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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Residents’ Satisfaction with public services following buddhism’s
bases of social solidarity at tambon nasaeng municipality
in selaphum district, Roi Et Province
ชัยพร อินทะพรม1
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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้
บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ
3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง
อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชือ่ หัวหน้าครัวเรือน
จ�ำนวน 1,136 คน ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�ำนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับโดย
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.92 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) กับการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลางไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคด้านการให้บริการตรงเวลาด้านการให้บริการอย่างพอเพียง
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ งตามล�ำดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวม และรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 3) ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการ
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ให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดเรียงล�ำดับ
จากความถีส่ งู ไปหาต�ำ่ สามอันดับแรก ได้แก่ ควรขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานสงเคราะห์บำ� เพ็ญประโยชน์
สาธารณะตลอดจนช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นให้มีคุณภาพให้มากกว่าที่
เป็นอยู่ และควรดูแล สุขทุกข์ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน สม�ำ่ เสมอเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ ร่วมรับรูร้ ว่ ม
แก้ไขปัญหา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และควรให้บริการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นไปอย่างก้าวหน้า
ABSTRACT
The purposes of this thesis were aimed: 1) to study residents’ satisfaction with
public services following Buddhism’s four bases of social solidarity at Tambon Nasaeng
Municipality in RoiEt’sSelaphum district, 2) to compare their public services based on its
four bases of social solidarity to variables of their genders, ages, educational levels and
careers, and 3) to examine suggestions for enhancing its public services. The sample size
comprised household heads or representatives living in its authorized area, numbering
1,136 individuals. The sampling group was set through Taro Yamane’s table, gaining 296
individuals. The research instrument was five-rating scale questionnaires with the reliability
of the entire questions amounting to 0.92. The statistics utilized for data analyses incorporated
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).
Outcomes of research findings : 1)Residents’ satisfaction with TambonNasaeng
Municipality’s public services following Buddhism’s four bases of social solidarity has been
rated at 3rd scale in the overall aspect. When taking a single one into account, one aspect
has been scored at 4th scale, and other three aspects have been made at 3rd scale. All
aspects ranked in descending orders of means include: fair services, punctual services,
sufficient services, progressive service and continual services respectively. 2) The hypothesis
testing results have been found that variables of their genders, ages, educational levels
and careers have shown no significant differences in its services following its four bases of
social solidarity both in the overall aspect and a single one. Thereby, they are not
conducive to the reformulated hypothesis. 3) Suggestions for rendering its public services
following Buddhism’s four bases of social solidarity in descending orders of frequencies:
First, TambonNasaeng Municipality should try to steer their welfares and undertake public
benefits, including helping improve, promote and develop their life qualities in locales to
be better than they really are. Secondly, it should regularly and equally pay attention to
residents’ well beings, as well as perceiving problems and resolving them continually.
Finally, it should give infrastructural servicesand life qualities to have been progressive.
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1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
นับตั้งแต่สมัยการปกครองแบบสมบูรณาญาณสิทธิราช พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการ
ปกครองประเทศ โดยให้การดูแลทุกสุขของประชาชนโดยผ่านการใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการบ้าน
เมือง พระมหากษัตริยท์ กุ ๆ พระองค์จะทรงใช้หลักธรรมในการสงเคราะห์เอือ้ เฟือ้ แก่ประชาชนของพระองค์
เอง และสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมทีพ่ ระมหากษัตริยท์ รงใช้ในการบริหารจัดการบ้านเมือง ซึง่ ประกอบด้วย
4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา (ที.ปา.11/140/167) และหลังจากได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ได้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองโดยผ่านการกระจาย
อ�ำนาจสู่ประชาชนเองเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ โดยผ่านตัวแทนของประชาชนในการเข้ามาบริหารบ้านเมือง
ตามหลักกฎหมาย และระเบียบที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ดีทุกรัฐบาลที่ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยมากจะมุ่ง
เน้นการให้บริการเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าในปีพ.ศ. 2546 ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมต้องมีความโปร่งใสมี
ส่วนร่วมความรับผิดชอบและความคุม้ ค่าโดยก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาล
หลักธรรมนอกจากจะเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองที่ดีแล้วยังมุ่งเน้นถึงการให้บริการที่ดีด้วยเพราะการ
บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น
หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1) ทานคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปัน 2) ปิยวาจาคือกล่าว
ค�ำสุภาพแนะน�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3) อัตถจริยาคือช่วยเหลือด้วยแรงกาย 4) สมานัตตตาคือวางตนเสมอ
ต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติตนสม�่ำเสมอต่อคนทั้งหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน จะเห็น
ได้วา่ หลักสังคหวัตถุ 4 มีความสอดคล้องกับการให้บริการและส่งเสริมการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพได้เป็น
อย่างมาก (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, หน้า167 - 168)
เทศบาลต�ำบลนาแซงได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาต�ำบลนาแซง เมื่อปี พ.ศ. 2514 แล้วในปี พ.ศ. 2540
กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลนาแซงต่อมา วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ�ำเภอเสลภูมิ
การด�ำเนินงานบริหารจัดการตามระเบียบบทบัญญัตติที่ได้ก�ำหนดไว้ตามอ�ำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะบท
บัญญัติเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะใน 5 ด้าน ยังไม่สามารถให้บริการมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่
เพราะการด�ำเนินงานบริหารจัดการในการให้บริการสาธารณะอาจยังขาดความเอาใจใส่ในการให้บริการทีด่ ี
พอ หลักสังคหวัตถุ 4 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับการให้บริการสามารถพัฒนาการบริการ
สาธารณะได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นในการเอื้อประโยชน์และจิตใจกับประชาชนโดยตรง
จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยในฐานะเป็นนักศึกษามหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์การ
ปกครอง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�ำผลที่ได้จากการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของเทศบาลต�ำบลนาแซง ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล
ต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ
อาชีพ ต่างกัน
2.3 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล
ต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.4 ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ ต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การบริ ก ารสาธารณะตามหลั ก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อหัวหน้าครัวเรือน จ�ำนวน
1,136 คน
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 5 ด้าน คือ
1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค
2) ด้านการให้บริการตรงเวลา
3) ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง
4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประกอบอาชีพต่างกัน
5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล
ต�ำบลนาแซงอ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 สามารถน�ำผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อหัวหน้าครัวเรือน จ�ำนวน
1,136 คน
6.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ใน
เขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายชื่อหัวหน้าครัวเรือน จ�ำนวน
1,136 คน ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�ำนวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 296 ค (ยุทธพงษ์กัยวรรณ์, 2543, หน้า 79)
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถามข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และสถิติเชิงอนุมาน คือการทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มี
ค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคด้านการให้บริการตรงเวลาด้านการให้บริการ
อย่างพอเพียงด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามล�ำดับ
เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า ทาน การให้การดูแล เป็นไปอย่างเท่าเทียมเสมอภาค” ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตา ดูแล สุขทุกข์ให้บริการ อย่างสม�่ำเสมอกันในแต่ละชุมชน”
2. ด้านการให้บริการตรงเวลา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ทาน ให้การจัดสรรงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ที่ประชาชนได้
ร้องขอเป็นไปตามเป้าหมายเวลาที่ก�ำหนด”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล
สุขทุกข์ความเดือดร้อน ให้บริการอย่างสม�่ำเสมอเท่าเทียมกัน”
3. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 1 ที่ว่า “ทาน ให้การดูแล แก้ไข อย่างต่อเนื่อง”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชน อย่างสม�่ำเสมอเท่าเทียมกัน”
4. ด้านการให้บริการอย่างพอเพียงพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือข้อ 1 ทีว่ า่ “ทาน การจัดสรรงบประมาณพัฒนาพืน้ ฐาน ได้รบั ความพอเพียง”
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
อย่างพอเพียงเท่าเทียมเสมอกัน”
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางเมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า “ทาน การให้บริการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นไปอย่างก้าวหน้า” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ”
7.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สมมติฐานที่ 1 ประชาชน ทีม่ เี พศ ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการ
สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้
บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้
บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
สมมติฐานที่ 3 ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ
ดังนี้
8.1 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ การให้บริการ
สาธารณะ เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาลต้องการดูแล เอาใจใส่ อย่างทั่วถึง
แต่การให้บริการสาธารณะอาจมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ มีข้อจ�ำกัดในการให้บริการ และข้อจ�ำกัดใน
งบประมาณ อาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลางซึง่ ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสมหมายบัวจันทร์ได้วจิ ยั เรือ่ ง “ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ
4 ของส�ำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของอนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ ได้วจิ ยั เรือ่ ง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถน�ำมาอภิปรายผล
เพิ่มเติม ดังนี้
1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในด้านทานอยูพ่ อสมควร เพราะเทศบาลต�ำบลนาแซง
ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ อาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประชาชน
มีความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนารี แสนพยุห์ ได้ท�ำวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ต�ำบลโพธิ์ทอง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ ทาน มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมากทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้วา่ เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในทาน อยูพ่ อสมควร เพราะเทศบาลต�ำบลนาแซง
ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ อาจด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประชาชน
มีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจคนประสานหมู่ชนไว้ให้มีความ
สามัคคีกัน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในการดูแลสุขทุกข์ไม่พอสมควร แต่การ
ให้บริการสาธารณะ อาจยังมีข้อจ�ำกัดในงบประมาณ และการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมเสมอภาพ อาจด้วย
เหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ำกว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพฤกษา
พุทธรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษาสหกรณ์
การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก”
2) ด้านการให้บริการตรงเวลาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการให้
บริการสาธารณะ ยังไม่เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 มากนัก อาจด้วยเหตุน้ีจึงท�ำให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนารี
แสนพยุห์ ได้ท�ำวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบล
โพธิ์ทอง อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะในด้านให้การจัดสรรงบประมาณใน
โครงการต่าง ๆ อยู่พอสมควร เพราะเทศบาลต�ำบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ
ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย ได้ให้ความหมายว่า
สังคหวัตถุ 4 คือข้อปฏิบัติส�ำหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คือทานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมีน�้ำใจ
ต่อกันและกัน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตามีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น
เช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ อาจยังมีขอ้ จ�ำกัดในงบประมาณ และการ
ให้บริการที่ไม่สม�่ำเสมอเท่าเทียมกัน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ำกว่า
ทุกข้อ
3) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้
ว่าเพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะในด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง อยูพ่ อสมควรอาจ
ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล
ต�ำบลนาแซง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้ท�ำวิจัยเรื่อง
“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�ำบลโพธิ์ทอง อ�ำเภอโพนทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร
เพราะเทศบาลต�ำบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ บุญสิริ ชวลิตธ�ำรง ได้กล่าวถึงความหมายของสังคหวัตถุวา่ ธรรมอันเป็นทีต่ งั้ แห่ง
ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันซึ่งมีอยู่ในข้อ 1
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือข้อ 4 ทีว่ า่ สมานัตตตาซึง่ มีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลางทีเ่ ป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 แต่การให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต�ำบลนาแซง อาจยังมีขอ้ จ�ำกัดในงบประมาณ และการให้บริการทีไ่ ม่เท่าเทียมเสมอภาพ
อาจด้วยเหตุน้ีจึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ำกว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต)ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 ในข้อ 4) สมานัตตตาวางตนเสมอต้น
เสมอปลาย ให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม�่ำเสมอกันต่อคนทั้งหลาย
4) ด้านการให้บริการอย่างพอเพียงพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้
ว่าเพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาล
ต�ำบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้จึง
ท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ จอห์น ดี มิลเลตต์ (John D.Millett) ได้ชี้ให้
เห็นว่า คุณค่าประการแรกของการบริหารรัฐกิจทั้งหมด คือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะส�ำคัญ 5 ประการ ในข้อ 4) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service)
นอกจากจะให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ต้องค�ำนึงถึงจ�ำนวนความต้องการใน
สถานที่ที่เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร
เพราะเทศบาลต�ำบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาท้องถิน่ และ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในราย
ข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย
ชยมงฺคโล) ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือสังคหวัตถุ 4 อย่าง ได้แก่
1) ทานการให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในสมานัตตตาอาจยังไม่เป็นไปตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ำกว่าทุกข้อ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระราชสุทธิญาณมงคล ได้กล่าวไว้ว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นทางเกิดของสามัคคี
มี ใน 4) สมานัตตตาเป็นการวางตนให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย
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5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่
เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาล
ต�ำบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้จึง
ท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
สภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” ผลการวิจับพบว่า อยู่ในระดับมาก
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในทาน อยู่
พอสมควร อาจด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือ ได้แก่ 1) ทานการให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในสมานัตตตาอยู่พอสมควร แต่การ
ให้บริการสาธารณะ อาจยังมีข้อจ�ำกัดในงบประมาณทีไ่ ม่เท่าเทียม อาจด้วยเหตุนจี้ ึงท�ำให้ประชาชนมีความ
พึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ำกว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัยชยมงฺคโล)
ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือสมานัตตตาคือความประพฤติปฏิบัติดีต่อ
ผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
8.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า
1) เพศ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 มากน้อยเพียงใดนัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่าเพศแต่ขนึ้ อยูก่ บั ความเอาใจใส่ในการ
ให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดังนัน้ ประชาชนทัง้ เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์
ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4”
ผลการวิจัยพบว่าไม่แตกต่างกัน
2) อายุ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะช่วงอายุใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่การ
ให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดังนั้น ประชาชนทั้งสามช่วงอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์
ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4”
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าไม่แตกต่างกัน
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3) ระดับการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ประชาชน ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจ
ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงระดับการศึกษาใดจะมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับ
การเอาใจใส่การให้บริการสาธารณะ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น ประชาชนทั้งสามระดับ
การศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของส�ำนักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ต่างกัน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ
สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ
ให้บริการสาธารณะ และเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�ำดับดังนี้
1) ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมากดังนัน้ ผูบ้ ริหารเทศบาล
ต�ำบลนาแซง และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จึงควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และยกระดับการพัฒนาโดยมุง่ เน้นให้บริการ
สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในด้านทาน ให้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยูใ่ นระดับ
มาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน มีค่าแปรผลอยู่ในระดับมากดังนั้น ผู้บริหาร
เทศบาลต�ำบลนาแซง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้
บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในทาน ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ใน
ระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา
โดยมุง่ เน้นให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสมานัตตตา ให้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
2) ด้านการให้บริการตรงเวลาพบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางดังนัน้ ผูบ้ ริหารเทศบาล
ต�ำบลนาแซง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้บริการ
สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในด้านสมานัตตตาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่
ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559
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		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง เป็นไปตามเป้าหมายให้มากกว่าทีเ่ ป็นอยูเ่ พือ่ ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
3) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหาร
เทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาให้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผูบ้ ริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาให้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
4) ด้านการให้บริการอย่างพอเพียงพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหาร
เทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหาร
เทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง
ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
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9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากผลการวิ จั ย “ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต ่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะตามหลั ก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้
ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอดดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี้
1) ควรวิจัยสภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณะตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ควรวิจัยเชิงส�ำรวจการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�ำบล
นาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
3) ควรวิจัยแนวทางการส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล
ต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ
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11. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์เรือ่ ง “ความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4
ของเทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” ส�ำเร็จลงได้ดว้ ยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทาง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ค�ำแนะน�ำเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ความรู้
ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณดร.ไพรัช พืน้ ชมภู ประธานกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร.สุกจิ ชัยมุสกิ และรองศาสตราจารย์ศรชัย ท้าวมิตร กรรมการ ทีก่ รุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบและให้ขอ้
เสนอแนะเป็นอย่างดีจนท�ำให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนีม้ คี วามน่าเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ ขอขอบพระคุณ ดร.ประพิศ โบราณมูล
นายวัฒยากรณ์ แน่นอุดร และนางสาวปฏิมกรณ์ โคกลือชา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือเพื่อการวิจัย จนท�ำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส�ำเร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ บุคลากร
เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลนาแซง ขอขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลนาแซง อ�ำเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ ได้รบั การคัดเลือกเป็นตัวแทนทุกท่านทีก่ รุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ขอ้ มูล
และการเก็บข้อมูลในการวิจยั จนท�ำให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนีส้ ำ� เร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคณาจารย์
ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทีก่ รุณาให้ความรูท้ างวิชาการ เอกสาร ต�ำรา ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการท�ำวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความร่วมมืออ�ำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครองทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำและเป็นก�ำลังใจ
เสมอมา จนกระทั่งประสบความส�ำเร็จด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพื่อบูชาพระคุณแด่บิดามารดา
ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น�ำความส�ำเร็จในชีวิต
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