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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพี่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อ

เปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะตามหลักสงัคหวตัถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอ

เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ  

3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง 

อ�าเภอเสลภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ประชาชนทีเ่ป็นหวัหน้าครวัเรอืน หรอืตวัแทน

ทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวัดร้อยเอด็ ตามบัญชีรายช่ือหวัหน้าครวัเรอืน 

จ�านวน 1,136 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 296 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับโดย

มค่ีาความเชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.92 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ความถี ่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) กับการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน อยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลางไป

หาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาคด้านการให้บรกิารตรงเวลาด้านการให้บรกิารอย่างพอเพยีง 

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่งตามล�าดบั 2) ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประกอบอาชพี ต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิาร

สาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็โดยรวม และรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ 3) ประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับการ

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็
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ให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็เรยีงล�าดบั

จากความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดบัแรก ได้แก่ ควรขวนขวายช่วยเหลอืกจิการงานสงเคราะห์บ�าเพญ็ประโยชน์

สาธารณะตลอดจนช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นให้มีคุณภาพให้มากกว่าที่

เป็นอยู ่และควรดแูล สขุทกุข์ประชาชนทีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน สม�า่เสมอเท่าเทยีมกนั พร้อมท้ังร่วมรบัรูร่้วม

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�าคัญของปัญหา

นับตั้งแต่สมัยการปกครองแบบสมบูรณาญาณสิทธิราช พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการ

ปกครองประเทศ โดยให้การดูแลทุกสุขของประชาชนโดยผ่านการใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการบ้าน

เมอืง พระมหากษตัรย์ิทกุ ๆ  พระองค์จะทรงใช้หลกัธรรมในการสงเคราะห์เอือ้เฟ้ือแก่ประชาชนของพระองค์

เอง และสังคหวตัถุ 4 เป็นหลกัธรรมทีพ่ระมหากษตัรย์ิทรงใช้ในการบรหิารจดัการบ้านเมอืง ซ่ึงประกอบด้วย 

4 ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา (ที.ปา.11/140/167) และหลังจากได้มีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ก็ได้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองโดยผ่านการกระจาย 

อ�านาจสู่ประชาชนเองเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ โดยผ่านตัวแทนของประชาชนในการเข้ามาบริหารบ้านเมือง 

ตามหลักกฎหมาย และระเบียบที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ดีทุกรัฐบาลที่ได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยมากจะมุ่ง

เน้นการให้บริการเป็นหลัก จะเห็นได้ว่าในปีพ.ศ. 2546 ส�านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบว่าด้วยกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี โดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรมต้องมีความโปร่งใสมี

ส่วนร่วมความรบัผดิชอบและความคุม้ค่าโดยก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัทกุแห่งให้สอดคล้องกบัธรรมาภบิาล  

หลักธรรมนอกจากจะเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองที่ดีแล้วยังมุ่งเน้นถึงการให้บริการที่ดีด้วยเพราะการ

บริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด�าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1) ทานคือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปัน 2) ปิยวาจาคือกล่าว 

ค�าสุภาพแนะน�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3) อัตถจริยาคือช่วยเหลือด้วยแรงกาย 4) สมานัตตตาคือวางตนเสมอ

ต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาคปฏิบัติตนสม�่าเสมอต่อคนทั้งหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน จะเห็น

ได้ว่าหลกัสังคหวตัถ ุ4 มคีวามสอดคล้องกบัการให้บรกิารและส่งเสรมิการให้บรกิารให้มปีระสทิธภิาพได้เป็น 

อย่างมาก (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, หน้า167 - 168)

เทศบาลต�าบลนาแซงได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาต�าบลนาแซง เมื่อปี พ.ศ. 2514 แล้วในปี พ.ศ. 2540 

กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต�าบลนาแซงต่อมา วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ�าเภอเสลภูมิ 

การด�าเนินงานบริหารจัดการตามระเบียบบทบัญญัตติที่ได้ก�าหนดไว้ตามอ�านาจหน้าที่ โดยเฉพาะบท 

บัญญัติเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะใน 5 ด้าน ยังไม่สามารถให้บริการมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ี  

เพราะการด�าเนนิงานบรหิารจดัการในการให้บรกิารสาธารณะอาจยงัขาดความเอาใจใส่ในการให้บรกิารทีด่ี

พอ หลักสังคหวัตถุ 4 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่สอดคล้องกับการให้บริการสามารถพัฒนาการบริการ

สาธารณะได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นในการเอื้อประโยชน์และจิตใจกับประชาชนโดยตรง

จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นผู้วิจัยในฐานะเป็นนักศึกษามหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์การ

ปกครอง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อน�าผลที่ได้จากการวิจัยใน

ครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4  

ของเทศบาลต�าบลนาแซง ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบ

อาชีพ ต่างกัน

2.3  เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพฒันาการบรกิารสาธารณะตามหลักสงัคหวตัถุ 4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.2  ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.3  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3.4  ประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนท่ีอาศัยอยู่ใน 

เขตพื้นที่เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือหัวหน้าครัวเรือน จ�านวน 

1,136 คน

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 5 ด้าน คือ 

 1)  ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค

 2)  ด้านการให้บริการตรงเวลา

 3)  ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง

 4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 

ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา  

และประกอบอาชีพต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซงอ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.4  สามารถน�าผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ใน

เขตพื้นที่เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือหัวหน้าครัวเรือน จ�านวน 

1,136 คน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample)ได้แก่ ประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือตัวแทนที่อาศัยอยู่ใน

เขตพื้นที่เทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามบัญชีรายช่ือหัวหน้าครัวเรือน จ�านวน 

1,136 คน ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 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�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ 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
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7. ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัระดบัความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะ 

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ในระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านท่ีมี 

ค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาคด้านการให้บรกิารตรงเวลาด้านการให้บรกิาร

อย่างพอเพียงด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามล�าดับ

 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�่าเสมอกันในแต่ละชุมชน”

 2. ด้านการให้บริการตรงเวลา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ทาน ให้การจัดสรรงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ที่ประชาชนได้

ร้องขอเป็นไปตามเป้าหมายเวลาที่ก�าหนด”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล 

สุขทุกข์ความเดือดร้อน ให้บริการอย่างสม�่าเสมอเท่าเทียมกัน”

 3.  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อ 1 ที่ว่า “ทาน ให้การดูแล แก้ไข อย่างต่อเนื่อง”ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

น้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชน อย่างสม�่าเสมอเท่าเทียมกัน”

 4.  ด้านการให้บรกิารอย่างพอเพยีงพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียมากทีส่ดุ คอืข้อ 1 ทีว่่า “ทาน การจดัสรรงบประมาณพฒันาพืน้ฐาน ได้รบัความพอเพยีง” 

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 

อย่างพอเพียงเท่าเทียมเสมอกัน”

 5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่พจิารณาเป็นราย

ข้อข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อ 1 ที่ว่า “ทาน การให้บริการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นไปอย่างก้าวหน้า” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “สมานัตตตาดูแล สุขทุกข์ประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ”

7.2  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

 สมมตฐิานท่ี 1 ประชาชน ทีม่เีพศ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บรกิาร

สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้

บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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 สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้

บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชน ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มี

ต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ 

ดังนี้

8.1  ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า การให้บรกิาร 

สาธารณะ เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาลต้องการดูแล เอาใจใส่ อย่างท่ัวถึง  

แต่การให้บริการสาธารณะอาจมีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ มีข้อจ�ากัดในการให้บริการ และข้อจ�ากัดใน

งบประมาณ อาจด้วยเหตุนีจึ้งท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจ โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางซึง่ไม่สอดคล้อง

กับงานวิจยัของสมหมายบัวจันทร์ได้วจัิยเร่ือง “ความพงึพอใจในการให้บรกิารประชาชนตามหลกัสงัคหวตัถุ 

4 ของส�านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่สอดคล้อง

กับงานวิจัยของอนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ ได้วจัิยเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บรกิารตามหลกั

สังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ใน

ระดับปานกลาง

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 5 ด้าน มีประเด็นท่ีน่าสนใจและสามารถน�ามาอภิปรายผล 

เพิ่มเติม ดังนี้

1)  ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า

เพราะประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะ ในด้านทานอยูพ่อสมควร เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง 

ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคโดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุนารี แสนพยุห์ ได้ท�าวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
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 ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า ทาน มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัมากทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า เพราะประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะ ในทาน อยูพ่อสมควร เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง 

ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน อาจด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประชาชน

มีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจคนประสานหมู่ชนไว้ให้มีความ

สามัคคีกัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในการดูแลสุขทุกข์ไม่พอสมควร แต่การ

ให้บริการสาธารณะ อาจยังมีข้อจ�ากัดในงบประมาณ และการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมเสมอภาพ อาจด้วย

เหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพฤกษา  

พุทธรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษาสหกรณ์

การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก”

2) ด้านการให้บริการตรงเวลาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าการให้

บริการสาธารณะ ยังไม่เป็นไปตามหลักสังคหวัตถุ 4 มากนัก อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนารี  

แสนพยุห์ ได้ท�าวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบล

โพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะในด้านให้การจัดสรรงบประมาณใน

โครงการต่าง ๆ อยู่พอสมควร เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ 

ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย ได้ให้ความหมายว่า 

สังคหวัตถุ 4 คือข้อปฏิบัติส�าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน คือทานการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันมีน�้าใจ 

ต่อกันและกัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตามีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น

เช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะ อาจยงัมข้ีอจ�ากดัในงบประมาณ และการ

ให้บริการที่ไม่สม�่าเสมอเท่าเทียมกัน อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่า 

ทุกข้อ 

3)  ด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ง พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลางทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่าเพราะประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะในด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง อยูพ่อสมควรอาจ

ด้วยเหตนีุ ้จงึท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนารี แสนพยุห์ ได้ท�าวิจัยเรื่อง 

“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง 

จังหวัดร้อยเอ็ด”ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร 

เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  

อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อน้ีสูงกว่าทุกข้อ ซ่ึงผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกบัแนวคดิของ บญุสริ ิชวลติธ�ารง ได้กล่าวถงึความหมายของสงัคหวตัถวุ่า ธรรมอนัเป็นทีต่ัง้แห่ง

ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์กันซึ่งมีอยู่ในข้อ 1

 ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอืข้อ 4 ทีว่่า สมานตัตตาซึง่มค่ีาแปลผลอยูใ่นระดบัปานกลางทีเ่ป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 แต่การให้บริการ

สาธารณะของเทศบาลต�าบลนาแซง อาจยงัมข้ีอจ�ากัดในงบประมาณ และการให้บรกิารท่ีไม่เท่าเทยีมเสมอภาพ 

อาจด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโฺต)ได้ให้ความหมายของสงัคหวตัถ ุ4 ในข้อ 4) สมานตัตตาวางตนเสมอต้น

เสมอปลาย ให้ความเสมอภาคปฏิบัติสม�่าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย

4) ด้านการให้บรกิารอย่างพอเพยีงพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้

ว่าเพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาล

ต�าบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้จึง

ท�าให้ประชาชนมคีวามพงึพอใจตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานแนวคิดของ จอห์น ดี มิลเลตต์ (John D.Millett) ได้ชี้ให้

เห็นว่า คุณค่าประการแรกของการบริหารรัฐกิจทั้งหมด คือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิด

ความพึงพอใจ ซึ่งมีลักษณะส�าคัญ 5 ประการ ในข้อ 4) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) 

นอกจากจะให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ต้องค�านึงถึงจ�านวนความต้องการใน 

สถานที่ที่เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่า เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร 

เพราะเทศบาลต�าบลนาแซง ต้องการให้การบรกิารสาธารณะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาท้องถิน่ และ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อาจด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในราย 

ข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย

ชยมงฺคโล) ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือสังคหวัตถุ 4 อย่าง ได้แก่  

1) ทานการให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ท่ีว่า สมานัตตตาซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า ประชาชนอาจเหน็ว่า การให้บรกิารสาธารณะ ในสมานตัตตาอาจยงัไม่เป็นไปตาม

หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 อาจด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระราชสุทธิญาณมงคล ได้กล่าวไว้ว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นทางเกิดของสามัคคี

มี ใน 4) สมานัตตตาเป็นการวางตนให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย
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5) ด้านการให้บรกิารอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า 

เพราะประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 อยู่พอสมควร เพราะเทศบาล

ต�าบลนาแซง ต้องการให้การบริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น อาจด้วยเหตุนี้จึง

ท�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 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�าให้ประชาชนมีความพึงพอใจในรายข้อนี้สูงกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ 

สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือ ได้แก่ 1) ทานการให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางที่

เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนอาจเห็นว่า การให้บริการสาธารณะ ในสมานัตตตาอยู่พอสมควร แต่การ

ให้บรกิารสาธารณะ อาจยังมข้ีอจ�ากดัในงบประมาณทีไ่มเ่ท่าเทยีม อาจด้วยเหตนุีจ้ึงท�าให้ประชาชนมีความ

พึงพอใจในรายข้อนี้ต�่ากว่าทุกข้อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัยชยมงฺคโล)  

ได้กล่าวว่าหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้คือสมานัตตตาคือความประพฤติปฏิบัติดีต่อ 

ผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

8.2  ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคห

วัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า

 1)  เพศ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น

เช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

สาธารณะตามหลกัสงัคหวัตถ ุ4 มากน้อยเพยีงใดนัน้ ไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่าเพศแต่ขึน้อยูก่บัความเอาใจใส่ในการ

ให้บรกิารสาธารณะตามหลักสงัคหวัตถ ุ4 ดงันัน้ ประชาชนทัง้เพศชายและเพศหญงิ มคีวามพงึพอใจต่อการ

ให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัการวจิยัของดนัย วงศ์อมรอัครพนัธ์ 

ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” 

ผลการวิจัยพบว่าไม่แตกต่างกัน

 2) อายุ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า การที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุใดจะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะช่วงอายุใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่การ

ให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดังนั้น ประชาชนทั้งสามช่วงอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บรกิารสาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัการวจิยัของดนัย วงศ์อมรอัครพนัธ์ 

ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าไม่แตกต่างกัน



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 71

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 3) ระดบัการศกึษา ผลการวจิยัพบว่า ประชาชน ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกัน มคีวามพงึพอใจ 

ไม่แตกต่างกัน ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การท่ีประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงระดับการศึกษาใดจะมีความ 

พึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ มากน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับระดับการศึกษาใดๆ แต่ข้ึนอยู่กับ

การเอาใจใส่การให้บริการสาธารณะ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น ประชาชนทั้งสามระดับ

การศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่

สอดคล้องกับการวิจัยของ สมหมาย บัวจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ของส�านักงานเขตบางแคกรุงเทพมหานคร” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ต่างกัน  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น  

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ

ให้บริการสาธารณะ และเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นรายด้านในการเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�าดับดังนี้

 1) ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาค พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัมากดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาล

ต�าบลนาแซง และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง จงึควรรักษามาตรฐานนีไ้ว้ และยกระดบัการพฒันาโดยมุง่เน้นให้บรกิาร

สาธารณะตามหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ในด้านทาน ให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ประชาชนเกดิความพงึพอใจให้อยูใ่นระดบั

มาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน มีค่าแปรผลอยู่ในระดับมากดังนั้น ผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลนาแซง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้

บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในทาน ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ใน

ระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตา มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา

โดยมุง่เน้นให้บริการสาธารณะตามหลกัสังคหวตัถุ 4 ในสมานตัตตา ให้มากยิง่ข้ึน เพือ่ให้ประชาชนเกดิความ

พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 2) ด้านการให้บรกิารตรงเวลาพบว่า โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลางดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาล

ต�าบลนาแซง และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนาโดยมุ่งเน้นให้บริการ

สาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในด้านสมานัตตตาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่

ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
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  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น  

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนเกิดความ 

พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง

ดงันัน้ ผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลนาแซง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ เป็นไปตามเป้าหมายให้มากกว่าทีเ่ป็นอยูเ่พ่ือให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 3) ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ืองพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลนาแซง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพฒันาให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ประชาชนเกดิความ

พึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บรหิารเทศบาลต�าบลนาแซง จงึควรแก้ไขปรบัปรงุ และยกระดบัการพัฒนาให้มากยิง่ขึน้ เพือ่ให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 4)  ด้านการให้บริการอย่างพอเพียงพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางดังนั้น ผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตตาซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

 5) ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน ผู้บริหาร

เทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า ทาน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น 

ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า สมานัตตซึ่งมีค่าแปรผลอยู่ในระดับปานกลาง 

ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลต�าบลนาแซง จึงควรแก้ไขปรับปรุง และยกระดับการพัฒนา ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่

เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจให้อยู่ในระดับมาก และอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

  จากผลการวิจัย“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะตามหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด” มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้

ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอดดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยดังนี้

 1)  ควรวิจัยสภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาการให้บริการสาธารณะตามหลัก

สังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 2)  ควรวิจัยเชิงส�ารวจการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาลต�าบล 

นาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

 3)  ควรวิจัยแนวทางการส่งเสริมการให้บริการสาธารณะตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของเทศบาล

ต�าบลนาแซง อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ
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อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ความรู้  
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