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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี 

จงัหวัดสุรินทร์ จ�าแนกตามเพศ อายรุะดับการศึกษา และอาชีพและ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของอ�าเภอ

รตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ จ�านวน 364 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยเทยีบตารางของเครจชีแ่ละมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่า

อ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.72-0.96 ค่าความเชือ่มัน่ทัง้ฉบับเท่ากบั 0.84 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่  

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test และ F-test (One-way ANOVA)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับ

มากทั้งสี่ด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน ด้านสมานัตตตาด้านปิยวาจา และ ด้าน

อัตถจริยา 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา 

และ อาชพีต่างกันมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่ายของฝ่ายทะเบยีนทีว่่าการ

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกันมีความ 

พึงพอใจโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนท่ีว่าการอ�าเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียงตามความถี่สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก ได้แก่ ควรแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 

ด้วยความเอื้อเฟื้อเหมาะสมกับทุกคนควรแสดงความเป็นกันเองกับประชาชนผู้มารับบริการทุกระดับ  

และควรขยายพื้นที่ในการจอดรถของผู้มาติดต่องานกับฝ่ายทะเบียน
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ค�าส�าคัญ: 1.ความพึงพอใจ 2.ประชาชน 3.การให้บริการ 4.หลักสังคหวัตถุ 4 ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอ

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. HOUSE-

HOLD REGISTRATION DIVISION OF RATANA BURI DISTRICT OFFICE



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 253

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การให้บรกิารประชาชนเป็นนโยบายทีส่�าคญัของรฐับาลเป็นภารกจิทีส่�าคญัทางด้านการตอบสนอง

ต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการ ภายใต้ระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่

ก�าหนดไว้ ในปัจจุบนันีรั้ฐบาลได้เร่งรดัให้ส่วนราชการต่างๆ ขยายขอบเขตและปรบัปรงุการบรกิารประชาชน

ในรูปแบบต่างๆ การบรกิารประชาชนจงึเป็นหนึง่ในภารกิจการ “บ�าบัดทกุข์บ�ารงุสขุ” ของกรมการปกครอง

โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิารทีส่ะดวกทัว่ถึงและเป็นการประสานเสรมิสร้างความสมัพนัธ์

อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ (กองงานวิจัยและประเมินผล, กรมการปกครอง 2533, หน้า 7) 

ข้าราชการจะต้องค�านึงถึงประชาชนและต้องส�ารวจตัวเองด้วยว่าในการปฏิบัติราชการในฐานะที่เป็น

ข้าราชการ ซึง่มภีารกจิหน้าทีใ่นการให้บรกิารประชาชนได้ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดและ

สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปัจจบัุนนีข้้าราชการยงัมบีทบาทใหม่

ในเร่ืองการแก้ปัญหาของประเทศชาติทีก่�าลงัประสบอยูค่อืปัญหาวกิฤตทางเศรษฐกิจฯลฯ เพราะฉะนัน้เร่ือง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการกับประชาชนจึงเป็นเรื่องท่ีเราจะต้องให้ความส�าคัญอย่างมากและต้อง

พยายามด�าเนินการทกุวถิทีางทีจ่ะให้การท�างานของราชการการบริหารงานของส่วนราชการเป็นการบรหิาร

งานที่จะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพเพิ่มพูนคุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะมากได้

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 12 ต�าบล 163 หมู่บ้านเป็นศูนย์กลางการให้บริการ

ประชาชนของอ�าเภอในฐานะทีเ่ป็นอ�าเภอสุดท้ายทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืของจงัหวดัสรุนิทร์เป็นประตู

สู่จงัหวัดศรสีะเกษ และจงัหวดัอบุลราชธาน ีจงึมบีทบาทส�าคญัในการให้บรกิารสาธารณะท้ังในด้านการพฒันา 

องค์กรโครงสร้างอ�านาจหน้าทีร่ะบบงานกระบวนการการท�างานคณุภาพการให้บรกิารเทคโนโลยสีมรรถภาพ

ของข้าราชการวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบสามารถ

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นได้ฝ่ายทะเบียนเป็นส่วนงานหนึ่งของอ�าเภอรัตนบุรี โดยแบ่งงานออกเป็น 

3 งาน คอืงานทะเบยีนราษฎร์ งานทะเบียนทัว่ไปและงานบัตรประจ�าตวัประชาชนมนีโยบายการบรกิารด้าน

ต่างๆ ที่กระจายอยู่ในแต่ละงานของฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี รวมไว้ในสถานที่เดียวกันในรูปแบบของ

ศนูย์กลางให้บริการแบบจดุเดยีวเบด็เสรจ็เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารประชาชนให้สะดวกรวดเรว็

สร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นเป้าหมายส�าคัญของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอ

รตันบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ตัง้อยูใ่นเมอืงประชาชนทีไ่ปตดิต่อราชการมากส่วนใหญ่จะไปตดิต่อกบัฝ่ายทะเบยีน

เพราะเป็นงานที่เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวันของประชาชน เช่น การท�าบัตรประชาชนการแจ้งเกิด การแจ้งตาย

ย้ายท่ีอยู ่(กองการทะเบียน,กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2536, หน้า 25) ตลอดจนประชาชนนอก

พ้ืนท่ีก็มารับบริการดงักล่าวเป็นจ�านวนมาก ท�าให้การบริการประชาชนของฝ่ายทะเบยีน อ�าเภอรตันบรุ ีในปัจจบุนั 

ก็อยู่ในระดับดี แต่การให้บริการของเจ้าหน้าที่บางครั้งอาจติดขัดและมีปัญหาอยู่บ้างโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการมีจ�านวนจ�ากัดและไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่ต้องการอย่างเร่งด่วน มีการใช้ศิลปะ

ทางค�าพูดที่บางครั้งไม่เหมาะสมกับกริยามารยาทที่แสดงออกในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อุปกรณ์การให้บริการยังไม่ครบสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ

ประโยชน์สงูสุดจากการมารบับรกิารคือการทีอ่งค์กรภาครฐัมุง่เน้นในการสร้างความพงึพอใจต่อผูร้บับรกิาร
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เป็นหลัก โดยยึดมั่นการให้บริการที่มีคุณภาพและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการรัฐบาลได้ก�าหนด

แผนปฏริปูการบรหิารภาครฐัทัง้ระบบเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลการท�างานของภาคราชการ

ทัง้ด้านโครงการสร้างกระบวนการและวฒันธรรมการบรหิารจดัการภาครฐั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ภาครฐั

มรีะบบการท�างานและเจ้าหน้าทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผลสงูเท่าเทียมมาตรฐานสากล มกีารใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า เก้ือกูล ไวต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รบัความเช่ือถือและศรทัธาจากประชาชน 

ซึง่ผลจากการวจิยัของสถาบนัพระปกเกล้า (2556, หน้า 17) ได้เสนอการให้บริการทีด่ ี4 ประการคือ ด้านบริการ, 

ด้านกระบวนการ, ด้านผู้ให้บริการ และด้านสถานที่ รวมถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่

คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับนบัถอืมหีลกัธรรมทีค่รอบคลมุและเหมาะสมส�าหรบัน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�า

วันได้หลายอย่างโดยเฉพาะด้านการให้บรกิารประชาชนนัน้ในพระพทุธศาสนามหีลกัธรรมทีส่ามารถส่งเสริม

สนับสนุนได้หลายประการหลักธรรมที่ส่งเสริมด้านการให้บริการโดยเฉพาะหลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน 

ปิยวาจา อตัถจริยา และสมานตัตตา (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต), 2550, หน้า 25) ซึง่มสีาระสมัพนัธ์

กับการให้บริการที่ดี โดยข้าราชการสามารถน�าไปปฏิบัติให้เกิดมีประสิทธิภาพของการบริการได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท�าการวจัิยความพงึพอใจในการให้บรกิารประชาชน

ซ่ึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มคีวามพงึพอใจตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 เพือ่น�าผลการ

ศกึษาไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุการให้บรกิารประชาชนด้านฝ่ายทะเบียนให้มปีระสทิธภิาพ

เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่

ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ของประชาชน จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

3. สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 

ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน

3.4 ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ แตกต่างกัน
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4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

4.1 ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

4.2 ท�าให้ทราบผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4  

ของฝ่ายทะเบยีนทีว่่าการอ�าเภอรัตนบรุ ีจงัหวัดสริุนทร์ของประชาชนทีม่ ีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี ต่างกนั

4.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิาร

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

4.4  ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลส�าหรับน�าไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้

บริการประชาชนของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งส่วนงานอื่นๆ

5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวจัิยเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์” ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ประชากร ได้แก่ ประชาชน ที่มาติดต่องานฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ในวนัเวลาราชการ ระหวา่ง เดอืนมกราคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 รวมจ�านวน 7,000 คน 

จาก 12 ต�าบล 163 หมู่บ้าน (เทียบจากผู้มาติดต่องานทะเบียนท่ีว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  

ของปี พ.ศ. 2557)

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มาติดต่องานฝ่าย

ทะเบยีนทีว่่าการอ�าเภอรัตนบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร์ ในวนัเวลาราชการ ระหว่าง เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมถินุายน 

พ.ศ. 2557 ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ 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�าหรับความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

มีจ�านวน 364 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน

6.  ผลการวิจัย

1.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน 

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวิจัยโดยรวม สรุปผลได้ ดังต่อไปนี้

 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ใน

ระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน รองลงมา ได้แก่ ด้านสมานัตตตา 

ด้านปิยวาจา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านอัตถจริยา ตามล�าดับ
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ด้าน ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ

X S.D. อันดับ แปลผล

1. ด้านทาน 3.65 0.83 1 มาก

2. ด้านปิยวาจา 3.62 0.82 3 มาก

3. ด้านอัตถจริยา 3.60 0.84 4 มาก

4. สมานัตตตา 3.63 0.83 2 มาก

รวม 3.63 0.83 - มาก

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X =3.63) เมื่อพิจารณา

รายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านทาน ( X =3.65)  

รองลงมา ได้แก่ ด้านสมานัตตตา (X =3.63) ด้านปิยวาจา (X =3.61) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้าน 

อัตถจริยา (X =3.61) ตามล�าดับ

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียน อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า

 1. ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

 2. ประชาชนทีม่อีาย ุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

  3.  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 4.  ประชาชนทีม่อีาชพีต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถุ 4ของฝ่าย

ทะเบียน ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บริการตามหลกัสังคหวตัถุ 

4 ของฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 ผลการวจัิย พบว่ามข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ส�าคัญดังนี้

 การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านทาน มีความถี่มาก ได้แก่ ควรขยายพื้นที่ในการจอดรถ

ของผู้ที่มาติดต่องานกับฝ่ายทะเบียน และควรจัดหาสถานท่ีการให้บริการส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพิ่มขึ้นอีก

 การให้บรกิารของฝ่ายทะเบยีนในด้านปิยวาจา มคีวามถีม่าก ได้แก่ บคุคลากรของฝ่ายทะเบยีน

ควรปรับการใช้ค�าพูดกับประชาชนผู้มารับบริการให้เสมอต้นเสมอปลาย และความถามประชาชนผู้มารับ
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บริการเพราะบางคนอ่านหนังสือไม่ออก

 การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านอัตถจริยา มีความถี่มาก ได้แก่ บุคคลากรฝ่ายทะเบียน

ควรแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้มาติดต่องานด้วยความเอื้อเฟื้อเหมาะสมกับทุกคน และควรเอาใจใส่ใน

การให้บริการประชาชนให้มากกว่านี้

 การให้บริการของฝ่ายทะเบียนในด้านสมานัตตตา มีความถี่มาก ได้แก่ บุคลากรฝ่ายทะเบียน

ควรแสดงความเป็นกันเองกับประชาชนผู้มารับบริการในทุกระดับ และบุคลากรฝ่ายทะเบียนควรให้เกียรติ

ประชาชนผู้มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

7.  อภิปรายผล

ผู้วิจัยจ�าแนกการอภิปรายผลตามล�าดับหัวข้อได้ดังนี้

1. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4ของฝ่ายทะเบียน

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า

 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนท่ี

ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก

ทั้งสี่ด้าน โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทานด้าน รองลงมาได้แก่ ด้านมานัตตา  

ด้านปิยวาจา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่ ด้านอัตถจริยา) ตามล�าดับจะพบว่า ในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉลี่ย

ทีไ่มต่า่งกันมากนกั ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในภาพรวมทัง้สีด่า้น ตามความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการ

ให้บริการตามหลักสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่ายทะเบยีน ทีว่่าการอ�าเภอรตันบุร ีจงัหวดัสรุนิทร์ อาจเห็นว่าในแต่ละ

ด้านมีการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคคลท่ัวไป บุคลากรมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและมีความอ่อนน้อม

ถ่อมตน พร้อมที่จะให้การบริการ และผู้บริหารมีการปฎิบัติหน้าที่โดยชอบธรรม อยู่ในพื้นฐานของศีลธรรม

จริยธรรม มีการจัดสรรต�าแหน่งของบุคคลากรให้มีความเหมาะสมหรือช�านาญการในด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อนงค์นาฏ แก้วไพฑรูย์ (2554, หน้า บทคดัย่อ) ทีไ่ด้วจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจ 

ของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของฝ่ายทะเบียนท่ีว่าการอ�าเภอเมืองจงัหวัดนครสวรรค์

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนท่ี

ว่าการอ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากคือ ด้านทาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะฝ่าย

ทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีการปรับวิสัยทัศน์ในด้านการให้บริการในเรื่องต่างๆเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างคุ้มค่า และมีการจัดสรรต�าแหน่งของบุคคลากรให้มีความเหมาะสมหรือ

ช�านาญการในด้านการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร์ (2551, 

บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการวิเคราะห์และยกระดับความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของส�านักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การให้บริการของส�านักงานเขตบางแค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านทาน เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก
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 ด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ซึง่มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัทีน้่อยกว่าทกุด้านคือ ด้านอตัถจรยิา ทัง้นีอ้าจ

เป็นเพราะฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ยังมีบางส่วนท่ีต้องแก้ไข เช่น เจ้าหน้าท่ีอาจให้การ

ช่วยเหลอืประชาชนผูม้ารับบริการอย่างไม่ทัว่ถงึ และเจ้าหน้าทีอ่าจตดิตามงานหลงัการให้บรกิารไม่ทนั ปัญหา

อาจเกิดจากจ�านวนบุคคลากรที่ให้บริการไม่เพียงพอ สอดคล้องกับผลการวิจัยของของ รภัสสา พานิกุล  

(2553, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตามหลัก 

สงัคหวตัถ ุ4 : กรณศีกึษาศนูย์จดัหางานกรมการจดัหางานกระทรวงแรงงาน ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจ 

ของประชาชนต่อการให้บรกิารจดัหางานของรฐัตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของศนูย์จดัหางานกรมการจดัหางาน

กระทรวงแรงงาน โดยรวมอย่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอัตถจริยา

8.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล โดยแบ่งเป็น  

2 ระดับ ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้

 ด้านทาน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 

ของฝ่ายทะเบียน อ�าเภอรตันบรุ ีจังหวัดสรุินทร ์อยูใ่นระดับมาก ดงันัน้ ฝ่ายทะเบยีนทีว่า่การอ�าเภอรตันบรุี 

จงัหวดัสุรินทร์ ควรรกัษาคณุภาพมาตรฐานของการให้บรกิารนีไ้ว้และพฒันาอย่างต่อเนือ่ง โดยยกระดบัการ

ให้บรกิารในด้านทาน ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนเกดิความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านทาน ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ด้านปิยวาจา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียนทีว่่าการ อ�าเภอรตันบรีุ จังหวดัสรุนิทร์ ด้านปิยวาจาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันัน้ ฝ่ายทะเบียน

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยยกระดับการให้บริการในด้านปิยวาจา ให้ดีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเพื่อท่ีจะท�าให้ประชาชนเกิด

ความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านปิยวาจา ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ด้านอัตถจริยา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

ฝ่ายทะเบียน อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านอัตถจริยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ฝ่ายทะเบียนที่

ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยยกระดบัการให้บริการในดา้นอตัถจรยิา ให้ดมีปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้นเพือ่ทีจ่ะท�าให้ประชาชนเกดิ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยา ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ด้านสมานตัตตา พบว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของ

ฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านสมานัตตตา โดยรวมอยู่ในระดับมากดังนั้น ฝ่าย

ทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการนี้ไว้และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยยกระดับการให้บริการในด้านสมานัตตตา ให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อที่จะท�าให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในระดับมากที่สุดต่อไป
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2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 การวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่าย

ทะเบียนที่ว่าการ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีข้อจ�ากัดบางประการที่ไม่สามารถศึกษาให้ครบทุกแง่มุม

ได้ผู้วิจัยจึงขอเสนอให้ผู้สนใจได้วิจัยต่อยอดจากการวิจัยเรื่องนี้ดังต่อไปนี้

 1)  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านอัตถจริยามีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุก

ด้าน ดังน้ันควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ด้านอัตถจริยาของฝ่ายทะเบียน 

ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 2)  จากผลการวิจัยพบว่า ฝ่ายทะเบียนได้จัดช่องทางบริการส�าหรับคนพิการมีค่าแปลผลอยู่

ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อค�าถาม ดังนั้นควรวิจัยการพัฒนาการให้บริการคนพิการตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียน ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

 3) ควรวิจัย ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ 

ฝ่ายทะเบียน ที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
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10. ค�าขอบคุณ

ผูว้จิยัในฐานะทีไ่ด้เป็นผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบังานวจิยันีไ้ด้เลง็เหน็ความส�าคัญและปัญหาเก่ียวกบัความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร์ จึงสนใจที่จะท�าวิจัยในเรื่องนี้และส�าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ

หลายๆ ฝ่ายอาทิเช่น ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ ผศ. ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ 

อาจารย์ทีป่รกึษาร่วม ตลอดจนเพือ่นสหธรรมิก และแรงสนบัสนนุจากสมาชกิในครอบครวั นกัศกึษารุน่พีท่ีเ่ป็น

ก�าลงัใจคอยให้ความช่วยเหลอืเป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุงานด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบท�าวิทยานพินธ์

นี้เป็นอย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้วิจัยหวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานการวิจัยเรื่องนี้คงจะอ�านวยคุณประโยชน์แก่ฝ่ายทะเบียนอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

และผู้สนใจพอสมควร


