี ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านทาน ในระดับมากที่สุดต่อไป
ด้านปิยวาจา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ฝ่ายทะเบียนทีว่ า่ การ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ด้านปิยวาจาโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ฝ่ายทะเบียน
ที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยกระดับการให้บริการในด้านปิยวาจา ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านปิยวาจา ในระดับมากที่สุดต่อไป
ด้านอัตถจริยา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ฝ่ายทะเบียน อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านอัตถจริยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ฝ่ายทะเบียนที่
ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยยกระดับการให้บริการในด้านอัตถจริยา ให้ดมี ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้นเพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยา ในระดับมากที่สุดต่อไป
ด้านสมานัตตตา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านสมานัตตตา โดยรวมอยู่ในระดับมากดังนั้น ฝ่าย
ทะเบียนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยกระดับการให้บริการในด้านสมานัตตตา ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�ำให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในระดับมากที่สุดต่อไป
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
การวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย
ทะเบียนที่ว่าการ อ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีข้อจ�ำกัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่มุม
ได้ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้
1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านอัตถจริยามีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุก
ด้าน ดังนั้นควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยาของฝ่ายทะเบียน
ที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
2) จากผลการวิจัยพบว่า ฝ่ายทะเบียนได้จัดช่องทางบริการส�ำหรับคนพิการมีค่าแปลผลอยู่
ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อค�ำถาม ดังนั้นควรวิจัยการพัฒนาการให้บริการคนพิการตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน ที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3) ควรวิจัย ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ฝ่ายทะเบียน ที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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4 : กรณีศกึ ษาศูนย์จดั หางานกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร
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อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์. (2554). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
10. ค�ำขอบคุณ
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีไ่ ด้เป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานวิจยั นีไ้ ด้เล็งเห็นความส�ำคัญและปัญหาเกีย่ วกับความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ จึงสนใจที่จะท�ำวิจัยในเรื่องนี้และส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ
หลายๆ ฝ่ายอาทิเช่น ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ ผศ. ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ
อาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม ตลอดจนเพือ่ นสหธรรมิก และแรงสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว นักศึกษารุน่ พีท่ เี่ ป็น
ก�ำลังใจคอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารทีใ่ ช้ในการประกอบท�ำวิทยานิพนธ์
นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยเรื่องนี้คงจะอ�ำนวยคุณประโยชน์แก่ฝ่ายทะเบียนอ�ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
และผู้สนใจพอสมควร
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