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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย  
ธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) 
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ๖ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ (๒) ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (๓) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้
หลักสาราณิยธรรม ๖ ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตต าบลหนองกรด จ านวน ๓๗๒ คน ซึ่ง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และมาตราส่วนประเมิณค่า ๕ ระดับ และแบบสอบถาม
ปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๓ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ าร้อยละ 



 

 
(๒) 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่า 
( t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: 
LSD)  

ผลการวิจัยพบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙ มีอายุตั้งแต่ ๒๑ – 
๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕ มีระดับการศึกษาประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙ มีอาชีพรับจ้าง 
/เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘ เป็นประชาชนในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐ มีรายได้ต่อ
เดือนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะหลักสา
ราณียธรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล สรุปได้ว่า ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วน
ด้านเพศ อายุ และต าแหน่งหน้าที่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  
 ข้อเสนอแนะในการน าหลักสาราณียธรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยภาพรวมมีดังนี้ ๑) มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ๒) สร้างความสามัคคี
กลมเกลียวให้เกิดข้ึนทั้งกับฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาชน เพื่อความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการร่วมกันพัฒนาทั้ง ๓) ส่งเสริมข้อธรรมสาธารณะโภคี คือ การรู้จักเอ้ือเฟื้อแบ่งปัน
ผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว ๔) ส่งเสริมการมีความคิดเห็น
เป็นอย่างเดียวกัน รู้จักแสวงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน 
ปรับมุมมองให้ตรงกัน 
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ABSTRACT 

  
    The  purposes of  this  research are: 1) to study the People’s satisfaction 
to public service with Saraniyadhamma of nonggrod  sub-distric administrative 
organization, Nakhon Sawan province,  2) to  compare t The People’s satisfaction to 
public service with Saraniyadhamma of nonggrod  sub-distric administrative 
organization, Nakhon Sawan  classified by personal factors and 3) to study  apply  the 
appropriate  regulations of  The People’s satisfaction to public service with 
Saraniyadhamma of nonggrod  sub-distric administrative organization, Nakhon Sawan 
province. 

      This is a Quantitative Research based on Survey Research. Simple 
Random Sampling by using questionnaires which are of 0.83 reliability, was conducted 
in this study to analyze the collected data.  As the tool for data collection, 5 level of  
questionnaires were distributed to 372 officials who are working in nonggrod  subdistric 
administrative organization, Nakhon Sawan province. The  Statistical  analysis  was 
employed  to calculate  the collected  data  as Percentage, Frequency, Mean  and  
Standard  Deviation. The factors that had more than two groups were analyzed by  
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One-way ANOVA and  different test of everage by Least Significant Difference: 
LSD 

The results of the study were:         
               Most of respondents or 55.9 percent are male, 31.5 percent aged between 
21 – 35 years old. It was found that 48.9 percent of them finished primary school . 39.8 
percent worked as employee and Agriculturer .  52.4 percent  are income 5,000 bath 
per month. Overall, The People’s satisfaction to public service with Saraniyadhamma of 
nonggrod  sub-distric administrative organization, Nakhon Sawan province was in a  
good all level. 
              The comparison of opinions towards the development of The People’s 
satisfaction to public service with Saraniyadhamma of nonggrod  sub-distric 
administrative organization, Nakhon Sawan province, by personal factor was found that 
, education, income and occupation  have different opinions and sex, age, position did 
not have different. 
                 The guideline being suggested for improvement from this research are  
that officials should 1) to be faithful indeed, openly and in private 2) be in hamony 3) 
general and fair  not selfish 4)  adapt to the situation .help  Improve services to better 
work with all one’s ability  for most satisfaction of people. 
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                                                                                  อาภรณร์ัตน ์เลิศไผ่รอด 
                                                                               มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 



(๖) 
 

 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญตาราง (๙) 
สารบัญแผนภาพ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

(๑๒) 
(๑๓) 

 

บทท่ี ๑ บทน า ๑ 

 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
 ๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย ๓ 
 ๑.๔  ปัญหาทีต่้องการทราบ ๔ 
 ๑.๕  สมมตฐิานการวิจัย ๔ 
 ๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ชใ้นการวิจัย ๕ 
 ๑.๗  ประโยชน์ที่จะได้รับ ๖ 

 
บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๗ 

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ๗ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ ๑๗ 
 ๒.๓ ความส าคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ ๒๔ 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับสาราณียธรรม  ๒๘ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๓๕ 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ๓๕ 
 ๒.๕.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ๔๐ 
 ๒.๕.๓  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ๖ ๔๓ 

   



(๗) 
 

 

เรื่อง สารบัญ (ต่อ) หน้า 
 

 ๒.๖ งานให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัด 

นครสวรรค์ 

๔๕ 

 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๔๙ 

บทท่ี ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๕๐ 

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๐ 

 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๕๐ 
 ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย ๕๑ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๕๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ๕๕ 

 
บทท่ี ๔ ผลการศึกษาวิจัย ๕๖ 

 ๔.๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๗ 
 ๔.๒  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก 

        สาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์ 

 
 

๕๙ 
 ๔.๓  เปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ

สาธารณะหลักสาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

๖๗ 
 ๔.๔  แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในบริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
 

๙๖ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๐๐ 

 
บทท่ี ๕ สรุป ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ๑๐๒ 

 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๐๓ 
 ๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย ๑๐๖ 

 ๕.๓  ข้อเสนอแนะ ๑๑๒ 
 
บรรณานุกรม 

 
๑๑๔ 



(๘) 
 

 

ภาคผนวก ๑๒๐ 

ภาคผนวก    ก 
                 ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 

๑๒๑ 
๑๒๒ 

ภาคผนวก    ข 
                 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจแก้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ ์ 

๑๓๑ 
๑๓๒ 

ภาคผนวก    ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแกไ้ขเครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 

๑๓๓ 
๑๓๔ 

ภาคผนวก    ง 
                 หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 

๑๓๙ 
๑๔๐ 

ภาคผนวก    จ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

๑๔๒ 
๑๔๓ 

ประวัติผู้วิจัย ๑๕๔ 

 



 

 

สารบัญตาราง 
ตารางที่  หน้า 

 ๔.๑ จ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๕๖ 
 ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม  

 
๕๘ 

 ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด จังหวัดนครสวรรค์    ด้านเมตตากายกรรม 

 
๕๙ 

 ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด จังหวัดนครสวรรค์     ด้านเมตตาวจีกรรม  

 
 

๖๐ 
 ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด จังหวัดนครสวรรค์    ด้านเมตตามโนกรรม  

 
 

๖๑ 
 ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด จังหวัดนครสวรรค์    ด้านสาธารณะโภคี 

 
 

๖๒ 
 ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด จังหวัดนครสวรรค์    ด้านสีลสามัญญตา 

 
 

๖๓ 
 ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการ

สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด จังหวัดนครสวรรค์      ด้านทิฏฐิสามัญญตา  

 
๖๔ 

 ๔.๙ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ 
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ 
 
 

 
 

๖๕ 



(๙) 
 

 

  สารบัญตาราง(ต่อ)  
 ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ

ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามอายุ 

 
 

๖๖ 
 ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอายุ ด้านเมตตาวจีกรรม 
 

๖๗ 
 ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอายุ ด้านเมตตามโนกรรม 
 
๖๘ 

 ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามอายุ ด้านสาธารณโภคี 

 
๖๘ 

 ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามระดับการศึกษา  

 
 

๖๙ 
 ๔.๑๕   การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจ

ของประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านเมตตากายกรรม 
 

๗๐ 
 ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านเมตตาวจีกรรม 
 

๗๑ 
 ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านเมตตามโนกรรม 
 

๗๒ 
 ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านสาธารณโภคี 
 

๗๓ 
 ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษาด้านสีลสามัญญตา 
 

๗๔ 
 ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษาด้านทิฏฐิสามัญญตา 
 

๗๕ 
 ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ

ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 

๗๖ 



(๑๐) 
 

 

  สารบัญตาราง(ต่อ)  
 ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านเมตตากายกรรม 
 

๗๗ 
 ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านเมตตาวจีกรรม 
 

๗๘ 
 ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านเมตตามโนกรรม 
 

๗๙ 
 ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านสาธารณโภคี 
 

๘๐ 
 ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านสีลสามัญญตา 
 

๘๑ 
 ๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านทิฎฐิสามัญญตา 
 

๘๒ 
 ๔.๒๘ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ

ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่   

 
 

๘๓ 
 ๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ด้านเมตตากายกรรม 
 

๘๔ 
 ๔.๓๐ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ

ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามรายได้ 

 
 

๘๕ 
 ๔.๓๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึง   พอใจ

ของประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านเมตตากายกรรม 
 

๘๖ 
 ๔.๓๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านเมตตาวจีกรรม 
 

๘๗ 
 ๔.๓๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านเมตตามโนกรรม 
 

๘๘ 
 ๔.๓๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านสาธารณโภคี 
 

๘๙ 



(๑๑) 
 

 

  สารบัญตาราง(ต่อ)  
 ๔.๓๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านสีลสามัญญตา 
 

๙๐ 
 ๔.๓๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
 

๙๑ 
 ๔.๓๗ สรุปโดยรวมการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามสมมติฐานที่ ๑ - ๖  

 
 

๙๕ 
 ๔.๓๘ การให้บริการสาธารณะ ด้านเมตตากายกรรม    ๙๖ 
 ๔.๓๙ การให้บริการสาธารณะ ด้านเมตตาวจีกรรม    ๙๗ 
 ๔.๔๐ การให้บริการสาธารณะ ด้านเมตตามโนกรรม    ๙๗ 
 ๔.๔๑ การให้บริการสาธารณะ ด้านสาธารณโภคี    ๙๘ 
 ๔.๔๒ การให้บริการสาธารณะ ด้านสีลสามัญญตา    ๙๘ 
 ๔.๔๓ การให้บริการสาธารณะ ด้านทิฏฐิสามัญญตา    ๙๙ 
    

 
 



 (๑๒) 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่  หน้า 
 ๒.๑ กรอบแนวคิดของการวิจัย(Conceptual Framework) ๔๖ 
 ๔.๑ กระบวนการ การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
 

๙๗ 

                                             

            
 



(๑๓) 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อชื่อคัมภีรพ์ระไตรปิฎก 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬา
เตปิฏกํ และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก
โดยใช้ระบบย่อคํา ดังต่อไปนี ้

พระวินัยปิฎก 
วิ.มหา.  (ไทย) = วินยปิฎก มหาวิภังค์ (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 
ท.ีปา. (บาลี)      = สุตตฺนตฺปิฏก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ     (ภาษาบาลี) 
ท.ีปา. (ไทย)      = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค          (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย)      = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก ์ (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (บาลี)   =   สุตตฺนตฺปิฏก องฺคุตตฺรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาล ิ (ภาษาบาลี) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย)    =    สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต    (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (บาล)ี =  สุตตฺนตฺปิฏก องฺคุตตฺรนิกาย ปญฺจกนิปาตปาลิ     (ภาษาบาลี) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต          (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺ ก.  (บาลี) = สุตตฺนตฺปิฏก องฺคุตตฺรนิกาย อฏฺ กนิปาตปาลิ      (ภาษาบาลี) 
องฺ.อฏฺ ก.  (ไทย) =  สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต           (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.        (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิเทส     (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ.      (บาลี) = สุตตฺนตฺปิฏก ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ         (ภาษาบาลี) 
ขุ.อิติ.      (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ             (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐      
และพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการ
อ้าง อิงพระไตร ปิฎกฉบับภาษาบาลี ใช้ ร ะบบระ บุ  เล่ ม / ข้อ /หน้ า  เช่น  ขุ . ธ . (บาลี )                    
๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๗๒ หมายความว่า การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฏก ขุทฺทกนิกาย           
ธมฺมปทปาลิ ฉบับภาษาบาลี พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๒๑-๓๒๒ หน้าที่ ๗๒ ส่วน
พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เล่ม / ข้อ /หน้า/ เช่น ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๒๑ - ๓๒๒/๑๓๓  
หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่มที่ 
๒๕ ข้อที่ ๓๒๑ - ๓๒๒ หน้าที่ ๑๓๓ เป็นต้น 
 



   ๑ 
 

บทท่ี ๑ 

บทน า 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดข้ึนจากการประกาศใช้ พรบ. สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว ประเทศไทยก็มีหน่วยงานการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนชนบททั่วประเทศ
ไทย เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ” หรือเรียกย่อๆ ว่า “อบต.” ๑และประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) มาตรา ๗๘ บัญญัติให้รัฐต้องกระจายอ านาจ
ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง๒ ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า อบต. เป็น
หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมากที่สุดอีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในการเมืองการ
ปกครองและการให้บริการพื้นฐานของชุมชนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่ ๒การก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบังคับเพื่อใช้บังคับราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ กฏหมายหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล๓ 

 ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองนครสวรรค์  แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๗ หมู่ มี
ประชากรทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๔ คน๔ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อ
การพัฒนาเพราะการพัฒนาที่มีคุณภาพที่พึงปรารถนา จ าเป็นต้องให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และพฒันาศักยภาพให้บรรลุวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายที่วางไว้ด้านงานบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดได้ก าหนดงานบริการ ๓ งาน คือ งานจัดเก็บภาษี งาน

                                                
๑จรัส  สุวรรณมาลา,ศักยภาพทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล,(กรุงเทพมหานคร : 

พิมพ์ที่สุขุมและบุตร , ๒๕๔๑), หน้า ๑ . 
๒นันทวัฒน์   บรมานันท์  และคณะ ,การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วิญญูชน , ๒๕๔๔), หน้า ๑๓. 
๓พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ,หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ. 
๔ฝ่ายนโยบายและแผน ,“แผนยุทธศาตร์การพัฒนา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ” , (นครสวรรค์ : 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด , ๒๕๕๑) (อัดส าเนา) 
 



๒ 
 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยผู้วิจัยด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด
เฉพาะในด้านงานบริการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
บก และทางน้ า ได้แก่ การสร้างถนน และปรับปรุงสภาพถนนภายในหมู่บ้าน(๒) พัฒนาแหล่งน้ า 
ให้สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี ได้แก่  การขุดลอกล าเหมือง และสระน้ า(๓) พัฒนาระบบสา
ธารณูโภค ไฟฟ้า ประปา และการสื่อสาร 

ในอดีตที่ผ่านมา การจัดท าแผนการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มักประสบกับปัญหาการจัดบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานอยู่บ่อยครั้ง๕  เพื่อการจัดบริการสาธารณะที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลดังนั้นในการบริการสาธารณะของ อบต .หนองกรดในพื้นที่
รับผิดชอบ ควรจะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาช่วยส่ง เสริมและพัฒนาการบริการ
สาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและเกิดความผาสุกในการ
ด าเนินงาน ประชาชนผู้รับบริการก็เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการบริการ๖  

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
น ามาใช้ในการให้บริการสาธารณะ หลักธรรมดังกล่าวคือ สาราณียธรรม คือ ธรรมเป็นเหตุให้
ระลึกถึงกัน เป็นหลักการอยู่ร่วมกัน  ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ (๑) เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา 
คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจ
ธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง (๒) 
เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอนหรือแนะน า
ตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง (๓) เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อกัน (๔)สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ 
แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย
บริโภคทั่วกัน (๕) สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม 
รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

                                                

๕วีระศักด์ิ เครือเทพ , นวัตกรรมสร้างสรรค์ค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,พิมพ์ครั้งที่ ๑ 
( กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,๒๕๔๘),หน้า ๑๕๘. 

๖สัมภาษณ์ คุณนงลักษณ์ บุญยะก าภะ,หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.หนองกรด , ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓. 



๓ 
 
(๖) ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบ
ร่วมกัน ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน๗ 

จากที่กล่าวมาข้างตนผู้วิจัยจึงมี แนวความคิดที่จะท าการวิจัย เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกรด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการสาธารณะใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะหลักสาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๒.๓ เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณิยธรรม ๖ ในบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๓.๑  ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะขององค์การส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักสาราณียธรรมประกอบ
ไปด้วยด้าน เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม  เมตตามโนกรรม  สาธารณโภคี สีลสามัญญตา 
ทิฏฐิสามัญญตา โดยศึกษาเฉพาะงานของการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า ได้แก่ การสร้างถนน และปรับปรุง
สภาพถนนภายในหมู่บ้าน 

(๒) พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ได้แก่การขุดลอกล าเหมือง 
และสระน้ า 

(๓) พัฒนาระบบสาธารณูโภค ไฟฟ้า ประปา และการสื่อสาร 

 

 

                                                
๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),ธรรมนูญชีวิต , (โรงพิมพ์  การศาสนา ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า๒๓-๒๔. 



๔ 
 

๑.๓.๒  ขอบเขตด้านประชากร 

ศึกษาวิจัยกับประชากรที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด
จังหวัดนครสวรรค์ จ านวนประชากร ๑๑,๙๘๕ คน ๑๗ หมู่บ้าน๘  

๑.๓.๓  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

จะท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.
๒๕๕๔  รวมเป็นระยะเวลา ๖ เดือน 

๑.๓.๔  ขอบเขตด้านสถานที่ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสถานที่ท าการวิจัย คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๔ ปัญหาการวิจัยที่ต้องการทราบ 

๑.๔.๑  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์เป็นอย่างไร 

๑.๔.๒ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะหลักสาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลแล้วจะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

๑.๔.๓ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ควรเป็นอย่างไร 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย  เรื่องความพึงพอใจในการให้การบริการประชาชนตามหลักสา
ราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์นั้น 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานในการวิจัยไว้ดังนี้ 

๑.๕.๑  บุคคลมีเพศต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

๑.๕.๒ บุคคลที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

                                                
๘ฝ่ายนโยบายและแผน, แผนยุทธศาตร์การพัฒนา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ , อ้างแล้ว. 



๕ 
 

๑.๕.๓  บุคคลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

๑.๕.๔  บุคคลที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

๑.๕.๕  บุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

๑.๕.๖  บุคคลที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

๑.๖.๑  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนที่มาแสดงออกต่อการ
ให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

๑.๖.๒  ประชาชน  หมายถึง  ประชาชนที่ได้รับการบริการภายในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๖.๓  การให้บริการสาธารณะ หมายถึง การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ 
การสร้างถนน และปรับปรุงสภาพถนนภายในหมู่บ้าน การขุดลอกล าเหมือง และสระน้ า พัฒนา
ระบบสาธารณูโภค ไฟฟ้า ประปา และการสื่อสาร 

๑.๖.๔  สาราณียธรรม หมายถึง  ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๖ ประการ ได้แก่  
เมตตากายกรรม   เมตตาวจีกรรม   เมตตามโนกรรม   สาธารณโภคี   สีลสามัญญตา  ทิฏฐิ
สามัญญตา  

๑.๖.๕ เมตตากายกรรม หมายถึง  ท าต่อกันด้วยเมตตา แสดงไมตรีและความหวัง
ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดง
อาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

๑.๖.๖ เมตตาวจีกรรม หมายถึง พูดต่อกันด้วยเมตตาช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ สั่งสอนหรือแนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพ
นับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

๑.๖.๗ เมตตามโนกรรม หมายถึง คิดต่อกันด้วยเมตตาตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อกัน  



๖ 
 

๑.๖.๘ สาธารณโภคี หมายถึง ได้มาแบ่งกันกินใช้แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบ
ธรรม แม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน  

๑.๖.๙ สีลสามัญญตา หมายถึง ประพฤติให้ดีเหมือนเขามีความประพฤติสุจริตดี
งาม รักษาระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ  

๑.๖.๑๐ ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง ปรับความเห็นเข้ากันได้เคารพรับฟังความ
คิดเห็นกัน มีความเห็นชอบร่วมกันตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแห่งความดี
งามหรือจุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน  

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับ  

๑.๗.๑  ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก     
สาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๗.๒  ทราบถึงศึกษาเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะหลักสาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์ 

๑.๗.๓  ทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

๑.๗.๔  ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลส าหรับน าไปพัฒนาการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ให้มีประสิทธิ์ภาพต่อไป 

 

 

 



๗ 
 

บทท่ี  ๒ 
เอกสารและรายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก         
สาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึง
แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกับความพึงพอใจในบริการและการ
ให้บริการมาเป็นกรอบในการศึกษาเพื่อน ามาวิเคราะห์และอภิปรายผลดังนี้  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ 
 ๒.๓ ความส าคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ 
 ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับสาราณียธรรม ๖ 
 ๒.๕ งานให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  ๒.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
  ๒.๖.๓  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาราณียธรรม ๖ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดของการวิจัย 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ   
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยและมีผู้วิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดทฤษฏี ไว้ดังนี้  

โวลแมน (Wolman)๑ ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
(Feeling) มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ 

วรูม (Vroom)๒ ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกัน
ได้  เพราะทั้งสองค านี้หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้าน
บวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ความไม่พึงพอใจ 

                                                

๑Wolman, Thomus E., Education and Organizational Leadership in Elementary School, 
Englewood Cliffs, (New Jersey : Prentice – Hall, 1973), p. 384. 

๒Vroom, W.H., Working and Motivation, ( New York : John Wiley and Sons , Inc 
1964 ), p. 99. 
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มอร์ส (Morse)๓ ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลด
ความตึงเครียดของบุคคลให้น้อยลงได้ ถ้าความตึงเครียดมีมากก็จะท าให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่ง
ความตึงเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมากก็จะ
เกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถ้าเมื่อใดความต้องการได้รับการตอบสนอง ก็จะท าให้เกิดความพอใจ 

โทมัส และ เอิร์ล (Thomas  &  Earl)๔  ได้ให้แนวคิดความพึงพอใจว่า การวัด
ความพึงพอใจเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่ เพื่อทราบผลของการให้บริการที่ดีเลิศที่ท าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่บริษัทเชื่อว่ามีคุณค่าและควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปัญหา
ของลูกค้าในการให้บริการด้านสุขภาพ ผู้บริหารขององค์กรจึงต้องมีความรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและให้ผลดีอย่างต่อเนื่อง  

 ฮินชอว์ และ แอ๊ทวูด (Hinshaw and Atwood)๕ ได้ให้แนวคิดว่า ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ เป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการและจัดเป็นเกณฑ์
ประเมินด้านผลลัพธ์ด้วยและเป็นระดับของความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการ
ในอุดมคติกับการรับรู้ของผู้มารับบริการที่ได้รับตามความเป็นจริง ส าหรับนักวิจัยทางพฤติกรรม
ได้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจในบริการเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ 
ทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานที่ให้บริการนั้นๆ 
และประสบการณ์นั้น ได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ
ปัจจัยที่แตกต่างกันทฤษฎีความต้องการของ Maslow  (มาสโลว์) เป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ได้
สร้างทฤษฎีความต้องการตามล าดับข้ันสมมติ ฐานอยู่  ๒  ประการ คือ 

๑. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ความต้องการที่ได้รับ
การตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับ
การตอบสนองเท่านั้นจึงจะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป 

๒. ความต้องการของคน มีลักษณะเป็นล าดับข้ันจากต่ าไปหาสูงตามล าดับความ 
ส าคัญในเมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตามมามาสโลว์
ได้แบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น ๕ ล าดับ ดังนี้ 

๑) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการ
ทางด้านร่างกายเป็นความต้องการเบ้ืองต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร 

                                                
๓กมลมาศ  อุเทนสุต พันโทหญิง,“การพัฒนาระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อความ พึงพอใจของ

ผู้รับบริการในโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร”,วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร),๒๕๔๘. 

๔อ้างแล้ว. 
๕Maslow. A ., A theory of human motivation Psychological Review 50, (N.Y. McGraw – Hill 

1943),p.370. 



๙ 
 

น้ า ที่อยู่อาศัย เครื่อง นุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ 
ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อ ความต้องการทางด้าน
ร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย ในด้านนี้โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละคนด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง 

 ๒) ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs)  
ถ้าหากความต้องการทางด้านร่างกาย ได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความ
ต้องการในขั้นต่อไปที่สูงข้ึน ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ ความ
ต้องการทาง ด้านความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น 
หมายถึง ความต้องการความมั่นคงในการด ารงชีพ เช่น ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และสถานะ
ทางสังคม 

 ๓) ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลัง
จากที่ได้รับการตอบสนองในสองข้ันดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงข้ึน คือ ความต้องการทาง
สังคมจะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคนความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการ
เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมเสมอ 

 ๔) ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความ
ต้องการ ข้ันต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ  ดังนี้ คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรือ่ง
ความสามารถ ความรู้ และความส าคัญในตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่
ยอมรับของบุคคลอ่ืน หรือต้องการที่จะให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร 

 ๕) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or  Self-
Realization) ล าดับข้ันความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็ คือ ความต้องการที่จะประสบความส าเรจ็ใน
ชีวิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะได้รับผลส าเร็จในสิ่งอันสูงส่งใน
ทัศนะของตน 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีของ มาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ ๕ 
ประการ เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอ่ืน ๆ  ก็จะเกิด
ข้ึนมาอีก ความต้องการทั้ง ๕ ข้ัน จะมีความส าคัญกับบุคคลมากน้อยเพียงใดการตอบสนอง
ตามล าดับข้ันของ Maslow มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความต้องการของคนที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาจะประกอบไปด้วย ๒ หลักการ คือ 

๑. หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพร่อง
ในชีวิตประจ าวันของคนที่ได้รับอยู่เสมอ จะท าให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคนไม่เป็นตัว
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จูงใจให้เกิดพฤติกรรมในด้านอ่ืน ๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที่ตนเป็น 
อยู่ยอมรับและพอใจความขาดแคลนต่าง ๆ ในชีวิต โดยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา 

๒. หลักการแห่งความเจริญก้าวหน้า (The Progression Principle) กล่าวคือ ล าดับ
ข้ันของความต้องการทั้ง ๕ ระดับ จะเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้จากระดับต่ าไประดับสูงกว่า  
และความต้องการของคนในแต่ละระดับจะเกิดข้ึนได้ดีต่อเมื่อความตอ้งของระดับทีต่่ ากว่าได้รบัการ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้วนั้น จะเห็นว่า ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้รับการ
ตอบ สนองความรู้สึกขาดแคลนของมนุษย์ทุกคนก็จะเกิดข้ึนและก็ต้องพยายามแสวงหามาให้ได้เว้น
แต่จะมีอุปสรรคแล้วท าให้เกิดความท้อถอยต่ออุปสรรคนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคนได้รับการ
ตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอย่างสมบูรณ์ ก็ต้องการจะได้รับการตอบสนอง
ความต้องการอีกในระดับสูงกว่าแต่มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรค ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ 
หรือไม่ส าเร็จตามความต้องการ สิ่งนี้จะท าให้คนเราหยุดแสวงหา ท้อถอย และจะยอมรับสภาพไม่
มีการดิ้นรนอีกต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามถ้าความต้องการในระดับต่ ากว่าในแตล่ะระดับได้รบัการ
ตอบสนองอย่างเต็มที่ คนก็จะเกิดความต้องการในข้ันต่อไปอีกจนกระทั่งบรรลุถึงความต้องการ
ระดับสูงสุด คือ การได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization) ทฤษฎีความพึงพอใจของ 
Shelley ซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วยความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และ
ความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์จะตกอยู่ในกลุ่มความรู้สึกสองแบบนี้ ความรู้สึก
ทางบวก คือ ความรู้สึกที่เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะท าให้เกิดความสุข เป็นความรู้ที่แตกต่างจาก
ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถท าให้เกิด
ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนอีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่
สลับซับซ้อนและความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ๖ 

ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์กันอย่าง
สลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้ เรียกว่า ระบบความพอใจ โดยความ
พอใจจะเกิดข้ึนเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ ความพอใจสามารถ
แสดงออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัวช่วย
ให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์ 

สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกหรือสร้างให้เกิดความพอใจมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร 
(Resource)  หรือสิ่งเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจจะเป็นการศึกษาว่า 
ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความ
พอใจจะเกิดได้มากที่สุด เมื่อมีทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด และมีการจัดการทรัพยากรที่มี อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมสภาพแวด ล้อมทางกาย ภาพก็เป็นทรัพยากรของระบบความพึงพอใจอย่างหนึ่ง 

                                                

๖สุรเชษฐ  ปิตะวาสนา, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ศรีดอนไผ่ ”, 
ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๔),หน้า ๒๖ - ๒๗. 
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ดังนั้น การออกแบบสภาพแวดล้อม คือ การตัดสิน ใจว่าควรจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอยู่อย่างไรให้เกิดความพึงพอใจได้  
 ความพึงพอใจในเชิงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ บริการที่ประกอบไปด้วยบุคคลสองฝ่าย คือ ฝ่ายแรกได้แก่ ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริการ 
ฝ่ายที่สอง ได้แก่ ผู้รับบริการ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น  Herbert A. Simon 
เห็นว่างานใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น สามารถพิจารณาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า 
(Input) กับผลผลิต (Output) ที่ได้รับออกมาโดยพิจารณาจากผลผลิตลบด้วยปัจจัยน าเข้า แต่ถ้า
เป็นเรื่องการบริหารรัฐกิจก็ต้องบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย๗ จากผู้วิจัยได้กล่าวมา
ข้างต้นแม้ว่าจะมีผู้ ให้ความหมายของค าว่า “ความพึงพอใจ” ต่างกันไปแต่สรุปได้ร่วมกันว่า 
ความพึงพอใจเป็นความ รู้สึกของบุคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินค่า ซึ่งจะเห็นว่า
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจนี้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก 
 ส าหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นค่อนข้างจะมีผู้ศึกษากันอย่างกว้างขวางใน
องค์ ประกอบด้านต่าง ๆ ดังนี้๘  
 ๑. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทางความรู้สึก
หรืออารมณ์ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกนี้มี ๒ ลักษณะ คือ ความรู้สึกทางบวกได้แก่ 
ชอบ พอใจ เห็นใจ และความรู้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ เป็นต้น 
 ๒. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) คือ การที่สมองของบุคคล
รับรู้และวินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับเกิดเป็นความรู้ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพการณ์
ข้ึน  องค์ประกอบทางความคิดเกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาว่าถูกหรือผิดดี
หรือไม่ดี 

๓. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นความพร้อมที่จะ
กระท าหรือพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ  

อัลเดอเฟอ(Alderfer) ได้ขยายทฤษฎีมาสโลว์โดยพิจารณาถึงวิธีการที่บุคคลมี
ปฏิกิริยาเมื่อเขาสามารถและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตน โดยพัฒนาหลัก
ความก้าวหน้าในความพอใจ (Satisfaction – progression  principle) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่
บุคคลมีความก้าวหน้ากับล าดับข้ันความต้องการเมื่อตอบสนองความต้องการในละดับ ต่ ากว่าได้

                                                

๗วิโรจน์  สัตย์สัณห์สกุล,“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจภายหลัง
จากปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา”,ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์), ๒๕๔๘. 

๘จีราพร วีระหงส์, “ความพึงพอใจของประชาชนต าระบบและกระบวนการการให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์),,  
๒๕๓๘. 



๑๒ 
 

และในทางตรงข้ามของการถดถอย – ความตึงเครียด (Frustration – regression principle) 
เพื่ออธิบายว่า เมื่อบุคคลที่ยังมีความตึงเครียดในการพยายามที่จะตอบสนองความต้องการใน
ระดับสูงข้ึน เขาจะเลิกพยายามตอบสนองและเปลี่ยนไปใช้ความพยายามที่จะตอบสนองในระดับ
ต่ ากว่า ทฤษฎี ERG ระลึกว่าบุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับสูงข้ึนและต่ าลงของระดับความ
ต้องการขึ้นกับว่าเขาสามารถตอบสนองความต้องการในระดับต่ าลงหรือความต้องการในระดับสูง
ข้ึนได้หรือไม่๙ 

ความพึงพอใจและแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการไว้ว่า ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน
บริการ ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจในการบริการจ าเป็นจะต้องด าเนินการควบคู่กันไปทั้งต่อ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ดังนี้ 

๑.  การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ 

๒.  การก าหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน 
๓.  การก าหนดกลยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
๔.  การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน 
๕.  การน ากลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการไปปฏิบัติและประเมินผล 
เมื่อความพึงพอใจมีความส าคัญสูงมากต่อการบริการ ดังนั้นผู้ประอบการบริการ

จะต้องท าความเข้าใจต่อลักษณะและองค์ประกอบความพึงพอใจอย่างถี่ถ้วน  ดังนี้ 
๑)  ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของ

บุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในการรับบริการ ซึ่งบุคคลจะรับรู้รูปแบบของการบริการและคุณภาพของ
การบริการโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้รับด้วยตนเอง หรือจากการอ้างอิงใดๆ ตั้ง แต่อดีตจนถึง     
ปัจจุบัน เช่น ค าบอกเล่าของกลุ่มเพ่ือน โฆษณา เป็นต้น ในการประเมินสิ่งที่ได้รับจากการบริการ 
หากการบริการเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ   ในบริการ
นั้น  

๒) ความพึงพอใจเกิดจากการประมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง ที่
ได้รับจริงในสถานการหนึ่ง ในการใช้บริการนั้นบุคคลย่อมมีข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ 
(Reference) เช่น ประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้จากการเรียนรู้ ค าบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน ข้อมูล
จากธุรกิจบริการแบบเดียวกัน เป็นต้น  จึงเกิดความคาดหวังต่อสิ่งที่ควรจะได้รับจากการบริการ
(Expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลแก่ผู้รับบริการในการที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินสิ่งที่ได้รับจรงิ
ในกระบวนการบริการ (Performance) หากการบริการเป็นไปตามที่คาดหวังย่อมเกิดการยืนยัน

                                                

๙ศิริวรรณ เสรีรัตน์,องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทวิสิทธิ์พัฒนา จ ากัด,  
๒๕๓๙), หน้า ๓๗๓. 



๑๓ 
 

ความถูกต้อง (Confirmation) ต่อการบริการและเกิดความความพึงพอใจในบริการแต่ถ้าบริการที่
ได้รับไม่เป็นไปตามคาดหมายก็จะเกิดการยืนยันความไม่ถูกต้อง (Disconfirmation) ท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจในบริการ 

๓) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกัน ทั้งนี้
ข้ึนอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างเวลานั้น จึงท าให้เกณฑ์ประเมินความ
พึงพอใจมีการเลื่อนข้ึน – ลง ตลอดเวลาส่งผลให้การเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวัง
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  

ความพึงพอใจนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดข้ึนจากการรับรู้ การประเมินคุณภาพของ   
การบริการอันเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าจะได้รับจากการให้บริการ โดยที่ความพึงพอใจ     
ในการบริการของผู้รับบริการจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ ๒ ด้าน ได้แก่ 

๑) การรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ อันเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการได้สัญญาว่า จะให้ 
โดยผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการว่าจะได้รับอย่างน้อยตามที่ผู้
ให้บริการได้สัญญาไว้ ความมากน้อยของคุณภาพของสิ่งที่ได้รับจะเป็นตัวก าหนดถึงระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการนั่นเอง 

๒) การรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะน าเสนอผ่านการ
แสดงออกต่างๆ ในกระบวนการบริการ โดยผู้รับบริการจะประเมินว่าผู้ให้บริการนั้นได้บริการ
อย่างเหมาะสมมากน้อยเพียงใดรวมทั้งความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการ
แสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาในการสื่อสาร 
และการปฏิบัติตนในการให้บริการว่าผู้ให้บริการมีความเต็มใจและจริงใจเพียงใด ในการให้บริการ 
การรับรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้รับบริการประเมินคุณภาพการบริการได้อย่างมีเหตุและผล ซึ่งน าไปสู่
ความพึงพอใจในการรับบริการ๑๐ 

 
 
 
 
 
 

                                                

๑๐อเนก  สุวรรณบัณฑิต,จิตวิทยาการบริการ,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ 
จ ากัด, ๒๕๔๘ ), หน้า ๑๗๓ – ๑๗๔. 



๑๔ 
 

บาร์นาร์ด (Barnard)๑๑ กล่าวถึง สิ่งจูงใจหรือปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

๑. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
๒. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส เช่น โอกาสเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงความมีอิทธิพลโดย

การได้รับต าแหน่งดี ๆ เป็นต้น 
๓. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพความช่วยเหลือการได้รับบริการต่าง ๆ 
๔. ความสามารถขององค์การที่จะให้ความพึงพอใจแก่บุคคลโดยเปิดโอกาสให้แสดง

อุดมคติโดยเสรีเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดความภูมิใจในผีมือ และมีโอกาสได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 
๕. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับผู้ร่วมงานการมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับบุคคลในหน่วยงานความ

ผูก พันและการได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์การ 
๖. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพการท างานที่เป็นอยู่ตามปกติประจ าวัน 
๗. สิ่งจูงใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม 
๘. มีความมั่นคงในการท างานและการมีหลักประกันให้อยู่ดีกินดี 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๑๒ได้ให้ความหมายของ ค าว่า “ความพึง

พอใจ”  หมายถึง  พอใจ ชอบใจ 
ชริณี  เดชจินดา๑๓ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่มี

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการของ
บุคคลได้รับการตอบสนอง หรือลดลงหากความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์๑๔ ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับความรู้สึก
ของผู้รับบริการซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 
 ๑. ความพอใจของความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 

                                                

๑๑ราชันย์ ธงชัย, “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตาม
แนวสังคหวัตถุ ๔ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมืองจังหวัดระยอง”,วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณ 
ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศักราช),๒๕๕๑. 

๑๒ราชบัณฑิตยสถาน ,พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ,  (  กรุ ง เทพมหานคร : 
ราชบัณฑิตยสถาน , ๒๕๔๒) , หน้า ๗๗๕ . 

๑๓ชริณี   เดชจินดา, “ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแขวง
แสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขา
สิ่งแวดล้อม), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล) , ๒๕๓๖. 

๑๔ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ รศ.,การบริหารการตลาดยุคใหม่,(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๓๘),
หน้า ๑๘. 



๑๕ 
 

 ๒. ความพอใจต่อการประสานงานผู้บริการ 
 ๓. ความพอใจต่อการต้อนรับและการเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ 
 ๔. ความพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ 
 ๕. ความพอใจต่อคุณภาพบริการ 
 ๖. ความพอใจต่อการใช้บริการต่อการใช้จ่ายในการบริการ 
ในพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงหลักธรรมโลกธรรม ๘   ซึ่งในส่วนที่ท าให้เกิดความพึงพอใจของ
มนุษย์เรียกว่า “อิฏฐารมณ์”๑๕ ได้แก่๑๖ลาภ ได้แก่ ทรัพย์สิน ที่เป็นเครื่องปลื้มใจต่างๆ เช่น 
ทรัพย์สินเงินทอง อาหารเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆยศ ได้แก่ยศถาบันดา
ศักด์ิ ต าแหน่งหน้าที่การงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญตรา ปริญญาบัตรต่างๆ 
สรรเสริญ ได้แก่เกียรติยศ ชื่อเสียง การเป็นที่เคารพ ยกย่อง นับถือและการเป็น ที่รักของบุคคล
อ่ืนสุข ได้แก่ความพึงพอใจ ความเพียงพอ ความปลื้มปีติและความสมหวังทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ ที่เกิดจากการได้ลาภ ยศ สรรเสริญ 

อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ๑๗  ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับ
จากการบริการและการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ซึ่งสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในระหว่างการบริการได้แก่ 

๑) ผลิตภัณฑ์บริการ  ในการน าเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มี
คุณภาพและระดับการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้อง
แสดงให้ผู้รับบริการเห็นถึงความเอาใจใส่และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริการที่จะส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ 

๒) ราคาค่าบริการ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพและ
รูปแบบของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผู้ให้บริการจะต้องก าหนด
ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการและเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย 
(Willingness to Pay) ของผู้รับบริการ ค่าบริการจะถูกหรือแพงข้ึนอยู่กับความสามารถในการ
จ่ายและเจตคติต่อราคาของกลุ่มผู้รับบริการอีกด้วย 

๓) สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องค านึงถึงการอ านวยความ

                                                
๑๕องฺ.อฏฺ ก. ๒๓/๕/๒๐๓. 
๑๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต),พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ 

๑๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมส โปรดักส์ จ ากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๒๙๗. 
๑๗อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ, จิตวิทยาการบริการ, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, ๒๕๔๘ ), หน้า ๑๗๗.  



๑๖ 
 

สะดวกแก่ผู้รับบริการในทุกด้าน เช่น การมีสถานที่จอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งท าให้ประเด็นด้านสถานที่ให้บริการลดลงไปได้ เป็นต้น 

๔) การส่งเสริมแนะน าบริการ ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่
ผู้รับบริการทั้งในด้านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้
ผู้รับบริการได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจใช้บริการต่อไป 

๕) ผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพึง
พอใจในการบริการของผู้รับบริการ โดยในการก าหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการ
บริการจะต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้า
ต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 

๖) สภาพแวดล้อมของการบริการ  ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของ
อาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัวสร้างให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผู้ให้บริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย 

๗) กระบวนการบริการ  ผู้ให้บริการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการ
จัดการระบบการบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการน าบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและหวังต่อประสิทธิผลที่จะเกิดข้ึนต่อผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับด้วยกันคือ 
๑) ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีตาม

ความคาดหวังของผู้รับบริการและระวังไม่ให้เกิดสิ่งที่ต่ ากว่าความคาดหวังนั้นได้ เพื่อให้
ผู้รับบริการรู้สึกยินดีและมีความสุขในการมารับบริการนั้นๆ 

๒) ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกิน
กว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจใน
บริการที่ได้รับซึ่งเกินความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกพอใจ ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อความต้องการของ
มนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะเกิดความพอใจ ชอบใจ เกิดเป็น
ทัศนคติด้านบวก ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบ ที่แสดงให้
เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่
จ าเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้  ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยา
ด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของ
ขบวนการประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือ
ทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้  

 
   



๑๗ 
 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักการให้บริการ 
จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้วิจัย

ได้ศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยและมีผู้วิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดทฤษฏี ไว้ดังนี้  
กรอนรอส (Groonroos)๑๘ ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหนึ่ง

หรือกิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่อาจจับต้องได้ ซึ่งโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องทุกกรณีที่เกิดข้ึน
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการและหรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้ากับระบบ
ของการให้บริการที่ได้จัดไว้ เพื่อช่วยผ่อนคลายปัญหาของลูกค้า 

คอตเลอร์ (Kotler)๑๙ ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
ปฏิบัติการใดๆ ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับ 

ต้องได้ และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของสิ่งใด ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจจะ
รวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้ 

แม็กซ์  เวเบอร์ (Max Weber)๒๐ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ 
ทฤษฎีและแนวการศึกษา” ว่า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุด คือการ
ให้บริการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและ
ประเพณีวัฒนธรรมของสังคม เช่น ช่วยเหลือบริการคนบางคนเป็นพิเศษเพราะรู้จักมักคุ้นเป็น
การส่วนตัว กล่าวคือ การให้บริการนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้
การกระท าของตนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง  Weber ได้อธิบายว่า
พฤติกรรมข้าราชการในระบบราชการ “ต้องปราศจากอารมณ์และความเกลียดชัง”(sine irate 
studio – without hatred or passion)  

บี.เอ็ม. เวอร์มา (B.M. Verma)๒๑ ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการที่ดีส่วนหนึ่งข้ึนอยู่กับ
การเข้าถึงบริการซึ่ง Penchansky Thomas (เพนเชนสกี้ โทมาส) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
เข้าถึงการบริการไว้ดังนี้ 

                                                

๑๘Groonroos, C., Service Management and Marketing : Managing the Moment of Truth 
in Service Competition, (Lexington : Lexington Books, 1990), p. 99. 

๑๙Kotler, Phillip., Marketing Management : Analysis planning   Implementation  and  
Control. 8th edition, Englewood Cliffs, (New Jersey : Prentice – Hall Inc., 1997),  p. 473. 

๒๐พิทยา  บวรวัฒนา, รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษา(ค.ศ.1887 – ค.ศ. 1970 ), 
พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๒๒ – ๒๓. 

๒๑Suchitra Punyarathbandhu – Bhakdi, Delivery of public services in Asian Countries 
: Cases in development  administration , (Bangkok : Thammasat University Press , 1986), p. 
1. 



๑๘ 
 

๑. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือความพอเพียงระหว่างบริการ
ที่มีอยู่กับความต้องการของการรับบริการ 

๒. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
๓. ความสะดวก และสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation) 

ได้แก่ แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ 
๕. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการนี้จะรวมถึงการยอมรับ

ลักษณะของผู้ให้บริการด้วย 
เคทซ์ อิลิฮู และ เบรนด้า แดเนท (Katz Elihu and Brenda Danet)๒๒  ได้ศึกษา

การบริการประชาชน เช่น หลักการที่ส าคัญของการให้บริการขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วย
หลักการ ๓ ประการ คือ 

๑. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity)  เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาท          
ของประชาชนและเจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และ
ท าได้ง่าย ทั้งนี้โดยดูจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ 
ปฏิบัติหรือมีการสอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการ   
ที่ไม่เฉพาะเรื่องและสอบถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากจะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุม
เจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก 

๒. การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ
จะต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ  

๓. การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการ  
โดยจะต้องไม่น าเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง๒๓ 

ในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดข้ึนทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดข้ึนนั้น ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

๑. การบริการเชิงธุรกิจ (Business service) เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหาผลก าไรที่เกิด
จากการให้บริการนั้นๆ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวังผล
ก าไรเป็นค่าตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ด าเนินการเองเกือบทั้งสิ้น 

                                                

๒๒เอนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ, Service  Psychology  จิตวิทยาบริการ,หน้า 
๒๐๗. 

๒๓Katz, E. and D. Brenda, Bureaucracy and the Public, (New York : Basic Books, 
1973), p.19.  



๑๙ 
 

เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สายการบินต้นทุนต่ า ร้านค้าปลอดภาษีหรือการนวดแผนโบราณ
แบบสปาร์ เป็นต้น 

๒. การบริการสาธารณะ (Public service) เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความ   
สงบสุข เช่น การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ 
บริการด้านการแพทย์ ไฟฟ้า น้ าประปา  เป็นต้น 

ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom)๒๔ ได้ให้ค านิยามของคุณภาพการให้บริการว่า
เป็นสิ่งที่ชี้ วัดถึงระดับของการบริการที่ส่งมอบโดยผู้ให้บริการต่อลูกค้าหรื อผู้รับบริการว่า
สอดคล้องกับความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ (delivering 
service quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบนพื้นฐานความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

กรอนรูส (Gronroos)๒๕ ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได้ 
๒ ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการ
ได้รับจากบริการนั้น โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
(product quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการของการประเมินนั่นเอง 

ซีแทมล์ พาราซุรามาน และเบอร์รี่ ( Ziethaml, Parasuraman and Berry)๒๖ 
ได้ชี้ให้เห็นด้วยว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่าหรือตรงกับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเรื่องของการประเมินหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศ
ของการบริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของการรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่ม
นี้ ช่วยให้เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบ
ของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการที่คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ ามีความ
สอดคล้องกันเพียงไร ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ การให้บริการที่มีคุณภาพนั้นหมายถึง 
การให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ  ดังนั้น 
ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการท าให้เป็นไปตามความคาดหวัง
หรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง (confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง 

                                                

๒๔ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, คุณภาพการให้บริการ, http://www.tpa.or.th/writer/ (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๓). 

๒๕อ้างแล้ว. 
๒๖ Zeithaml, V. A., Parasuraman, and L. L., Berry. (1985). “Problem and Strategic in 

Services Marketing.” Journal of Marketing 49 (2), pp. 33-46 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?(เข้าถึงเมื่อวันที่


๒๐ 
 

(บี.เอ็ม. เวอร์ม่า) B.M. Verma๒๗ ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็น
กระบวนการให้บริการที่มีลักษณะเคลื่อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดข้ึน
ได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการให้เป็นไปตามแผนงานและการ
เข้าถึงการรับบริการ จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการพิจารณาโดยใช้แนวความคิด
เชิงระบบ (System Approach) มีการมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ (Outputs) โดยทั้งหมด
จะต้องเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  การประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบ  ถึงผลผลิต 
หรือการบริการที่เกิดข้ึนว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ(Feedback) เป็นปัจจัย
น าเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการให้บริการสาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ 

เจมส์ แมคคูลูนJames S. Mcculluogh๒๘ ได้มีความเห็นว่า การให้บริการ
สาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบที่ส าคัญคือ หน่วยงานที่ให้บริการ (Service 
Delivery Agency) บริการ (The Service) ซึ่งเป็นประโยชน์ที่หน่วยงานที่ให้บริการส่งมอบให้แก่
บริการ (The Service Recipient) โดยประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้นผู้รับบริการจะ
ตระหนักไว้ในจิตใจ ซึ่งอาจสามารถวัดออกมาในรูปของทัศนคติก็ได้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน๒๙  ให้ความหมายบริการ หมายถึง  การ
ปฏิบัติ  รับใช้  ให้ความสะดวกต่าง ๆ ในบริการ มีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการ
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการนั้น ๆ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์๓๐ ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้ คือความ
สอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ  

                                                
๒๗Suchitra Punyarathbandhu – Bhakdi, Delivery of public services in Asian 

Countries : Cases in development  administration , p.50. 
๒๘กรุงเทพมหานคร, ส านักนโยบายและแผน, ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและ

กระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ศึกษากรณีส านักงานเขต, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘), หน้า ๑ – ๘. 

๒๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 
๒๕๒๕), อัดส าเนา 

๓๐วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ ., คุณภาพในงานบริการ (Quality in Service) , พิมพ์ครั้งที่ ๒.
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ๒๕๔๓),หน้า ๑๔-๑๕. 



๒๑ 
 

สมวงศ์ พงศ์สถาพร๓๑ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้ เป็นทัศนคติ
ที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกัน
ออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผล
ที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง 
 พรรณี ชุติวัฒนธาดา๓๒ มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้
ดังนี้ การบริการ (service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข 
ความสะดวก หรือความสบายอันเป็น การกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี  
ช่วยเหลือเกื้อกูล  เอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค" การให้บริการจะมีทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็นการบริการที่ดี ผู้รับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการ
ดังกล่าว 
 ถ้าน าค าว่า "service" มาแยกตัวอักษรแตล่ะตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นตน้ค า เราจะพบ
หัวใจขององค์ประกอบของการบริการที่ดี  
  S Smiling & Sympathy ย้ิมแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจในความจ าเป็นของ
ผู้รับบริการ  
               E  Early Response  ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  
               R  Respecful  แสดงออกถงึการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ  
               V  Voluntariness Manner  ลักษณะการให้บริการอย่างเตม็ใจ  
               I Image Enhancing  แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผูใ้ห้บริการขององค์กร  
               C Courtesy ความมีไมตรจีิตในการบริการ  
               E Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ  
 ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจ านวนมากและตอบสนองความต้องการ
ที่ หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลใหบ้างครั้งการบริการอาจไมร่วดเร็วทันกับ
ความ ต้องการของ ผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้ 

วศิน อิงคพัฒนากุล๓๓ มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้ 
ในการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไปนั้น แต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป โดย

                                                

๓๑สมวงศ์ พงศ์สถาพร, เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ.,พิมพ์ครั้งที่ ๒,(กรุงเทพมหานคร: ยูบีซีแอล 
บุ๊คส์ ,๒๕๕๐),หน้า ๖๖. 

๓๒พรรณี ชุติวัฒนธาดา, การบริการดีเป็นอย่างไร ,  http://sabaisabai.20m.com/sabai-
goodservice.html (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓). 

๓๓วศิน อิงคพัฒนากุล, คุณลักษณะ 7 ประการของผู้ให้บริการท่ีดี , http://lib.dtc.ac.th/article 
/tourism/  (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓). 

http://sabaisabai.20m.com/sabai-goodservice.html%20(เข้าถึงเมื่อวันที่%20๑
http://sabaisabai.20m.com/sabai-goodservice.html%20(เข้าถึงเมื่อวันที่%20๑
http://lib.dtc.ac.th/article%20/tourism/%20%20(เข้าถึงเมื่อวันที่%20๑
http://lib.dtc.ac.th/article%20/tourism/%20%20(เข้าถึงเมื่อวันที่%20๑
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ทุกบทบาทหน้าที่ย่อมต้องมีส่วนประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งทางตรง  และทางอ้อม ใน
ลักษณะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ รูปแบบ
ใหญ่ ๆ คือ การเป็นผู้ให้บริการ และการเป็นผู้รับบริการ ซึ่งทุกคนต้องมีบทบาททั้งสองรูปแบบ
พร้อม ๆ กันไป 

คุณลักษณะข้ันพื้นฐานที่ส าคัญของผู้ให้บริการที่ดี ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ ๗ 
ประการ ประกอบด้วย M-A-T-C-H-E-S ซึ่งสามารถขยายความได้ ดังนี้ 

๑.ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งนี้ 
เนื่องจากการบริการเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นปัจจัยที่มีส่วน

เกี่ยวข้องโดยตรง และโดยอ้อม ทั้งที่เป็นปัจจัยสนับสนุน และขัดขวาง ผู้ให้บริการที่ดี ต้อง
สามารถบริหารจัดการให้สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้  เช่น ปัจจัย
เกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ 

๒.ผู้ให้บริการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์หลายด้าน
อย่างแท้จริงเพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องส าหรับผู้รับบริการ 

๓.ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเอง 
๔.การดูแลรักษา และเอาใจใส่ (Care) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และกระจาย

ผลประโยชน์ ที่เกิดข้ึนไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
๕.ผู้ให้บริการที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้ง

สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการท างาน
โดยตรง โดยเฉพาะอย่างย่ิง การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรก
พบ (First Impression) ซึ่งจะส่งผลถึงการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได้ 

๖.ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการที่ดี ควร
สร้างความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๗.การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถรับรู้ และ
รู้สึกได้ถึงจิตใจพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี จากพฤติกรรม การประพฤติตน 
และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ 

นันทวัฒน์  บรมานันท์๓๔ ได้ให้ความหมายว่า บริการเป็นกิจการของฝ่ายปกครอง
ที่จัดท าข้ึนเพื่อประโยชน์สาธารณะสามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทคือ “ต ารวจทางปกครอง” 
(police administrative) และ “บริการสาธารณะ” (service public) ภาครัฐมีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งที่เป็นรายบุคคลและทั้งชุมชน โดยรัฐบาลกลาง ให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง 

                                                

๓๔นันทวัฒน์ บรมานันท์,หลักกฎหมายปกครองเก่ียวกับบริการสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : 
วิญญูชน ,๒๕๔๔),หน้า ๖๕-๖๘. 
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ขณะที่ท้องถิ่นให้บริการเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นของตน คุณภาพของการบริการเป็นสิ่งส าคัญ 
ท าอย่างไรรัฐจึงจะประกันได้ว่าประชาชนได้รับบริการที่ดี การเน้นที่คุณภาพจะมีความหมาย
มากกว่าการเน้นปริมาณ การด าเนินการศึกษาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งจ าเป็น  และ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับการบริการนั้น เพราะประชาชนถือว่า
พวกเขามีส่วนในการบริการนั้น มิใช่เพียงผู้รับบริการฝ่ายเดียว การบริการสาธารณะที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดท าสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ 

๑. การบริการสาธารณะด้านสุขอนามัย 
๒. การบริการสาธารณะด้านเศรษฐกิจ 
๓. การบริการสาธารณะด้านสังคมและการศึกษา 
๔. การบริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม 

 เนื่องจากบริการสาธารณะเป็นกิจการที่มีความจ าเป็นส าหรับประชาชน ดังนั้น หาก
บริการสาธารณะหยุดชะงักไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้ บริการสาธารณะจึงต้องมีความต่อเนื่องในการจัดท า  
 หลักการที่ส าคัญของหลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะคือ นิติบุคคลผู้มี
หน้าที่จัดท าบริการสาธารณะจะต้องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา หากมีกรณีที่เกิดการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการ
หยุดชะงักขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรมมหาชนอิสระ องค์กรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
จะต้องเข้าด าเนินการแทนเพื่อเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ 

ปรัชญา  เวสารัชช์๓๕  ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการของรัฐนั้น จะต้องค านึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้คือ 

๑. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกในสังคม  ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัด    
ได้ยาก หรือให้ค าจ ากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความ
พึงพอใจได้ ดังนี้ 
     ๑.๑ การให้บริการที่เท่าเทียมแก่สมาชิกในสังคม 
  ๑.๒ ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม 
  ๑.๓ ให้บริการโดยค านึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากและ ไม่
น้อยเกินไป 
  ๑.๔ ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

๒. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพื้นฐานส าหรับการ
บริการราชการในสังคมประชาธิปไตยที่จะต้องท าหน้าที่ภายใต้การชี้น าทางการเมืองจากตัวแทน

                                                

๓๕ปรัชญา  เวสารัชช์, องค์การกับลูกจ้าง, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน้า ๒๕๑. 
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ของประชาชนและต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชน ต้องมีความยืดหยุ่น
ที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ได้มากที่สุดดังนั้น การที่จะชี้ วัดว่าการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ให้บริการบรรลุเป้าหมายหรือไม่เพียงใดนั้น วิธีหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ เพราะการวัดความพึงพอใจนี้เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่เพียงใด ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบการให้การบริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและมีคุณภาพ  
 ทศพร ศิริสัมพันธ์๓๖ กล่าวถึงการบริการสาธารณะไว้ว่า โดยหลักการแล้ว การ
บริการสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป การด าเนินบทบาทส าคัญประการนี้
ของหน่วยงานภาครัฐจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิง
การบริหารจัดการ และประสิทธิภาพเช่นว่านี้ ย่อมเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดทิศทาง
ในภาพรวมของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบ
เศรษฐกิจการให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงาน
การให้บริการตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้าผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐ 
ภายใต้รากฐานของการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management-NPM) ที่ระบบราชการของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศ
ไทยรับมาเป็นกระบวนการทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงานภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา ตามแนวคิดนี้ นอกจากแนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการยกระดับก าลังการผลิตของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) 
และมีการใช้ประโยชน์จากภาคเอกชนให้มากข้ึน 
 
๒.๓ ความส าคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ 
 ความพึงพอใจในบริการของผู้รับบริการเป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ให้บริการทั้งหลาย
ต่างหากลยุทธ์ทางการจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ
ท าให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้ าอีก ดังนั้น ความพึงพอใจ
จึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ 

๑) ผู้ให้บริการ กล่าวคือ ในการจัดให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการนั้น สิ่งที่ผู้
ให้บริการควรจะต้องค านึงถึงและยึดถือคือ  

                                                

๓๖ทศพร ศิริสัมพันธ์, แนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ในการตรวจสอบ
ถ่วงดุล,ประมวลสาระ ชุดวิชาแนวคิด ทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยที่ ๗, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๙), หน้า ๑๑๒. 



๒๕ 
 

 ๑. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ
รูปแบบการบริการที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการได้ โดยผู้ให้บริการจะต้องท าการส ารวจหรือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ
เป้าหมายเสียก่อน จากนั้นจึงสามารถก าหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการบริการ
น่าประทับใจแก่ผู้มารับบริการได้ 
  ๒. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพ ของ
การบริการ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้รับบริการ  
โดยทั่วไปองค์การธุรกิจบริการจะท าการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลายๆ ด้าน  
เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ความน่าเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการ
ให้บริการ ความรู้และความสามารถในการให้บริการ และบุคลิกลักษณะของผู้ให้บริการ เป็นต้น 
  ๓. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของงาน
บริการเนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการซึ่งการปฏิบัติงาน จะมีคุณภาพ
นั้น ผู้ให้บริการจะต้องมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุ่มเทในการท างาน  และเป็นสิ่งที่
น าไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๒) ผู้รับบริการ กล่าวคือ สิ่งที่ผู้รับบริการมุ่งหวังต้องการจะได้จากการมารับบริการ
นั้น ก็คือ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการที่ ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึง
เป็นตัวผลักดันคุณภาพของการบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการดังนี้ 
  ๑. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ 
ผู้รับบริการเอง ซึ่งมุ่งหวังที่จะได้รับการบริการที่ดีจากการที่ได้ไปใช้บริการยังที่ต่างๆ ความพึง
พอใจของผู้รับบริการนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึงและจัดให้มี  อย่างเพียงพอ 
ท าให้เกิดการแข่งขันเพื่อที่จะน าเสนอสิ่งที่ดีกว่าแก่ผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการ
บริการที่ดีมีคุณภาพมากข้ึนเรื่อยๆ 
  ๒. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการ ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ
และอาชีพบริการ เนื่องจากผู้ให้บริการที่มีความพึงพอใจในการท างานจะท างาน ด้วยความเต็มใจ 
ทุ่มเท สร้างสรรค์และส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการ ส่งผลให้คุณภาพ ในการบริการสูงข้ึนและ
งานบริการกลายเป็นงานที่แพร่หลายมากข้ึน มีบุคลากรที่มีทักษะ และความสามารถเข้าสู่วงการ
ธุรกิจบริการมากข้ึน เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ ส่งผลต่อลักษณะการบริการ ท าให้
ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงย่ิงข้ึนต่อไป๓๗ 

 

                                                
๓๗เอนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ, Service  Psychology  จิตวิทยาบริการ, หน้า ๑๗๒ – 

๑๗๓. 
 



๒๖ 
 

 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๓๘  ได้
ก าหนดแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในหมวด ๕ ส่วนที่ ๓ มาตรา ๗๘ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศอย่างย่ังยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ค านึงถึง ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ 
 ๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขต
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศและสนับสนุนให้
จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในพื้นที่ 
 ๓) กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น 
 ๔)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการท างานเพื่อให้การบริหารราชการ 
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

๕)   จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเพื่อให้การจัดท าและการให้บริการ 
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

๖) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐด าเนินการอย่างเป็นอิสระ 
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม 

๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองรวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเป็น
อิสระเพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบัติตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

๘) ด าเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 ในการบริหารราชการแผ่นดินนั้น  ปัจจุบันได้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นหลักในการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งในมาตรา ๔ นั้น ได้

                                                

 ๓๘ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี, ๒๕๔๘), หน้า ๔๖ – ๔๘. 



๒๗ 
 

ก าหนดให้แบ่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลางได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ โดยให้จัดหรือ
แบ่งเป็นส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวงซึ่งสังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงและกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรมซึ่งซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ โดยให้จัดหรือ
แบ่งเป็นจังหวัดและอ าเภอ 

๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้บัญญัติไว้ในมาตรา๖๙ – ๗๑โดยให้จัด
หรือแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนด 

 ๓.๑)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้ ง ข้ึนในปี พ .ศ. ๒๔๙๘ ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๔๕มีจ านวน
ทั้งสิ้น๗๕แห่ง เท่ากับจ านวนจังหวัดที่มีอยู่ในประเทศไทย ปัจจุ บันบริหารงานโดยยึด
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๓.๒) เทศบาล ตั้งข้ึนตามกฎหมายในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเทศบาลจ านวน ๑,๑๒๙ แห่ง 
แบ่งเป็นเทศบาลนคร ๒๐ แห่ง เทศบาลเมือง ๘๕ แห่ง และเทศบาลต าบล ๑,๐๒๔ แห่ง 

 ๓.๓) สุขาภิบาล จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นต้นมาจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงท าให้ใน
ปัจจุบันนี้ไม่มีหน่วยการบริหารท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลอีกต่อไป 

 ๓.๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด  เป็นลักษณะที่กฎหมาย
เปิดกว้างให้รัฐบาลจัดตั้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งมีรูปแบบพิเศษหรือรูปแบบที่
แตกต่างจากรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลข้ึนได้ ปัจจุบันกฎหมาย
ได้ก าหนดให้มีหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพิ่มข้ึนจ านวน ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
 ๓.๔.๑)กรุงเทพมหานครมี ๑แห่ง จัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งต่อมามีการแก้ไข
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เพิ่มเติมอีกหลายฉบับ๓๙ ปัจจุบันบริหารงานโดยใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๐ 

 ๓.๔.๒) เมืองพัทยา มี ๑ แห่ง จัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ภายใต้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ปัจจุบันบริหารงานโดยใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๓.๔.๓)องค์การบริหารส่วนต าบลจัดตั้ งในปีพ .ศ.๒๕๓๗ ภายใต้
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งต่อมามีการแก้ไข
เพิ่มเติมหลายอีกครั้ง๔๑   

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล บริหารงานโดยใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๒ และมีองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  
๖,๗๔๔ แห่ง๔๓ 
 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับสาราณียธรรม ๖ 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กล่าวถึง หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ไว้ว่า สารณียธรรม ๖ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, 
ธรรมเป็นเหตุที่ระลึกถึงกัน, หลักการอยู่ร่วมกัน สาราณียธรรม ๖ คือ 

๑. เมตตากายกรรม ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ 
แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

                                                

๓๙วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ รศ.ดร., การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น และไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพช, ๒๕๔๕),หน้า ๒๓๑ – ๒๓๘. 

๔๐พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒
http://www.tambol.com/centrallink/bangkok - law42.asp., (เข้าถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒). 

๔๑วิรัช วิรัชนิภาวรรณ รศ.ดร.,การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น:สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น และไทย,หน้า ๒๓๘ – ๒๔๑. 

๔๒พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
http://www.tambol.com/tambol/data17.asp., (เข้าถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒). 

๔๓วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ รศ.ดร.,การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น และไทย,หน้า ๒๔๑. 

http://www.tambol.com/centrallink/bangkok%20-%20law42.asp.%20๑๑
http://www.tambol.com/tambol/data17.asp.%20%20๑๑%20%20ก.พ
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๓. เมตตามโนกรรม ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อ
กัน 

๔. สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้
เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่ว
กัน ข้อนี้ใช้ อัปปฏิวัตตโภคี ก็ได้ 

๕. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจ
ของหมู่คณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ 
หรือขจัดปัญหา 

ธรรม ๖ ประการนี้ มีคุณ คือเป็นสารณียะท าให้เป็นที่ระลึกถึง เป็นปิยกรณ์ท าให้
เป็นที่รัก เป็นครุกรณ์ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ ความกลมกลืนเข้าหากัน 
เพื่อความไม่วิวาท เพื่อความสามัคคี และเอกีภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน๔๔   

 
พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว๔๕ ได้กล่าวถึง สาราณียธรรม  คือ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุ
ให้ระลึกถึงกัน หลักการอยู่ร่วมกัน 

๑.  ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วย
เมตตาในเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลกึ
ถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน 
เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๒.  อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งวจีกรรม
ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้ง
แห่งความระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความ
ไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๓.  อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งมโนกรรม
ประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้ง

                                                

๔๔ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 
๔๕ที.ปา(ไทย). ๑๑/๓๒๔/๓๓๐-๓๓๒.  
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แห่งความระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความ
ไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๔. อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่หวงลาภอันประกอบด้วย
ธรรมได้มาแล้วโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตร ไว้บริโภค แบ่งปันกันฉันกับเพื่อนร่วม
พรหมจรรย์ผู้มีศีลทั้งหลาย ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่
เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๕. อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถึงความเป็นผู้มีศิลเสมอกัน
กับเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังในศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย 
เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญอันกิเลสไม่จับต้อง เป็นไปเพื่อสมาธิ ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความ
ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาท
กัน เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

๖. อีกประการหนึ่ง ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอ
กันกับเพื่อนร่วมพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังในทิฏฐิซึ่งประเสริฐ เป็นเครื่องน าสัตว์
ออกจากทุกข์ น าไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตามค าสอน ธรรมข้อนี้เป็นที่ตั้งแห่งความ
ระลึกถึงกัน ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาท
กัน เพื่อความพร้องเพรียงกัน เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)๔๖ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลธรรม” สาราณียธรรม ๖ แปลว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุ
ที่ระลึกถึงกัน, หลักการอยู่ร่วมกัน ได้แก่ 

(๑) เมตตากายกรรม : ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือ
กัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

(๒) เมตตาวจีกรรม : ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ 
แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

(๓) เมตตามโนกรรม : ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส
ต่อกัน 

                                                

๔๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๒๐๐. 
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(๔) สาธารณโภคี : ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม 
แม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภค
ทั่วกัน ข้อนี้ ใช้ อัปปฏิวิภัตตโภคี ก็ได้ 

(๕) สีลสามัญญตา : มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย  ไม่ท าตนให้เป็นที่น่า
รังเกียจของหมู่คณะ 

(๖) ทิฏฐิสามัญญตา : มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่ความหลุดพ้น สิ้น
ทุกข์ หรือขจัดปัญหา 

พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ. ปยุตฺโต) ๔๗ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ธรรมนูญชีวิต” ว่า
หลักการอยู่ร่วมกันที่เรียกว่า สาราณียธรรม (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ๖ ประการคือ  

๑. เมตตากายกรรม ท าต่อกันด้วยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยา
สุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง  

๒. เมตตาวจีกรรม พูดต่อกันด้วยเมตตา คือ ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่ง
สอนหรือแนะน าตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกันทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง 

๓. เมตตามโนกรรม คิดต่อกันด้วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔. สาธารณโภคี ได้มาแบ่งกันกินใช้ คือ แบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้
เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 

๕. สีลสามัญญตา ประพฤติให้ดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษา
ระเบียบวินัยของส่วนรวม ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา ปรับความเห็นเข้ากันได้ คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นกัน มี
ความเห็นชอบร่วมกัน ตกลงกันได้ในหลักการส าคัญ ยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือ
จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 

 

                                                

๔๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  ธรรมนูญชีวิต, (โรงพิมพ์ การศาสนา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า๒๓-๒๔. 



๓๒ 
 

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา๔๘ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ปรัชญา 201 พุทธศาสน์” สาราณีย
ธรรม แปลว่า ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หมายถึง คุณธรรมที่ท าให้คนเราไม่เห็นแก่ตัว 
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน เข้าใจคนอ่ืนมากข้ึน สาราณียธรรม มี ๖ คือ 

๑. เมตตากายกรรม คือ ท าต่อกันด้วยเมตตา หมายถึง  ท าสิ่งใดก็ท าด้วยความ
ปรารถนาดีต่อกัน เช่น แสดงไมตรีและหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ  ร่วมชุมชน โดย
ช่วยเหลือธุระต่างๆด้วยความเต็มใจ แสดงอากัปกิริยาสุภาพ เคารพนับถือทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๒. เมตตาวจีกรรม คือ พูดกันด้วยเมตตา หมายถึง จะพูดอะไรก็พูดด้วยความ
ปรารถนาดีต่อกันเช่น แนะน า สั่งสอนตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ พูดจริงไม่
พูดเพื่อผลประโยชน์ ที่จะเกิดข้ึนแก่ตนเองฝ่ายเดียว 

๓. เมตตามโนกรรม คือ คิดต่อกันด้วยเมตตา หมายถึงจะคิดอะไรก็คิดด้วยความ
ปรารถนาดีต่อกัน เช่นตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี 

๔. สาธารณโภคี คือ แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม หมายถึง  แบ่งปันลาภที่
ร่วมกนัหา ร่วมกันท าโดยยุติธรรม แม้สิ่งของที่ได้มาจะน้อย แต่ก็แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอย
บริโภคทั่งถึงกัน นั่นคือ การร่วมสุข  ร่วมทุกข์กัน 

๕. สีลสามัญญตา คือ  มีความประพฤติเสมอภาคกัน  หมายถึง ประพฤติสุจริตดี
งามเหมือนๆกัน มีระเบียบวินัยเป็นแบบเดียวกัน ไม่ประพฤติให้เป็นที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่
หมู่คณะ 

๖. ทิฏฐิสามัญญตา คือมีความเสมอภาคกันทางความคิด หมายถึง ปรับความคิด
ความเห็นให้มีเหตุ มีผลถูกต้องเหมือนๆกัน นั่นคือ การเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเป็น
อุดมคติอย่างเดียวกัน 

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึง 
หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ไว้ว่า สาราณียธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ๖ อย่างรัก 
ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันนี้มี ๖ อย่าง  
            ดูก่อนอานนท์ ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน๔๙  
            (๑) ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีกายกรรมประกอบด้วย เมตตา ปรากฏใน
เพื่อนร่วมพระพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้คือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน  
ท าความรักท าความเคารพ ป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกัน 
เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประการหนึ่ง. 
                                                

๔๘ทองหล่อ วงษ์ธรรมา , ปรัชญา 201 พุทธศาสน์,  ( กรุงเทพมหานคร : โอ เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ , 
๒๕๓๘ ) ,หน้า ๒๙๔-๒๙๕. 

๔๙ม.อ.ุ(ไทย) ๓/๑/๘๘.  



๓๓ 
 

 (๒) ดูก่อนอานนท์  ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีวจีกรรมประกอบด้วย เมตตา ปรากฏ
ในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน 
เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
 (๓) ดูก่อนอานนท์  ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีมโนกรรมประกอบ ด้วยเมตตา 
ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเ ป็นที่ตั้งแห่งความ
ระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
 (๔) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุมีลาภใดๆ เกิดโดยธรรม ได้โดยธรรม 
ที่สุดแม้เพียงอาหารติดบาตร เป็นผู้ไม่แย่งกันเอาลาภ เห็นปานนั้น ไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียว
ย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อน ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีศีล นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
ความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อ 
ความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
 (๕) ดูก่อนอานนท์ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีล
ทั้งหลาย ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม่
แตะต้อง เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเห็นปานนั้น กับเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ทั้งในที่แจ้ง 
ทั้งในที่ลับ นี้ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อ
สงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
 (๖) ดูก่อนอานนท์ ประการอ่ืนยังมีอีก ภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิ   ในทิฏฐิ
ที่เป็นของพระอริยะอันน าออก ชักน าผู้กระท าตามเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ เห็นปานนั้นกับ
เพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์อยู่ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ นี่ก็ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน 
ท าความรัก ท าความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน 
เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน. 
             ดูก่อนอานนท์ นี้แล ธรรม ๖ อย่าง เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน ท าความรัก ท า
ความเคารพ เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน เพื่อไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน.  
 ดูก่อนอานนท์ ถ้าพวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง ๖ อย่างนี้ ประพฤติอยู่ พวก
เธอจะยังเห็นทางว่ากล่าวพวกเราได้ น้อยก็ตาม มากก็ตาม ซึ่งจะอดกลั้นไว้ไม่ได้ละหรือ. 
 ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ข้อนี้หามิได้เลย พระพุทธเจ้าข้า. 
 พระพุทธเจ้า ดูก่อนอานนท์ เพราะฉะนั้นแล พวกเธอพึงสมาทานสาราณียธรรมทั้ง ๖ 
อย่างนี้ ประพฤติเถิด ข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนาน. 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาคเจ้าแล.                        



๓๔ 
 

 การสร้างสัมพันธไมตรีตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
 แก่นของสาราณียธรรม คือความปรารถนาดีต่อกัน เอ้ือเฟื้อเกื้อกูลกัน ซึ่งสามารถ
ประยุกต์ให้เป็นแนวทางสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ได้แก่ 
 ๑. เมตตากายกรรม คือ การแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรทางกายต่อประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น เมื่อมิตรประเทศประสบภัยต่างๆ เป็นต้นว่า อุทกภัย แผ่นดินไหว ฯลฯ ประเทศไทยก็
ส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค คณะแพทย์ หรือเงินไปช่วยตามก าลังความสามารถ 
 ๒. เมตตาวจีกรรม คือ มีการกระท าทางวาจาที่แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อมิตร
ประเทศ เช่น ไม่กล่าวติเตียน ให้ร้าย ต่อมิตรประเทศ ถ้ามีปัญหาข้อพิพาทเกิดข้ึนก็หาทางยุติ
ด้วยการเจรจาทางการทูต 
 ๓. เมตตามโนกรรม มีจิตใจปรารถนาดีกับมิตรประเทศปราศจากอกุศลจิตไม่
หวาดระแวง 
 ๔. แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนหรือได้มาโดยชอบธรรมแก่มิตรประเทศ หมายถึง
การช่วยเหลือกันและกันระหว่างประเทศ กล่าวคือประเทศร่ ารวยควรให้ความช่วยเหลื อแก่
ประเทศที่ยากจนกว่า หรืออีกประการหนึ่ง แม่น้ าบางสายแม้จะมีต้นก าเนิดจากประเทศของเรา  
ถ้าไหลผ่านเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เราก็ควรรักษาอย่างดี ไม่สร้างมลพิษให้กลายเป็นสายน้ า
เสีย 
 ๕. มีหลักความประพฤติ (ศีล) เสมอกับมิตรประเทศ และไม่ท าตนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของประเทศอ่ืน หมายถึง จะต้องด าเนินนโยบายต่างประเทศให้สอดคล้องกับมติสากล หรือ
สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติ กล่าวคือ แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศด้วยวิธีการทูต  
ช่วยผดุงสันติภาพของโลก เคารพอธิปไตยของประเทศอ่ืน 
 ๖. มีความคิดเห็นตรงกับประเทศอ่ืน หมายถึง การอยู่ร่วมกันกับประเทศอ่ืนๆ นั้น  
เราต้องยอมรับกฎเกณฑ์ที่กติกาที่นานาชาติก าหนดไว้ แม้ว่าบางครั้งเราจะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเสียง
ส่วนใหญ่เขาเห็นชอบเราก็ต้องปฏิบัติตาม 
 ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นส ัจธรรมที ่ผู ้ปฏิบัต ิตามทุกคนย่อม
สามารถรู ้แจ้ง เห็นจริงได้ด้วยตนเอง และท าให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์ เข้าถึงความสุขและความ
บริสุทธิ์ภายในได้จริง  ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ เป็นธรรมโอสถขนานเอก ที่
สามารถเยียวยารักษาจิตใจของมวลมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง 
เพราะเมื่อใจปราศจากสิ่งเหล่านี้ ใจย่อมสะอาดบริสุทธิ์ มีอานุภาพและเกิดเป็นความเมตตากรุณา
ปราณี มีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อกัน  

 สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรม ๖ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา ที่มีการกล่าวถึง การ
ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมคณะด้วยความเต็มใจ แสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน ช่วย
บอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดง



๓๕ 
 

ความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และเป็นคุณธรรมที่ท าให้รู้จักการเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กัน
และกัน ท าให้เข้าใจคนอ่ืนมากข้ึน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่ควรน ามาปฏิบัติ เพื่อท าให้เกิดผลที่ดีแก่
ชุมชนและเพื่อนร่วมงาน 

๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
๒.๕.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ พบว่า มีผู้ศึกษาไว้ดังน้ี 
วิชโรจน์  จิตร์ภิรมย์ศรี๕๐ ว่าที่ร้อยตรี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ของส านักงานเขตราชเทวี” โดยใช้ผู้ที่
ไปขอรับบริการ จ านวน ๑๘๘ คนเป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ศึกษา โดยจ าแนกตามภูมิหลังเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้ ผลการวิจัยได้
พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด  เป็นอันดับ ๑ คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาได้แก่ด้าน
การอ านวยความสะดวก ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสถานที่
ให้บริการตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานจ าแนกตามภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว 
ได้พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการ ตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จของส านักงานเขตราชเทวี 
ในภาพรวมนั้น ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๐๑ 

วุฒิศักดิ์  สิงหเดโช๕๑  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ” ผลการวิจัยพลว่า ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความพึงพอใจของประชาชน จ าแนกเป็น
รายข้อทั้งด้านสภาพ ภูมิทัศน์ และด้านการให้บริการอยู่ในระดับต่ า 

บุญชู รัตกิจนากร๕๒ ได้ศึกษาถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ โดยใช้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 

                                                

๕๐วิชโรจน์ จิตร์ภิรมย์ศรี ว่าที่ร้อยตรี, “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการตามนโยบายจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ของส านักงานเขตราชเทวี” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
นโยบายสาธารณะ), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘) หน้า ๔๑. 

๕๑วุฒิศักด์ิ  สิงหเดโช,“ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอ”,วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๘),บทคัดย่อ. 

๕๒บุญชู รัตกิจนากร พ.ต.ท., “ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการให้บริการของข้าราชการต ารวจ
ของสถานีต ารวจนครบาล ทองหล่อ” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕), บทคัดย่อ. 



๓๖ 
 

๓๐๐ คน เป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา ผลการวิจัยได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการของข้าราชการต ารวจฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการจัดระบบนั้นอยู่ในระดับที่ดี ด้าน
กระบวนการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านบุคลากรจัดอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน 
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นได้แก่ อายุ สถานภาพ สมรส การศึกษา ประสบการณ์ ในการ
มาเย่ียมหรือประกันตัวผู้ต้องหา  

กันยารัตน์  พฤกษ์อุดม  ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักบินบริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ต่อการให้บริการด้านควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

๑. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักบินฯ                                                        
๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักบินฯ ตามปัจจัยส่วนบุคคล    
๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ควบคุมจราจรทางอากาศกับความพึงพอใจของนักบินฯ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักบินของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน ๒๙๓ คน 
ผลการวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจของนักบินฯ ต่อการให้บริการด้านการควบคุม

จราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด นั้นอยู่ในระดับปานกลาง ผลการ
ทดสอบสอบสมมติฐานได้พบว่า สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน จ านวนปีที่ปฏิบัติงาน 
และจ านวนชั่วโมงบินที่ปฏิบัติงานต่างกันนั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่นักบินที่มี
อายุและระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการควบคุมจราจรทาง
อากาศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานควบคุม
จราจรทางอากาศนั้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศแต่
อย่างใด๕๓ 

เพียร แก้วสวัสดิ์ ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการให้บริการด้าน
พัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานที่ใช้
บริการด้านพัสดุจ านวน ๓๖๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัย พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๗.๖๐ เป็นเพศชาย อายุ ๔๑-๕๐ ปี ร้อยละ ๔๙.๘๓ 
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ ๕๘.๖๔ ต าแหน่ง ๗- ๙ ร้อยละ ๕๒.๒๖ 

                                                

๕๓กันยารัตน์  พฤกษ์อุดม, “ความพึงพอใจของนักบินบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อการ
ให้บริการด้านควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ”,วิทยานิพนธ์      
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๘. บทคัดย่อ. 



๓๗ 
 

ประสบการณ์ท างาน ๑๐ - ๒๐ ปี ร้อยละ ๔๕.๓๐ สายงานปฏิบัติการด้านช่าง ร้อยละ ๔๕.๓๐ 
ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุ  เฉพาะด้านสถานที่ 
และด้านการบริการของพนักงาน อยู่ในระดับมาก ( = ๓.๕๒ และ ๓.๖๐ ตามล าดับ) ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มสายงาน และ
ระดับการศึกษา มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
และ ระดับ ๐.๐๕ ส าหรับเพศ อายุ ต าแหน่ง และประสบการณ์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ๕๔ 

บดินทร์  ดวงชาทม ได้วิจัยเรื่อง การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ศึกษา
เฉพาะการไฟฟ้ารังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ จ านวน ๒๙๐ 
ราย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความต้องการในการรับบริการของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่อยู่ในระดับสงู สว่น
การเปรียบเทียบระดับความต้องการในการรับบริการ ผู้ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนมีความต้องการในการ
รับบริการแตกต่างกัน แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีความแตกต่างกันทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพของ
ผู้ใช้ไฟฟ้า ขนาดมิเตอร์ที่ใช้ การติดต่อสื่อสาร มีความต้องการในการรับบริการไม่แตกต่างกัน ส่วน
ความรู้ความเข้าใจในการบริการมีความสัมพันธ์กับความต้องการในการรับบริการของผู้ใช้ไฟฟ้าราย
ใหญ่๕๕ 

สุวัฒน์  สุขวิบูลย์  ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีงาน
ทะเบียนราษฎร ผลการศึกษาวิจัยได้พบว่า ในภาพรวมประชาชนที่ไปใช้บริการงานทะเบียน
ราษฎรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนั้น มีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับในระดับที่มาก   

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการ
ไปรับบริการกับความพึงพอใจในบริการได้พบว่า อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ประเภท ของ
บริการที่ไปใช้ การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการและช่วงเวลาที่ไปใช้บริการ
ที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ประชาชนที่ไปใช้บริการมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน แต่ได้พบว่า
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับความคาดหวังของประชาชนที่ไปใช้บริการ ที่แตกต่างกัน มี
ผลท าให้ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับแตกต่างกัน 

                                                
๕๔วัชระ  ตาสอน, “การให้บริการแบบครบวงจรของบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด : บทส ารวจ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘), บทคัดย่อ. 

๕๕บดินทร์  ดวงชาทม, “การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ศึกษาเฉพาะการไฟฟ้ารังสิต 
จังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
๒๕๔๗), บทคัดย่อ. 



๓๘ 
 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในการไปใช้บริการกับความพึง
พอใจในการไปใช้บริการ ได้พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวก ซึ่งหมายความว่า ย่ิงประชาชนมี
ความคาดหวังในบริการที่ดีมากเท่าใดก็ย่ิงมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับมากข้ึนเท่านั้น๕๖ 

ชัญญวัลย์  เชิดชูกิจกุล๕๗ ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร โดย
ได้แบ่งความพึงพอใจออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑. ด้านพฤติกรรมในการให้บริการ ๒. ด้านอาคาร
สถานที่ ๓. ระบบการให้บริการ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชาชนที่ เข้าไปใช้บริการ ณ 
ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๐๘ คน จาก  ๑๒  
เขต  ผลการศึกษาวิจัยได้พบว่า เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส งานที่ไปติดต่อต่างกัน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน คือ 

๑. ประชาชนที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจแตกต่างจาก
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
 ๒. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน มีความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่แตกต่างจากประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่  ๑๕,๐๐๐ บาท     
ข้ึนไป ด้านพฤติกรรมในการให้บริการและระบบการให้บริการนั้น ประชาชนมีความ พึงพอใจมาก 
ส่วนด้านอาคารสถานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับกลาง 

 ภัทริน   โหลสกุล  ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยการศึกษาถึงความพึงพอใจต่อสภาพการ
ปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานภาพ ส่วน
บุคคล โดยใช้พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี จ านวน 
๒๗๐ นาย เป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา 

                                                

๕๖สุวัฒน์  สุขวิบูลย์,  “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ 
ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี งานทะเบียนราษฎร”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ๒๕๔๘. บทคัดย่อ. 

๕๗ชัญญวัลย์  เชิดชูกิจกุล,“ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ ศูนย์บริการ
ประชาชนแบบจุดเ ดียวเบ็ดเสร็จ  ส านักงานเขต กรุ ง เทพมหานคร ” ,  ปัญหาพิ เศษหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป), (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
, ๒๕๔๙), บทคัดย่อ. 



๓๙ 
 

 ผลการศึกษาได้พบว่า พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการฯ มีความพึงพอใจต่อสภาพ
การปฏิบัติงานโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  และสถานภาพส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ความ
พึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้  ตั้งไว้๕๘  

วรรณภา  รัชตารมย์๕๙ ได้ท างานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพึง
พอใจและความรู้สึกมั่นคงในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”  
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการท างาน  
ด้านรายได้  ด้านการรับรู้การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียน ด้านความไว้วางใจในเพื่อนร่วมงาน 
ด้านความก้าว หน้าในการท างาน ด้านเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร ด้านความไว้วางใจกับเพื่อนร่วมงาน ด้านความยุติธรรมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกมั่นคงในการท างานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ 
ปัจจัยด้านรายได้ ด้านความไว้วางใจของผู้บริหาร ด้านการรับรู้ความสามารถในการท างานของตน 
ด้านความไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน ด้านเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการเปลี่ยนแปลง
ภายในโรงเรียน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

จากงานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นส่วนที่ส าคัญในการให้บริการ 
เพราะเป็นผลย้อนกลับในการให้บริการต่อประชาชน และเป็นผลที่ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจ
ของประชาชน ว่า ในองค์กร หน่วยงานใด ประชาชนที่มารับบริการนั้น มีความสุข มีความพึง
พอใจ ต่อการให้บริการขององค์กร หน่วยงานนั้น ท าให้ทราบว่า องค์กร หน่วยงานนั้น มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการต่อประชาชน 

 

 

 

 

 
                                                

๕๘ภัทริน  โหลสกุล, “ความพึงพอใจต่อสภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
โรงพยาบาลรามาธิบดี”,วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการท่ัวไป), (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร), ๒๕๔๘. บทคัดย่อ. 

๕๙วรรณภา รัชตารมย์,  “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกมั่นคงในการท า 
งานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ”,  ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต, (สาขาวิชาบริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ๒๕๔๗), บทคัดย่อ. 



๔๐ 
 

๒.๕.๒ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ พบว่า มีผู้ศึกษาไว้ดังน้ี 

ศุภวรรณ โสภณวสุ๖๐ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการประเมิณความพึงพอใจ
ของลูกค้าในการให้บริการของศูนย์ธุรกิจปากน้ า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)” ผลในการ
ประเมิณความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆนั้นสรุปได้ว่า  อันดับ๑ ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
ด้านการติดตามและดูแลลูกค้า อันดับ ๒ ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการสอบถามความคิดเห็น
ทั่วไป เกี่ยวกับความพึงพอใจในความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ธุรกิจ อันดับ๓ ลูกค้า
มีความพึงพอใจในการอ านวยสินเชื่อมาก และอันดับ ๔ ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ เกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ธุรกิจ โดยในภาพรวม
ของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ธุรกิจนั้นอยู่ในระดับที่ความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓ 

วุฒิศักดิ์  สิงหเดโช ๖๑ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ”  ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับความพึงพอใจของประชาชนในด้านการ
ให้บริการอยู่ในระดับต่ า โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง ๒๐๐ คน แยกเป็นเพศชาย ๑๐๐คน เพศ
หญิง ๑๐๐ คน 

สมพงษ์ วุฒิชัยธนาการ๖๒ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของข้าราชการพลเรือนระดับอ าเภอ กรณีศึกษา : อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม”  โดยการวิจัยครั้งนี้ศึกษาใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑ ความพึงพอใจในด้านสถานที่ ๒ 
ความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ โดยสุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มารับบริการ จ านวน ๑๐๐คน   
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในด้านสถานที่อยู่ในระดับปานกลาง และความพึง
พอใจของประชาชนในด้านการบริการที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารวมแล้ว
ประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของข้าราชการพลเรือนระดับอ าเภอ 

                                                

๖๐ศุภวรรณ โสภณวสุ , “การศึกษาการประเมิณความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของศูนย์
ธุรกิจปากน้ า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)”,วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต), ๒๕๔๑. 

๖๑วุฒิศักด์ิ สิงหเดโช ,“ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอ”( บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๘. 

๖๒สมพงษ์ วุฒิชัยธนาการ  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
ข้าราชการพลเรือนระดับอ าเภอ กรณีศึกษา: อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต), ๒๕๔๐. 



๔๑ 
 

อมร  วรสุข๖๓  ได้ท าการวิจัยเรื่อง“ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียน
ราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชนของ ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองของแก่น ” ผลการวิจัย
พบว่าในการปฏิบัติตามระเบียบด้านงานทะเบียนราษฎร ผู้มีหน้าที่ให้บริการและประชาชน ผู้
ขอรับบริการไม่ประสบปัญหาในเรื่องต่อไปนี้คือ การแจ้งย้ายเข้า แรแจ้งย้ายออกและการแจ้งย้าย
ปลายทาง ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ผู้ขอรับบริการประสบปัญหาเรื่องการขอเพิ่มชื่อแก้ไขรายการใน
ทะเบียนราษฎรโดยต้องน าผู้ท าการคลอดผู้รู้เห็นการเกิดมาเป็นพยานในการปฏิบัติตามระเบียบ
ด้านงานบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้มีหน้าที่ให้บริการและ ประชาชนผู้ขอรับบริการไม่ประสบ
ปัญหาในการขอมีบัตรกรณีขอมีบัตรครั้งแรก กรณีบัตรขอ มีบัตรขอ มีบัตรครั้งแรก กรณีบัตรเดิม
หมดอายุ กรณีบัตรหายหรือถูกท าลาย ในขั้นตอนการย่ืนค าร้อง ขอมีบัตรด้ายตนเองการเตรียม
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ การพิมพ์ ลายนิ้วมือ การออกใบรับ(บ.ป.๒) ตลอดจนการใช้ใบรับ(บ.ป 
๒) แทนบัตรประจ าตัวประชาชน ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ผู้มีหน้าที่ให้บริการประสบปัญหาในข้ึน
ตอนการตรวจค าขอมีบัตร การตรวจเอกสาร หลักฐาน การลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่
และการพิจารณาอนุมัติ 

สุวัฒน์ สุขวิบูลย์๖๔ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี
งานทะเบียนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียนราษฎร
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนั้น มีความพึงพอใจในระดับที่มากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการไปรับบริการกับความพึงพอใจในการบริการได้พบว่า 
อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ประเภทของบริการที่ไปใช้ การรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอน
การให้บริการและช่วงเวลาที่ไปใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ประชาชนที่ไปใช้บริการมีความ
พึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับความคาดหวังของ
ประชาชนที่ไปใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับแตกต่างกัน 

 

                                                
๖๓อมร  วรสุข , “ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชน

ของ ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองขอนแก่น”,วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม), ๒๕๔๑. 

๖๔สุวัฒน์ สุขวิบูลย์ , “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ 
ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาตร์
มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์), ๒๕๔๘. 



๔๒ 
 

ศุภศิลป์ ไทยปรีชา๖๕ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขานครปฐม”  โดยการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ จ าแนกตามคุณสมบัติส่วนบุคคล ใช้ลูกค้าที่เข้าไปใช้
บริการที่ธนาคารฯ จ านวน ๔๐๐ คนเป็นกลุ่มตัวอย่างศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่เข้าไปใช้
บริการของธนาคารฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านได้พบว่า ความ
พึงพอใจด้านพนักงานอยู่ในระดับพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่ และ
ด้านบริการเป็นอันดับสุดท้าย 

วัชระ  ตาสอน ได้วิจัยเรื่อง การให้บริการแบบครบวงจรของบริษัทไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด : บทส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติของที่ท าการไปรษณีย์นนทบุรี 
จ านวน ๓๗๐ คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบ
ครบวงจรของที่ท าการไปรษณีย์นนทบุรี ทั้งด้านระบบการให้บริการและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบครบวงจร
ของที่ท าการไปรษณีย์นนทบุรี ทั้งด้านระบบการให้บริการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อยู่ใน
ระดับมาก๖๖ 

จากงานวิจัยดังกล่าว สรุปได้ว่างานวิจัยในเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการนั้น ผู้
ให้บริการและผู้รับบริการต้องมีความเข้าใจต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความพึง
พอใจและการให้บริการนั้นจึงจะเกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ท าให้ระบบการ
บริการต่างๆด าเนินไปด้วยดี และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องสืบไป การให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องตอบสนองความต้องการ ผู้รับบริการเกิดความพอใจ การให้บริการที่รวดเร็ว
ทันต่อก าหนดเวลาก็เป็นสิ่งส าคัญ และต้องค านึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ 

 

 

 

 

                                                
๖๕ศุภศิลป์ ไทยปรีชา ,“ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา

นครปฐม”,ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต), ๒๕๔๘. 
๖๖เพียร  แก้วสวัสด์ิ, “ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการให้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุ

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด, (โครงการ
บัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, ๒๕๔๙), บทคัดย่อ. 



๔๓ 
 

๒.๕.๓  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสาราณียธรรม  
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม พบว่า มีผู้ศึกษาไว้ดังนี ้

พระครูนนทวีวรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์)๖๗ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงาน
เทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ :กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี” พบว่า เทศบาลต าบลปลายบางได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้ง ๖ ด้าน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๑  เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มี
การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ อยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปลายบาง มีความคิดเห็นแตกต่างกันตามเพศ และอายุ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา 
และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปลายบาง มีความคิดเห็นแตกต่างกันตาม
เพศ และอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชน
ที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสา
ราณียธรรม ๖ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในด้านเมตตามโนกรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๓.๖๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีระดับการบริหารตามด้าน
เมตตามโนกรรมมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า เทศบาลต าบลปลายบาง ให้ความส าคัญในเรื่องของ
การตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อ
กัน ในด้านทิฏฐิสามัญญตาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า มีการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ ด้านทิฏฐิสามัญญตาอยู่ในระดับปานกลางคือ เจ้าหน้าที่
พัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติหน้าทิ่ ส่วนข้อที่เหลืออยู่
ในระดับมากทุกข้อ 

                                                

๖๗พระครูนนทวีวรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์), “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 
๖ :กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 

 



๔๔ 
 

ธีรกานต์  คงด้วง๖๘ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และสังเคราะห์การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในพระพุทธศาสนา”  พบว่าในการสังเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้กับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยเฉพาะในสังคมไทยนั้น เน้นหลักธรรมหมวดอคติ ๔ 
เพราะสังคมไทยขาดความสามัคคี ถือฝักฝ่าย มีอคติหวาดระแวงซึ่งกันและกัน หมวดพรหมวิหาร 
๔ เพราะหลายฝ่ายขาดไมตรีจิต ไม่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน หมวดวจีสุจริต ๔ เพราะสังคมไทยใช้
วจีทุจริตในการพูดเท็จ พูดค าหยาบ พูดส่อเสียด และพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล ใส่ไคล้กันมาก 
สังคมไทยส่วนใหญ่วุ่นวายเพราะวจีทุจริต ๔ นี้ จึงต้องแก้ด้วยวจีสุจริต ๔  หลักสาราณียธรรม ๖ 
เพื่อให้สังคมสามัคคีปรองดอง เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ชวนให้ระลึกนึกถึงกันแต่ในทางที่ดี 

วนิดา ชูสังข์๖๙ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้น าตามหลัก
พระพุทธศาสนา” พบว่า ภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธศาสนากล่าวถึงภาวะ
ผู้น า  ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ ลักษณะของธรรมราชาและลักษณะของเทวราชา หลักธรรมใน
พระไตรปิฎกที่ผู้น าควรมีและควรน าไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร 
อธิปไตย สังคหวัตถุธรรม พรหมวิหารธรรม อคติ สัปปุริสธรรม  อปริหานิยธรรม และสาราณีย
ธรรม นอกจากนี้ผู้น าต้องรู้จักใช้หลักธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ตนเองและผู้อ่ืนในผล
การศึกษายังพบว่าผู้น าที่มีปัญหาในการบริหารงานกับผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่ง 
สืบเนื่องมาจากการขาดภาวะผู้น าที่ประกอบด้วยหลักธรรมดังกล่าวเป็นประการส าคัญ 

รุ่งโรจน์  ธมฺมฏฺ เมธี (ศิริพันธ์)๗๐ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์หลัก
ภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนาเถรวาท” จากผลการศึกษาพบว่า  ภาวะผู้น า  เป็นคุณลักษณะที่
จ าเป็นและส าคัญอย่างย่ิงส าหรับผู้น าและผู้บริหารทุกระดับ  และเป็นกลไกให้การบริหารงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์  และความหมายของภาวะผู้น า  ยังมีมากมายแล้วแต่จะมีผู้นิยาม  ตาม
ทัศนะของพระพุทธศาสนาการที่จะเป็นผู้น าที่ดีที่มีความสามารถ  ก็ต้องสร้างภาวะผู้น าให้แก่
ตัวเองโดยเริ่มพัฒนาที่จิตใจของตน  และยึดหลักธรรมในการบริหารงาน  ส่วนหลักธรรมส าหรับ
ผู้น าในพระไตรปิฎก  ได้แก่  หลักราชสังคหวัตถุ หลักจักรวรรดิวัตร  หลักอปริหานิยธรรม  หลัก
ทศพิธราชธรรม  หลักอคติธรรม   หลักพรหมวิหารธรรม  หลักสาราณียธรรม    
                                                

๖๘ธีรกานต์ คงด้วง, “การวิเคราะห์และสังเคราะห์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระพุทธศาสนา”,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๒. 

๖๙วนิดา ชูสังข์, “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา ”,วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๒. 

๗๐รุ่งโรจน์  ธมฺมฏฺ เมธี (ศิริพันธ์), “การศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๕๑. 



๔๕ 
 

ชุติภัค  อภินนฺโท  (แหมทอง)๗๑ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “มนุษยสัมพันธ์ในพระ
สุตตันตปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ที่ดี คือ การผนึกใจคนในทีมให้เข้าด้วยกัน ย่ิง
ความสัมพันธ์เหนียวแน่น ก็ย่ิงเพิ่มความเป็นปึกแผ่นให้กับทีม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
เป็นหลักธรรมที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผล หากมีการน าหลักธรรมนี้มาใช้ในการบริหารงานหรือ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  นอกจากจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ  ยังช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไป
ด้วยความราบรื่น โดยตั้งอยู่ในหลักธรรมส าหรับตนเอง  ได้แก่ สติสัมปชัญญะ ขันติ โสรัจจะ สัปปุ
ริสธรรม อิทธิบาทหลักธรรมส าหรับรู้จักผู้อ่ืน ได้แก่ โลกธรรม หลักการคบมิตร และหลักธรรมใน
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ได้แก่  พรหมวิหารธรรม สังคหวัตถุ ฆราวาสธรรม สาราณียธรรม
และสามัคคีธรรม   

 สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรมเป็นธรรมที่สร้างความสามัคคีปรองดองเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกันสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้หลายระดับรวมถึงบุคคลที่เป็นผู้น า หากน าหลักธรรมนี้
มาใช้ในการบริหารจะร้างความศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ตนเองและผู้ อ่ืน อีกทั้งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน าไปสู่ความสามัคคี การให้บริการตามหลัก
สาราณียธรรม กับ การให้บริการตามทฤษฎีทางตะวันตก ทั้งสองหล้กการให้บริการนี้  มี
จุดประสงค์เดียวกัน คือ การให้บริการต่อประชาชนอย่างมีคุณธรรมมีความเต็มใจ พอใจ และเป็น
สุขในการให้บริการ รวมไปถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการขององค์กร หรือ
หน่วยงานที่มีบทบาทในการให้บริการกับประชาชน อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด อ าเภอเมืองนครสสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ก็นับว่าเป็นองค์กรในการให้บริการต่อ
ประชาชน จากหลักการให้บริการทั้งสองนั้น นับว่า มีความส าคัญอย่างย่ิงในการที่เราจะศึกษาผล
ของความพึงพอใจในการให้บริการ การให้บริการตามหลักสาราณียธรรม ๖ นี้ จึงมีความส่วน
ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะสามารถน าหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
ของตนย่อมส่งผลดี มาให้อย่างแน่นอน และสามารถสร้างคุณภาพในการให้บริการอีกด้วย 

๒.๖ งานให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
 การบริการพื้นฐาน 

๑. การคมนาคม 
  มีถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน และสัญจรไปมาสะดวก 

๒. การโทรคมนาคม 
  ที่ท าการไปรษณีย์ ๑ แห่ง (ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลหนองเบน) 

                                                
๗๑ชุติภัค  อภินนฺโท  (แหมทอง),“มนุษยสัมพันธ์ในพระสุตตันตปิฎก”,วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร

มหาบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),๒๕๕๒. 



๔๖ 
 

๓. การไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าใช้ทกุหมู่บ้านแต่ยังไมค่รอบคลมุทกุครัวเรือน 

๔. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าคลอง ล าห้วย ๕ สาย 
  บึงหนอง และอืน่ๆ ๑๑ แห่ง 

๕. แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  ฝาย  ๙ แห่ง 
  บ่อน้ าตื้น ๑,๐๘๗ แห่ง 
  บ่อโยก  ๔๓ แห่ง 
  อ่างเก็บน้ า ๑๗ แห่ง 
  น้ าประปา ๑๒ แห่ง 
โครงสร้างการบริหารงาน 

โครงสร้างส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 
  ๑.  ส านกังานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.  ส่วนการคลงั 
  ๓.  ส่วนโยธา 
  ๔.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
  ๕.  ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
  ๖.  ส่วนศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด คือ 
“ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สืบสานศลิปะวัฒนธรรม มุง่ท าชุมชนให้เขม้แข็ง ” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดมี
ดังน้ี 

๑) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณูปโภค และสาธาณูปการขัน้
พื้นฐาน 

๒) แก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ 
๓) สนับสนุนการเกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพ่ิม

มูลคา่ผลผลิต 



๔๗ 
 

๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

๕) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๖) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดมีดังน้ี 
(๑) เพื่อสร้างเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อให้มี

ความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน 
(๒) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับโอกาสการศึกษา การ

ประกอบอาชีพ การบริการทางสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓) สร้างเศรษฐกิจที่มั่งคงและยั่งยืน 
(๔) เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการและการบริการที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
(๕) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ 

และคงอยู่คู่กับชุมชน 
(๖) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง

ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ในด้านงานบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองกรด มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ และได้
ท าการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งได้ด าเนินการศึกษาจากการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน สามารถน ามาสรุปได้เป็น ๖ ด้านดังนี้ 

(๑) ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเช่ือมต่อระหว่างซอย หมู่บ้าน ต าบล 
- ขุดคลอง ล าเหมือง วางท่อระบายน้ า ท าประตูปิด-เปิด สร้างฝาย ขุด

สระน้ า และสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
(๒) ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 

- จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพส าหรับเยาวชน สตรี หลังฤดูเก็บเกี่ยว 
- พัฒนาการปรับโครงสร้างระบบการผลิตการเกษตร 
- พัฒนากลุม่อาชีพ และเพิ่มทักษะกลุม่อาชีพ 
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(๓) ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

- ขยายเขตการให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล 
-    จัดการด้านสุขลักษณะในหมู่บ้านให้เรียบร้อย 

(๔) ความต้องการน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
-   ก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
-   ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ า 
-   จัดหาภาชนะกักเก็บน้ าภายในหมู่บ้าน 

(๕) ความต้องการด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
- จัดให้มีการอบรมความรู้ในการประกอบอาชีพ 

(๖) ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- การพัฒนาสภาพส่ิงแวดล้อมของหมู่บ้านให้เป็นชุมชนสะอาด 
- จัดให้มีการระบายน้ าที่ดีมีประสิทธิภาพ 
- รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงผลกระทบที่เดจากการตัดไม้

ท าลายป่า และการท าลายสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการบ าบัดน้ าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ า๗๒ 

สรุปได้ว่า การบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดประกอบไปด้วยการ
บริการพื้นฐานการคมนาคมมีถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านและสัญจรไปมาสะดวก การ
ไฟฟ้า แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและน้ าใช้เพื่อการเกษตรก่อสร้าง
ระบบประปาภายในหมู่บ้านขุดลอกคลอง ขุดสระน้ า จัดหาภาชนะกักเก็บน้ าภายในหมู่บ้าน 

 

 
 

 

 
 

 

                                                
๗๒ฝ่ายนโยบายและแผน,“แผนยุทธศาตร์การพัฒนา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ”,(นครสวรรค์ : 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด, ๒๕๕๑) (อัดส าเนา) 
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๒.๗  กรอบแนวคิดของการวิจัย  

งานวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก        
สาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)  ประกอบไปด้วยตัวแปรต้น  ( Independent 
Variables) ตัวแปรตาม ( Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งหน้าที่ รายได้ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ
บริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักสาราณีย
ธรรม  ๖ ดังแผนภาพที่ ๒.๑ 

ตัวแปรต้น(Independent Variables)       ตัวแปรตาม(Dependent Variables) 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดของการวิจัย(Conceptual Framework) 

 

ข้อมูลสถานสว่นบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ต าแหนง่หน้าที ่
- รายได้ 

 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ที่ได้รับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค ์
ตามหลักสาราณียธรรม  ๖ 

-   ด้านเมตตากายกรรม  
-   ด้านเมตตาวจีกรรม  
-  ด้านเมตตามโนกรรม  
-   ด้านสาธารณโภคี  
-  ด้านสีลสามญัญตา  
-   ด้านทิฏฐิสามญัญตา  
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บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

จากการทบทวนแนวความคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งศึกษาปัญหาและแนวทางใน
การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด ในจังหวัด
นครสวรรค์ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็น
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๒.๑ ประชากร 

ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ๑๗ หมู่บ้านจ านวนประชากร ๑๑,๙๘๕ 
คน๑  

  

 

 

 

                                                

๑ฝ่ายนโยบายและแผน,แผนยุทธศาตร์การพัฒนา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ . 
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 ๓.๒.๑ กลุ่มตัวอย่าง   

ข้ันตอนที่ ๑ การก าหนดหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของโดย
ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกนในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๒ ๒คน  

ข้ันตอนที่ ๒ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง ๕ หมู่บ้านดังนี้ 

หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง 
๑) หมู่ที่๓ บ้านสันติธรรม ๗๔.๔ 
๒) หมู่ที่๙ บ้านศรีอุทุมพร ๗๔.๔ 

๓) หมู่ที่๑๑บ้านถนนโค้ง ๗๔.๔ 

๔) หมู่ที่๑๔บ้านวังเลา ๗๔.๔ 

๕) หมู่ที่๑๕บ้านผาแดง ๗๔.๔ 

รวม ๕ หมู่บ้าน ๓๗๒ 
*ด าเนินการแจกแบบสอบถามหมู่บ้านละ ๗๕ ชุด 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสร้างและ 
การตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๓.๑ ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

๑. ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด ในจังหวัด
นครสวรรค์ จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๒. ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือ 

                                                

๒ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๙ , 
(นนทบุรี : บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จ ากัด , ๒๕๕๑), หน้า ๕๕. 
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๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ  
เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

๗. ปรับปรุงแก้ไข 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล  

กับกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษา
พัฒนาข้ึนตามกรอบของความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด รวมทั้งศึกษาปัญหาและแนวทางในการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งหน้าที่ รายได้ (Check List) 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ทั้ง ๖ ด้าน คือ  
 (๑) เมตตากายกรรม  
 (๒) เมตตาวจีกรรม  
 (๓) เมตตามโนกรรม  
 (๔) สาธารณโภคี 
 (๕) สีลสามัญญตา 
 (๖) ทิฏฐิสามัญญตา 
 โดยที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็นจากค าถามที่ผู้ศึกษาก าหนด
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
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หนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้๓ 

๕     หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับ มากที่สุด 
๔     หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับ มาก 
๓     หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับ ปานกลาง 
๒     หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับ น้อย 
๑     หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือ ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถาม
ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมือง ในจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษาจ านวน ๓๐ คน เพื่อ
ทดสอบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามในแบบสอบถามอย่างชัดเจนหรือไม่ เมื่อมี
ข้อบกพร่องก็จะได้ท าการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วจึงน าแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างที่จะ
ท าการศึกษา ดังที่ได้ก าหนดไว้แล้วในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด (Open ended 
Questionnaire) 

๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑. ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ

เครื่องมือ ที่สร้างไว้ 
๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอ

ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 

๑) ผศ.ดร. วรกฤต  เถื่อนช้าง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผศ.อานนท ์ เมธีวรฉัตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) อาจารย์สิ้นศึก มุงคุณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                

๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๗. 



๕๔ 
 

๔) อาจารย์ศศิกิจจ ์ อ่ าจุ้ย อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์         
                                         นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕) อาจารย์กิตติพัฒน ์ รัศม ี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์  
                                           นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ (Item – Objective Congruence Index : IOC) โดยได้ค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕ ข้ึนไป
ทุกข้อ 

๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  (Reliability)  
น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) แก่ประชาชนใน

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระโดนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ 
คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach)๔ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๓ 

๔. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการ
วิจัยต่อไป 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ

เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

๒. ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓. ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย 
คือประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบกรด จ านวน ๓๗๒ คน ซึ่งในการ
แจกแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง 

 

                                                

๔สิน  พันธุ์พินิจ,เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ,(กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชชิ่ง 
จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๕๕ 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

๑. น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้อง ในการตอบ
แบบสอบถามแล้วน ามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบันทึกคะแนน
แต่ละข้อของแต่ละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 

๒. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชน วิเคราะห์โดยใช้  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของ
ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 

๓) แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์ ดังนี้๕ 
ค่าเฉลี่ย   ๔.๕๐ – ๕.๐๐    ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย   ๓.๕๐ – ๔.๔๙    ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  มาก 
ค่าเฉลี่ย   ๒.๕๐ – ๓.๔๙    ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   ๑.๕๐ – ๒.๔๙    ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์  น้อย 
ค่าเฉลี่ย   ๑.๐๐ – ๑.๔๙    ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์       น้อยที่สุด 

๔) การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก 
สาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วิเคราะห์
โดยการทดสอบค่าที (t – test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ถ้าพบว่ามีความแตกต่าง จะท าการเปรียบเทียบ โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด ( Lest Signficance 
Difference : LSD ) 

๕) ค าถามปลายเปิดที่ได้จากแบบสอบถาม จะท าการวิเคราะห์ประกอบบริบท (Contant 
Analysis) และ ท าการน าเสนอโดยตารางรูปภาพประกอบ 
 
 

                                                

๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๒. 



๕๖ 

บทท่ี  ๔ 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ศึกษา
น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากประชาชนจ านวน ๓๗๒ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ โดยแบ่งการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น ๔ ตอน 
ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๔.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๔.๓ เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะหลักสา
ราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 

 ๔.๔ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณิยธรรม ๖ ในบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 

๔.๑ ข้อมูลเก่ียวกับส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหส์ถานภาพส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งหน้าที่ และรายได้ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑  
  
                    ตารางที่ ๔.๑ จ านวนและร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล  
(n = ๓๗๒) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ 

๑.เพศ    

 ชาย ๑๖๔ ๔๔.๑ 

 หญิง ๒๐๘ ๕๕.๙ 

๒.อาย ุ   

 ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๑๑๐ ๒๙.๖ 

 อายุ ๒๑ - ๓๕ ปี ๑๑๗ ๓๑.๕ 

 อายุ ๓๖ - ๕๐ ปี ๘๖ ๒๓.๑ 

 มากกว่า ๕๐ ปีข้ึนไป ๕๙ ๑๕.๙ 

๓. ระดับการศึกษา   

 ประถมศึกษา ๑๘๒ ๔๘.๙ 

 ม.๓ – ม.๖ หรือ ปวช. ๑๕๗ ๔๒.๒ 

 ปวส. – ปริญญาตร ี ๒๗ ๗.๓ 

 ปริญญาโท – ปริญญาเอก ๖ ๑.๖ 

๔. อาชีพ   

 รับจ้าง/เกษตรกรรม ๑๔๘ ๓๙.๘ 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ ๓๒ ๑๑.๖ 
 ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓๒ ๘.๖ 
 นักเรียน/นักศึกษา ๑๓๕ ๓๖.๓ 
 อ่ืนๆ ๑๔ ๓.๘ 
 



๕๘ 

ตารางที่ ๔.๑ (ต่อ) 

๕.ต าแหน่งหน้าที่   

 ผู้ใหญ่บ้าน ๔ ๑.๑ 

 ก านัน ๐ ๐ 

 สมาชิกสภา อบต. ๑๓ ๓.๕ 

 ประชาชนในพื้นที ่ ๓๔๖ ๙๓.๐ 
 
 

อ่ืนๆ ๙ ๒.๔ 

๖.รายได้ต่อเดือน 
 ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ๑๙๕ ๕๒.๔ 
 ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๓๓ ๓๕.๘ 

 ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท ๙ ๒.๔ 

 ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๕ ๖.๗ 

 ๒๐,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ๖ ๑.๖ 

 มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท ๔ ๑.๑ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๒๐๘ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙ มีอายุตั้งแต่ ๒๑ – ๓๕ ปี จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕ มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙ มีอาชีพรับจ้าง /
เกษตรกรรม จ านวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘ เป็นประชาชนในพื้นที่ ๓๔๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๐ มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ 
  
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

๔.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ๖ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยรวม และรายด้าน 
ได้แก่ ด้านเมตตากายกรรม (ท าสิ่งใดก็ท าด้วยความปรารถนาดีต่อกัน เช่น แสดงไมตรีและหวัง
ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ร่วมกิจการ  ร่วมชุมชน โดยช่วยเหลือธุระต่างๆด้วยความเต็มใจ แสดง
อากัปกิริยาสุภาพ), ด้านเมตตาวจีกรรม (พูดด้วยความปรารถนาดีต่อกันเช่น แนะน า สั่งสอน
ตักเตือนกันด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ พูดจริงไม่พูดเพื่อผลประโยชน์ ที่จะเกิดข้ึนแก่
ตนเองฝ่ายเดียว), เมตตามโนกรรม (คิดต่อกันด้วยเมตตา เช่นตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี), สาธารณโภคี (แบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม แบ่งปันลาภที่
ร่วมกันหา ร่วมกันท าโดยยุติธรรม การร่วมสุข  ร่วมทุกข์กัน),สีลสามัญญตา (มีความประพฤติ
เสมอภาคกัน ประพฤติสุจริตดีงามเหมือนๆกัน มีระเบียบวินัยเป็นแบบเดียวกัน ไม่ประพฤติให้
เป็นที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ),และทิฏฐิสามัญญตา (มีความเสมอภาคกันทางความคิด  
การเคารพเหตุผล ยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติอย่างเดียวกัน) โดยภาพรวมรายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ ๔.๒ – ๔.๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

ตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม 

         (n = ๓๗๒) 

การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. 
การแปล
ผล 

เมตตากายกรรม ๓.๖๓ .๖๘๕ มาก 
เมตตาวจีกรรม ๓.๕๓ .๖๘๒ มาก 
เมตตามโนกรรม ๓.๖๓ .๖๖๐ มาก 
สาธารณโภค ี ๓.๕๓ .๖๘๒ มาก 
สีลสามญัญตา ๓.๕๖ .๖๗๗ มาก 
ทิฏฐิสามญัญตา ๓.๕๓ .๖๑๙ มาก 

ภาพรวม ๓.๕๗ .๖๑๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตาม

หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  จังหวัด
นครสวรรค์    ด้านเมตตากายกรรม 

                                                                                                    (n = ๓๗๒) 

ข้อที ่ ด้านเมตตากายกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. 
การแปล
ผล 

๑ เจ้าหน้าที่แสดงไมตรีและหวังดีต่อประชาชน ๓.๘๔ .๙๑๐ มาก 
๒ เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยอ่อนโยนและอ่อนน้อม ไม่แสดง

อาการรังเกียจหรือดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน 
 

๓.๗๖ 
 

.๘๔๕ 
 

มาก 
๓ เจ้าหน้าที่แสดงความซื่อสตัย์ และซื่อตรงต่อหน้าที่ ๓.๕๓ .๘๕๑ มาก 
๔ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเสมอภาค 

โดยไม่มีการเลือกปฏิบัต ิ
 

๓.๔๓ 
 

.๙๑๓ 
 

ปานกลาง 
๕ เจ้าหน้าที่ท างานในหน้าที่ ด้วยความละเอียด  ถี่

ถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 

๓.๕๖ 
 

.๘๔๐ 
 

มาก 
  ภาพรวม  ๓.๖๓ .๖๘๕ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม ด้านเมตตากายกรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ในข้อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
ส่วนในข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
  
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  จังหวัด
นครสวรรค์     ด้านเมตตาวจีกรรม  

                                                                                                    (n = ๓๗๒) 

ข้อที ่ ด้านเมตตาวจีกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. 
การแปล
ผล 

๑ เจ้าหน้าที่กล่าววาจาปรารถนาดีต่อประชาชน ๓.๕๑ ๑.๑๐๐ มาก 
๒ เจ้าหน้าที่ยินดีให้ค าแนะน าและชี้แจงรายละเอียดให้

ทราบถี่ถ้วนด้วยถ้อยค าที่สุภาพ 
 

๓.๕๔ 
 

.๘๒๘ 
 

มาก 
๓ เจ้าหน้าที่แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ๓.๕๕ .๙๗๒ มาก 
๔ เจ้าหน้าที่นัดหมายและซื่อตรงต่อค าพูดตามที่ได้

รับปากประชาชนไว้ เมื่อมาติดต่อภายหลัง 
 

๓.๔๓ 
 

.๘๒๓ 
 

ปานกลาง 
๕ เจ้าหน้าที่แสดงความเอ้ือเฟื้อด้วยวาจาพร้อมที่จะ

ให้บริการอีกในคราวต่อไป 
 

๓.๖๑ 
 

.๘๓๑ 
 

มาก 
  ภาพรวม  ๓.๕๓ .๖๘๒ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม ด้านเมตตาวจีกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ในข้อเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่วนในข้ออ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ 

 
 
 
 

 
 
 



๖๓ 

ตารางที่ ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด  จังหวัด
นครสวรรค์    ด้านเมตตามโนกรรม  

                                                                                                    (n = ๓๗๒) 

ข้อที ่ ด้านเมตตามโนกรรม 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. 
การแปล
ผล 

๑ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยไมตรีจติมติรภาพ ๓.๗๖ .๘๙๗ มาก 
๒ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยหน้าตาย้ิมแย้มแจม่ใส ๓.๗๒ .๙๐๔ มาก 
๓ เจ้าหน้าที่ให้เกียรติแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคโดย

ทั่วกัน 
 

๓.๖๐ 
 

.๙๔๒ 
 

มาก 
๔ เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัตติามล าดับ

ก่อนหลัง 
 

๓.๕๙ 
 

.๘๘๘ 
 

มาก 
๕ เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่โดยมีจติส านึกและยึดหลักใน

การรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
 

๓.๕๐ 
 

.๙๓๓ 
 

มาก 
  ภาพรวม  ๓.๖๓ .๖๖๐ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม ด้านเมตตามโนกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์    ด้านสาธารณะโภคี 

                                                                                                    (n = ๓๗๒) 

ข้อที ่ ด้านสาธารณะโภค ี
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. 
การแปล
ผล 

๑ เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่มุง่หวังสิ่ง
ตอบแทน 

 
๓.๕๗ 

 
๑.๐๒๒ 

 
มาก 

๒ เจ้าหน้าที่ให้ความสงเคราะห์ประชาชนตามหน้าที่
และส านึกในความรับผิดชอบ 

 
๓.๕๕ 

 
.๘๒๕ 

 
มาก 

๓ เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการจัดบริการอย่างทั่วถึง เพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

 
๓.๔๑ 

 
.๘๘๘ 

 
ปานกลาง 

๔ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจรติเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

 
๓.๕๓ 

 
.๙๔๒ 

 
มาก 

๕ เจ้าหน้าที่ยึดผลประโยชน์ประชาชนโดยส่วนรวม
เป็นที่ตัง้ โดยไม่มีอคติล าเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 
๓.๕๘ 

 
.๘๘๕ 

 
มาก 

  ภาพรวม  ๓.๕๓ .๖๘๒ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลัก
สาราณียธรรม ด้านสาธารณะโภคีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับ
ปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการจัดบริการอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ส่วนใน
ข้ออ่ีน ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

  
 
 
 
 
 



๖๕ 

ตารางที่ ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านสีลสามัญญตา  

                                                                                                    (n = ๓๗๒) 

ข้อที ่ ด้านสีลสามัญญตา 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. 
การแปล
ผล 

๑ เจ้าหน้าที่มีจริยธรรม คณุธรรม วางตนเป็นที่น่านับ
ถือไว้วางใจ 

 
๓.๘๒ 

 
.๙๓๓ 

 
มาก 

๒ เจ้าหน้าที่มีความเอ้ือเฟื้อ มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่เป็น
คนเจ้าอารมณ ์

 
๓.๖๒ 

 
.๘๖๘ 

 
มาก 

๓ เจ้าหน้าที่สง่เสริมประชาชนในการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ในโอกาสต่างๆ 

 
๓.๔๕ 

 
.๙๔๖ 

 
ปานกลาง 

๔ เจ้าหน้าที่ไม่ประพฤตใิห้เป็นที่รังเกียจ หรือเสื่อม
เสียแก่หมู่คณะ 

 
๓.๔๘ 

 
.๙๐๙ 

 
ปานกลาง 

๕ เจ้าหน้าที่ไม่ถืออภิสิทธิห์รือกระท าการใดๆ อันเป็น
ที่เดือดร้อนแก่ประชาชน 

 
๓.๔๒ 

 
.๘๒๘ 

 
ปานกลาง 

  ภาพรวม  ๓.๕๖ .๖๗๗ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม ด้านสีลสามัญญตาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่ใน
ระดับปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประชาชนในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาส
ต่างๆ เจ้าหน้าที่ไม่ประพฤติให้เป็นที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ และเจ้าหน้าที่ไม่ถือ
อภิสิทธิ์หรือกระท าการใดๆ อันเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 

 
 
 
 
 



๖๖ 

ตารางที่ ๔.๘  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์ ด้านทิฏฐิสามัญญตา     

                                                                                                     (n = ๓๗๒) 

ข้อที ่ ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. 
การแปล
ผล 

๑ เจ้าหน้าที่เคารพเหตผุลและพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงาน 

 
๓.๗๘ 

 
.๘๗๕ 

 
มาก 

๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าทีม่ีการปรึกษาหารือกันและ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 
๓.๔๔ 

 
.๘๒๓ 

 
ปานกลาง 

๓ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับประชาชนเพื่อ
สร้างทัศนคตทิี่ดีต่อกัน 

 
๓.๔๙ 

 
.๙๔๔ 

 
ปานกลาง 

๔ เจ้าหน้าที่ยึดหลักความดีงามเป็นอุดมคติอย่าง
เดียวกันในการปฏิบัติงาน 

 
๓.๔๕ 

 
.๘๔๗ 

 
ปานกลาง 

๕ เจ้าหน้าที่จัดให้มีการประชุมและรับฟังการแสดง
ความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ ภายในเขต อบต.เพื่อ
น ามาปรับปรุงแผนการพัฒนาการบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานต่อไป 

 
 
 

๓.๔๙ 

 
 
 

.๗๗๒ 

 
 
 

ปานกลาง 
  ภาพรวม  ๓๕๓ .๖๑๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะตามหลัก

สาราณียธรรม ด้านทิฏฐิสามัญญตาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับ
มากในเจ้าหน้าที่เคารพเหตุผลและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงาน 
ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  

 
 
 
 



๖๗ 

 ๔.๓ เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะหลัก
สาราณียธรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะหลักสา
ราณียธรรม จ าแนกตาม เพศ, อายุ,  ระดับการศึกษา, อาชีพ, ต าแหน่งหน้าที่ และรายได้ต่อ
เดือน ตามสมมติฐานที่  ๑ – ๖ ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ ๑ บุคคลมีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ ตาม
หลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๙ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ ตามหลัก

สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ 

(n = ๓๗๒) 

การบริการ
สาธารณะตามหลัก
สาราณียธรรม 

เพศ 

t Sig. ชาย (๑๖๔ คน) หญิง (๒๐๘ คน) 

  S.D   S.D 
๑.เมตตากายกรรม ๓.๖๒ .๖๒๕ ๓.๖๓ .๗๓๐ -.๐๓๖ .๙๗๑ 
๒.เมตตาวจีกรรม ๓.๖๕ .๖๓๐ ๓.๔๓ .๗๔๒ ๓.๒๖๖* .๐๐๑ 
๓.เมตตามโนกรรม ๓.๖๖ .๖๓๒ ๓.๖๑ .๖๘๒ .๘๕๓ .๓๙๔ 
๔.สาธารณโภค ี ๓.๕๙ .๖๓๒ ๓.๔๙ .๗๑๗ ๑.๕๙๔ .๑๑๒ 
๕.สีลสามัญญตา ๓.๖๐ .๖๐๕ ๓.๕๒ .๗๒๘ ๑.๑๓๐ .๒๕๙ 
๖.ทิฏฐิสามัญญตา ๓.๕๕ .๕๕๒ ๓.๕๒ .๖๖๘ .๔๗๔ .๖๓๖ 

ภาพรวม ๓.๖๑ .๕๔๓ ๓.๕๓ .๖๕๙ ๑.๓๔๓ .๑๘๐ 

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าประชาชนมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านเมตตาวจีกรรม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ โดยที่ประชาชนเพศชายมีความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด มากกว่าประชาชน
เพศหญิง 



๖๘ 

 สมมติฐานที่  ๒ บุคคลที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก

สาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามอายุ 

          (n = ๓๗๒) 

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย ส่วนด้านเมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณะโภคีประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณะโภคี ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด(Least Significant Difference: 
LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๑-๔.๑๓ 
 
 

หลักสาราณีย
ธรรม 

อายุ 

F Sig. 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒๐-๓๕ ปี ๓๖-๕๐ ปี 
มากกว่า ๕๐ ปี

ขึ้นไป 

(๑๑๐ คน) (๑๑๗ คน) (๘๖ คน) (๕๙คน) 

  S.D   S.D   S.D   S.D  
๑.เมตตากายกรรม ๓.๗๑ .๖๗๗ ๓.๕๗ .๖๗๘ ๓.๖๒ .๖๓๒ ๓.๕๙ .๗๘๕ .๘๖๓ .๔๖๐ 
๒.เมตตาวจีกรรม ๓.๔๙ .๗๐๗ ๓.๔๖ .๖๔๓ ๓.๗๑ .๖๔๙ ๓.๔๕ .๗๒๓ ๒.๘๐๑* .๐๔๐ 
๓.เมตตามโนกรรม ๓.๗๑ .๖๒๕ ๓.๖๕ .๖๔๗ ๓.๖๖ .๕๗๑ ๓.๔๑ .๘๒๒ ๒.๙๗๔* .๐๓๒ 
๔.สาธารณโภค ี ๓.๕๘ .๗๒๓ ๓.๔๕ .๖๕๒ ๓.๖๗ .๕๖๖ ๓.๓๙ .๗๘๒ ๒.๗๔๑* .๐๔๓ 
๕.สีลสามัญญตา ๓.๖๕ .๗๑๑ ๓.๕๐ .๖๕๕ ๓.๕๘ .๕๘๒ ๓.๔๗ .๗๗๒ ๑.๔๓๔ .๒๓๒ 
๖.ทิฏฐิสามัญญตา ๓.๕๘ .๕๙๒ ๓.๕๑ .๕๔๑ ๓.๕๙ .๕๙๐ ๓.๓๙ .๘๑๖ ๑.๕๑ .๒๐๑ 

ภาพรวม ๓.๖๒ .๖๒๐ ๓.๕๒ .๕๖๒ ๓.๖๔ .๕๖๐ ๓.๔๕ .๗๙๓ ๑.๕๙๗ .๑๙๐ 



๖๙ 

ตารางที่  ๔.๑๑  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามอายุ ด้านเมตตาวจีกรรม 

         (n = ๓๗๒)   

อายุ 

 อายุ 

  

ต่ ากว่า ๒๐ 
ปี ๒๐-๓๕ ปี ๓๖-๕๐ ปี 

มากกว่า ๕๐ ปี
ขึ้นไป 

๓.๔๙ ๓.๔๖ ๓.๗๑ ๓.๔๕ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๓.๔๙  ๐.๐๓ -๐.๒๒* ๐.๐๔ 
๒๐-๓๕ ปี ๓.๔๖   -๐.๒๕* ๐.๐๑ 
๓๖-๕๐ ปี ๓.๗๑    ๐.๒๖* 
มากกว่า๕๐ปีขึ้นไป ๓.๔๕     

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ๓๖-๕๐ ปีมีความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรมน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า 
๒๐ ปี และประชาชนที่มีอายุ๒๐-๓๕ ปีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ประชาชนที่มี
อายุ๓๖-๕๐ ปีมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตา
วจีกรรม มากกว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า๕๐ปีข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๗๐ 

ตารางที่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามอายุ ด้านเมตตามโนกรรม 

(n = ๓๗๒) 

อายุ 

 อายุ 

  

ต่ ากว่า ๒๐ 
ปี ๒๐-๓๕ ปี ๓๖-๕๐ ปี 

มากกว่า ๕๐ ปี
ขึ้นไป 

๓.๗๑ ๓.๖๕ ๓.๖๖ ๓.๔๑ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๓.๗๑  ๐.๐๖ ๐.๐๕ ๐.๓๐* 
๒๐-๓๕ ปี ๓.๖๕   -๐.๐๑ ๐.๒๔* 
๓๖-๕๐ ปี ๓.๖๖    ๐.๒๕* 
มากกว่า๕๐ปีขึ้นไป ๓.๔๑     

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่ ากว่า๒๐ปี ประชาชนที่มีอายุ ๒๐-๓๕ 
ปี และประชาชนที่มีอายุ ๓๖-๕๐ ปี มีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรมด้านเมตตามโนกรรม มากกว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า ๕๐ ปีข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

ตารางที่  ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามอายุ ด้านสาธารณโภคี 

(n = ๓๗๒) 

อายุ 

 อายุ 

  

ต่ ากว่า ๒๐ 
ปี ๒๐-๓๕ ปี ๓๖-๕๐ ปี 

มากกว่า ๕๐ ปี
ขึ้นไป 

๓.๕๘ ๓.๔๕ ๓.๖๗ ๓.๓๙ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๓.๕๘  ๐.๑๓ -๐.๐๙ ๐.๑๙ 
๒๐-๓๕ ปี ๓.๔๕   -๐.๒๒* ๐.๐๖ 
๓๖-๕๐ ปี ๓.๖๗    ๐.๒๘* 
มากกว่า๕๐ปีขึ้นไป ๓.๓๙     

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ๒๐-๓๕ ปี มีความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีน้อยกว่าประชาชนที่มีอายุ๓๖-๕๐ ปี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และประชาชนที่มีอายุ๓๖-๕๐มีความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีมากกว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 
๕๐ปีข้ึนไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 สมมติฐานที่ ๓ บุคคลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก
สาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามระดับการศึกษา  

(n = ๓๗๒) 

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๑ 
 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด(Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๕-๔.๒๐ 

  
 
 
 
 

หลัก 
สาราณียธรรม 

ระดับการศึกษา 

F Sig. 

ประถมศึกษา 
ม.๓-ม.๖ 
หรือ ปวช. 

ปวส.-
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

(๑๘๒ คน) (๑๕๗ คน) (๒๗ คน) (๖คน) 

  S.D   S.D   S.D   S.D   
๑.เมตตากายกรรม 
๒.เมตตาวจีกรรม 
๓.เมตตามโนกรรม 
๔.สาธารณโภค ี
๕.สีลสามัญญตา 
๖.ทิฏฐิสามัญญตา 

๓.๘๒ 
๓.๗๘ 
๓.๘๐ 
๓.๗๑ 
๓.๗๓ 
๓.๗๒ 
 

.๖๔๘ 

.๖๕๐ 
.๕๗๘ 
.๖๗๑ 
.๖๓๓ 
.๖๑๔ 

 

๓.๕๔ 
๓.๓๕ 
๓.๕๘ 
๓.๔๓ 
๓.๔๔ 
๓.๔๓ 

 

.๖๔๒ 

.๖๐๒ 

.๖๓๒ 

.๖๒๐ 

.๖๗๕ 

.๕๓๓ 
 

๒.๙๓ 
๒.๙๖ 
๓.๐๘ 
๒.๙๐ 
๓.๑๒ 
๓.๐๒ 

 

.๖๕๔ 
.๖๙๑ 
.๗๒๖ 
.๖๑๙ 
.๖๙๘ 
.๖๕๕ 

 

๓.๒๐ 
๓.๓๓ 
๒.๔๓ 
๓.๓๗ 
๓.๓๐ 
๒.๙๐ 

 

.๔๐๐ 
.๕๔๗ 
.๘๐๔ 
.๘๒๔ 
.๓๕๒ 
.๔๖๙ 

 

๑๗.๖๖๘** 
๒๑.๒๒๒** 
๑๙.๓๖๖** 
๑๔.๒๑๓** 
๑๐.๓๘๙** 
๑๗.๐๒๘** 

 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 
 

ภาพรวม ๓.๗๖ .๕๙๑ ๓.๔๖ .๕๔๕ ๓.๐๐ .๖๐๕ ๓.๐๙ .๕๒๓ ๑๘.๖๗๘** .๐๐๐ 



๗๓ 

ตารางที่ ๔.๑๕  การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านเมตตากายกรรม 

(n = ๓๗๒) 

ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา 

ม.๓-ม.๖ 
หรือ 
ปวช. 

ปวส.-
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

๓.๘๒ ๓.๕๔ ๒.๙๓ ๓.๒๐ 
ประถมศึกษา ๓.๘๒  ๐.๒๘* ๐.๘๙* ๐.๖๒* 

ม.๓-ม.๖ หรือ ปวช. ๓.๕๔   ๐.๖๑* ๐.๓๔ 
ปวส.-ปริญญาตร ี ๒.๙๓    -๐.๒๗ 
ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

 
๓.๒๐ 

  
 

 

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาประถมศึกษามีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรม มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช, ปวส.-ปริญญาตรี และปริญญาตรี-ปริญญาโท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ระดับการศึกษา๓-ม.๖ หรือ ปวช มีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรม มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๗๔ 

ตารางที่  ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านเมตตาวจีกรรม 

(n = ๓๗๒) 

ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา 

ม.๓-ม.๖ 
หรือ 
ปวช. 

ปวส.-
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

๓.๗๘ ๓.๓๕ ๒.๙๖ ๓.๓๓ 
ประถมศึกษา ๓.๗๘  ๐.๔๓* ๐.๘๒* ๐.๔๔ 

ม.๓-ม.๖ หรือ ปวช. ๓.๓๕   ๐.๓๙* ๐.๐๒ 
ปวส.-ปริญญาตร ี ๒.๙๖    -๐.๓๗ 
ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

 
๓.๓๓ 

  
 

 

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรม มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช และ.ปวส.-ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรม มากกว่าประชาชนที่ระดับ
การศึกษา.ปวส.-ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

ตารางที่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านเมตตามโนกรรม 

(n = ๓๗๒) 

ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา 

ม.๓-ม.๖ 
หรือ 
ปวช. 

ปวส.-
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

๓.๘๐ ๓.๕๘ ๓.๐๘ ๒.๔๓ 
ประถมศึกษา ๓.๘๐  ๐.๒๒* ๐.๗๒* ๑.๓๗* 

ม.๓-ม.๖ หรือ ปวช. ๓.๕๘   ๐.๕๐* ๑.๑๕* 
ปวส.-ปริญญาตร ี ๓.๐๘    ๐.๖๕* 
ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

 
๒.๔๓ 

  
 

 

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความพึง

พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรม มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช ,.ปวส.-ปริญญาตรี และปริญญาตรี-ปริญญาโท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช มีความ
พึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรม มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษา.ปวส.-ปริญญาตรี และปริญญาตรี-ปริญญาโทอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

ตารางที่  ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้านสาธารณโภคี 

(n = ๓๗๒) 

ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา 

ม.๓-ม.๖ 
หรือ 
ปวช. 

ปวส.-
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

๓.๗๑ ๓.๔๓ ๒.๙๐ ๓.๓๗ 
ประถมศึกษา ๓.๗๑  ๐.๒๘* ๐.๘๑* ๐.๓๔ 

ม.๓-ม.๖ หรือ ปวช. ๓.๔๓   ๐.๕๓* ๐.๐๖ 
ปวส.-ปริญญาตร ี ๒.๙๐    -๐.๔๗ 
ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

 
๓.๓๗ 

  
 

 

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความพึง

พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคี มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช และ.ปวส.-ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวชมีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคี มากกว่าประชาชนที่ระดับ
การศึกษา.ปวส.-ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

ตารางที่  ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษาด้านสีลสามัญญตา 

(n = ๓๗๒) 

ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา 

ม.๓-ม.๖ 
หรือ 
ปวช. 

ปวส.-
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

๓.๗๓ ๓.๔๔ ๓.๑๒ ๓.๓๐ 
ประถมศึกษา ๓.๗๓  ๐.๒๙* ๐.๖๑* ๐.๔๓ 

ม.๓-ม.๖ หรือ ปวช. ๓.๔๔   ๐.๓๒* ๐.๑๔ 
ปวส.-ปริญญาตร ี ๓.๑๒    -๐.๑๘ 
ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

 
๓.๓๐ 

  
 

 

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตา มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช และ.ปวส.-ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช ประถมศึกษา มีความพึงพอใจต่อ
การให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตา มากกว่าประชาชนที่
ระดับการศึกษา.ปวส.-ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

ตารางที่  ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามระดับการศึกษาด้านทิฏฐิสามัญญตา 

(n = ๓๗๒) 

ระดับการศึกษา 

 ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา 

ม.๓-ม.๖ 
หรือ 
ปวช. 

ปวส.-
ปริญญา
ตรี 

ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

๓.๗๒ ๓.๔๓ ๓.๐๒ ๒.๙๐ 
ประถมศึกษา ๓.๗๒  ๐.๒๙* ๐.๗๐* ๐.๘๒* 

ม.๓-ม.๖ หรือ ปวช. ๓.๔๓   ๐.๔๑* ๐.๕๓* 
ปวส.-ปริญญาตร ี ๓.๐๒    ๐.๑๒ 
ปริญญาตร-ี
ปริญญาโท 

 
๒.๙๐ 

  
 

 

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ประชาชนที่ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตา มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช ,.ปวส.-ปริญญาตรี และปริญญาตรี-ปริญญาโท 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ระดับการศึกษาม.๓-ม.๖ หรือ ปวช มีความ
พึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตา มากกว่า
ประชาชนที่ระดับการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี และปริญญาตรี-ปริญญาโท อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๗๓ 
 สมมติฐานที่ ๔ บุคคลที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

 ตารางที่ ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามอาชีพ 

(n = ๓๗๒)  

*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๑ 
 

หลักสาราณีย
ธรรม 

 อาชีพ 

F Sig. 

รับจ้าง/
เกษตรกรรม 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/นัก
ธุรกิจ 

นักเรียน/
นักศึกษา อ่ืนๆ 

(๑๔๘ คน) (๔๓ คน) (๓๒ คน) (๑๓๕ คน) (๑๔คน) 

  S.D   S.D   S.D   S.D   S.D   
๑.เมตตากายกรรม ๓.๗๒ .๗๐๓ ๓.๔๒ .๗๖๔ ๓.๓๑ .๒๓๘ ๓.๗๔ .๖๕๙ ๒.๘๗ .๒๕๕ ๙.๓๔๘** .๐๐๐ 
๒.เมตตาวจีกรรม ๓.๗๗ .๗๐๓ ๓.๐๙ .๕๕๔ ๓.๒๘ .๒๖๘ ๓.๕๒ .๖๗๘ ๒.๙๙ .๐๕๓ ๑๔.๑๐๙** .๐๐๐ 
๓.เมตตามโนกรรม ๓.๖๗ .๖๗๘ ๓.๕๘ .๗๖๙ ๓.๒๒ .๕๔๑ ๓.๗๘ .๕๖๗ ๒.๘๙ .๑๘๘ ๑๐.๕๕๙** .๐๐๐ 
๔.สาธารณโภค ี ๓.๖๗ .๖๙๔ ๓.๒๕ .๕๖๙ ๓.๒๔ .๓๖๑ ๓.๕๗ .๗๓๒ ๓.๐๙ .๑๗๐ ๖.๙๑๙** .๐๐๐ 
๕.สีลสามัญญตา ๓.๖๕ .๖๙๓ ๓.๑๔ .๕๕๕ ๓.๒๘ .๒๗๓ ๓.๗๐ .๖๙๙ ๓.๐๔ .๒๕๐ ๑๐.๘๑๕** .๐๐๐ 
๖.ทิฏฐิสามัญญตา ๓.๖๕ .๖๔๕ ๓.๒๓ .๕๓๐ ๓.๑๘ .๔๘๑ ๓.๖๑ .๕๙๒ ๓.๒๐ .๔๓๗ ๘.๘๖๗** .๐๐๐ 

ภาพรวม ๓.๖๙ .๖๓๗ ๓.๒๘ .๕๗๘ ๓.๒๕ .๒๘๖ ๓.๖๕ .๕๙๙ ๓.๐๑ .๐๗๘ ๑๐.๔๙๘** .๐๐๐ 



๘๐ 

 จากตารางที่ ๔.๒๑  พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้
การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด(Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๒ - ๔.๒๗ 
 
ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านเมตตากายกรรม 
(n = ๓๗๒) 

อาชีพ 

 อาชีพ  

     
รับจ้าง/

เกษตรกรรม 

รับ
ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/
นัก
ธุรกิจ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

๓.๗๒ ๓.๔๒ ๓.๓๑ ๓.๗๔ ๒.๘๗ 
รับจ้าง/

เกษตรกรรม ๓.๗๒  ๐.๓๐* ๐.๔๒* -๐.๐๒ ๐.๘๕* 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ๓.๔๒   ๐.๑๑ -๐.๓๒* ๐.๕๕* 

ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓.๓๑    -๐.๔๓* ๐.๔๔* 
นักเรียน/นักศึกษา ๓.๗๔     ๐.๘๗* 

อ่ืนๆ ๒.๘๗      
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง/เกษตรกรรม มีความ

พึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรม มากกว่า
ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ , ค้าขาย/นักธุรกิจ และอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อ
การให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรมน้อยกว่าประชาชนที่
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา แต่มากกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/นักธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อการให้
การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรมน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบ



๘๑ 

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา แต่มากกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
ตารางที่  ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านเมตตาวจีกรรม 
(n = ๓๗๒) 

อาชีพ 

 อาชีพ  

  

รับจ้าง/
เกษตรกร

รม 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขา
ย/นัก
ธุรกิจ 

นักเรียน/
นักศึกษา อ่ืนๆ 

๓.๗๗ ๓.๐๙ ๓.๒๘ ๓.๕๒ ๒.๙๙ 
รับจ้าง/เกษตรกรรม ๓.๗๗  ๐.๖๘* ๐.๔๙* ๐.๒๕* ๐.๗๘* 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๓.๐๙ 

  
 

-๐.๑๙ 
 

-๐.๔๓* 
 

๐.๑๐ 
ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓.๒๘    -๐.๒๔* ๐.๒๙ 
นักเรียน/นักศึกษา ๓.๕๒     ๐.๕๓* 

อ่ืนๆ ๒.๙๙      
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง/เกษตรกรรม มีความ
พึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรมมากกว่า 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ,ค้าขาย/นักธุรกิจ,นักเรียน/นักศึกษา และอ่ืนๆ
ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรมน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/
นักธุรกิจ และนักเรียน/นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพค้าขาย/นักธุรกิจมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม
ด้านเมตตาวจีกรรมน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรม มากกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 



๘๒ 

ตารางที่  ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านเมตตามโนกรรม 

(n = ๓๗๒) 

อาชีพ 

 อาชีพ  

  

รับจ้าง/
เกษตรกรรม 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/
นักธุรกิจ 

นักเรียน/
นักศึกษา อ่ืนๆ 

๓.๖๗ ๓.๕๘ ๓.๒๒ ๓.๗๘ ๒.๘๙ 
รับจ้าง/เกษตรกรรม ๓.๖๗  ๐.๐๙ ๐.๔๕* -๐.๑๑ ๐.๗๘* 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๓.๕๘ 

  
 

๐.๓๖* 
 

-๐.๒๑ 
 

๐.๖๙* 
ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓.๒๒    -๐.๕๖* ๐.๓๓ 
นักเรียน/นักศึกษา ๓.๗๘     ๐.๙๐* 

อ่ืนๆ ๒.๘๙      
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับจ้าง/เกษตรกรรม มีความ
พึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรมมากกว่า 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/นักธุรกิจและอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรมมากกว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/นัก
ธุรกิจ และอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/นัก
ธุรกิจมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้าน เมตตา
มโนกรรมน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรมมากกว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
  

 

 
 
 



๘๓ 

ตารางที่  ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านสาธารณโภคี 

(n = ๓๗๒) 

อาชีพ 

 อาชีพ  

  
รับจ้าง/

เกษตรกรรม 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/
นัก
ธุรกิจ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

๓.๖๗ ๓.๒๕ ๓.๒๔ ๓.๕๗ ๓.๐๙ 
รับจ้าง/เกษตรกรรม ๓.๖๗  ๐.๔๒* ๐.๔๔* ๐.๑๑ ๐.๔๙* 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๓.๒๕ 

  
 

๐.๓๖* 
 

-๐.๒๑ 
 

๐.๖๙* 
ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓.๒๔    -๐.๕๖* ๐.๓๓ 
นักเรียน/นักศึกษา ๓.๕๗     ๐.๙๐* 

อ่ืนๆ ๓.๐๙      
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ประชาชนรับจ้าง/เกษตรกรรมมีความพึงพอใจต่อการให้
การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีมากกว่าประชาชนที่ประกอบ
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ค้าขาย/นักธุรกิจ และอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีมากกว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/นักธุรกิจ 
และอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/นักธุรกิจมี
ความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีน้อยกว่า 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชน
ที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรมด้านสาธารณโภคีมากกว่า ประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ตารางที่  ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านสีลสามัญญตา 

(n = ๓๗๒) 

อาชีพ 

 อาชีพ  

  
รับจ้าง/

เกษตรกรรม 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/
นัก
ธุรกิจ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

๓.๖๕ ๓.๑๔ ๓.๒๘ ๓.๗๐ ๓.๐๔ 
รับจ้าง/เกษตรกรรม ๓.๖๕  ๐.๕๑* ๐.๓๗* -๐.๐๕ ๐.๖๑* 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๓.๑๔ 

  
 

-๐.๑๔ 
 

-๐.๕๖* 
 

๐.๑๐ 
ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓.๒๘    -๐.๔๒* ๐.๒๔ 
นักเรียน/นักศึกษา ๓.๗๐     ๐.๖๖* 

อ่ืนๆ ๓.๐๔      
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ประชาชนรับจ้าง/เกษตรกรรมมีความพึงพอใจต่อการให้
การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตามากกว่าประชาชนที่ประกอบ
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ,ค้าขาย/นักธุรกิจ และอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตาน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขาย/นักธุรกิจมีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตาน้อยกว่า
ประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชน
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรมด้านสีลสามัญญตามากกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 



๘๕ 

ตารางที่ ๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามอาชีพ ด้านทิฎฐิสามัญญตา 

(n = ๓๗๒) 

อาชีพ 

 อาชีพ  

  
รับจ้าง/

เกษตรกรรม 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/
นัก
ธุรกิจ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

อ่ืนๆ 

๓.๖๕ ๓.๒๓ ๓.๑๘ ๓.๖๑ ๓.๒๐ 
รับจ้าง/เกษตรกรรม ๓.๖๕  ๐.๔๒* ๐.๔๗* ๐.๐๔ ๐.๔๕* 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

 
๓.๒๓ 

  
 

๐.๐๕ 
 

-๐.๓๘* 
 

๐.๐๓ 
ค้าขาย/นักธุรกิจ ๓.๑๘    -๐.๔๔* -๐.๐๒ 
นักเรียน/นักศึกษา ๓.๖๑     ๐.๔๑* 

อ่ืนๆ ๓.๒๐      
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 

 จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ประชาชนรับจ้าง/เกษตรกรรมมีความพึงพอใจต่อการให้
การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตามากกว่าประชาชนที่ประกอบ
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ,ค้าขาย/นักธุรกิจและอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตาน้อยกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตา
มากกว่าประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืนๆอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 สมมติฐานที่ ๕ บุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

 ตารางที่ ๔.๒๘ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที ่                                           (n = ๓๗๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 *   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๕  

หลักสาราณียธรรม 

 ต าแหน่งหน้าที่ 

F Sig. 

ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภา 

อบต. 
ประชาชนใน

พื้นที ่
อ่ืนๆ 

(๔ คน) (๑๓ คน) (๓๔๖ คน) (๙ คน) 
   S.D   S.D   S.D   S.D  
๑.เมตตากายกรรม ๒.๘๐ .๘๐๐ ๓.๗๑ .๔๓๗ ๓.๖๔ .๖๙๒ ๓.๒๒ .๒๑๑ ๓.๑๖๗* .๐๒๕ 
๒.เมตตาวจีกรรม ๓.๓๕ .๗๐๐ ๓.๘๒ .๕๙๗ ๓.๕๒ .๖๘๖ ๓.๔๒ .๕๙๕ .๙๔๒ .๔๒๐ 
๓.เมตตามโนกรรม ๒.๙๕ .๗๐๐ ๓.๖๓ .๕๙๙ ๓.๖๔ .๖๖๗ ๓.๖๔ .๒๗๙ ๑.๔๔๒ .๒๓๐ 
๔.สาธารณโภค ี ๓.๗๐ .๖๐๐ ๓.๔๐ .๗๒๖ ๓.๕๔ .๖๘๓ ๓.๐๒ .๔๖๓ ๑.๙๕๔ .๑๒๐ 
๕.สีลสามัญญตา ๓.๕๕ .๓๐๐ ๓.๕๕ .๕๗๘ ๓.๕๖ .๖๘๗ ๓.๔๒ .๕๙๕ .๑๒๓ .๙๔๗ 
๖.ทิฏฐิสามัญญตา ๓.๙๕ .๑๐๐ ๓.๕๔ .๕๓๘ ๓.๕๓ .๖๒๕ ๓.๔๒ .๕๙๕ .๗๐๗ .๕๔๘ 

ภาพรวม ๓.๓๘ .๕๐๐ ๓.๖๑ .๕๓๒ ๓.๕๗ .๖๑๙ ๓.๓๖ .๔๔๘ .๔๙๓ .๖๘๗ 



๘๗ 

 จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ประชาชนที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีต าแหน่งหน้าที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมแตกต่างกัน
เฉพาะด้านเมตตากายกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕    

ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด(Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๙ 
  
ตารางที่ ๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ด้านเมตตากายกรรม 
(n = ๓๗๒) 

ต าแหน่งหน้าที่ 

 ต าแหน่งหน้าที่ 

  ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิก
สภา 
อบต. 

ประชาชน
ในพื้นที่ 

อ่ืนๆ 

๒.๘๐ ๓.๗๑ ๓.๖๔ ๓.๒๒ 
ผู้ใหญ่บ้าน ๒.๘๐  -.๙๑* -.๘๕* -.๔๒ 

สมาชิกสภา อบต. ๓.๗๑   .๐๗ ๐.๔๙ 
ประชาชนในพื้นที ่ ๓.๖๔    ๐.๔๒ 

อ่ืนๆ ๓.๒๒     
 *   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๒๙ พบว่า ประชาชนที่มีต าแหน่งหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านมีความพึงพอใจ

ต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมน้อยกว่าประชาชนที่มีต าแหน่งหน้าที่สมาชิก
สภา อบต. และประชาชนในพื้นที่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

  

 

 



๘๘ 

 สมมติฐานที่ ๖บุคคลที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกัน 

 ตารางที่ ๔.๓๐  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกรด  อ าเภอเมือง จงัหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามรายได้ 

(n = ๓๗๒) 

 
*   มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ ๐ .๐๑ 

 

หลักสาราณียธรรม รายได ้ F Sig. 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐

บาท 
๕,๐๐๐-

๑๐,๐๐๐บาท 
๑๐,๐๐๑-

๑๕,๐๐๐บาท 
๑๕,๐๐๑-

๒๐,๐๐๐บาท 
๒๐,๐๐๑-

๒๕,๐๐๐บาท 
มากกว่า

๒๕,๐๐๐บาท 
(๑๙๕ คน) (๑๓๓ คน) (๙ คน) (๒๕ คน) (๖คน) (๔คน) 

  S.D   S.D   S.D   S.D   S.D   S.D   
๑.เมตตกายกรรม 
๒.เมตตาวจีกรรม 
๓.เมตตามโนกรรม 
๔.สาธารณโภค ี
๕.สีลสามัญญตา 
๖.ทิฏฐิสามัญญตา 

ภาพรวม 

๓.๖๘ 
๓.๕๙ 
๓.๖๘ 
๓.๕๖ 
๓.๖๔ 
๓.๕๔ 
๓.๖๑ 

.๖๖๖ 

.๖๓๙ 

.๖๑๘ 

.๖๙๐ 
.๖๗๙ 
.๖๑๔ 
.๖๐๖ 

๓.๗๔ 
๓.๗๐ 
๓.๗๔ 
๓.๖๗ 
๓.๖๗ 
๓.๗๐ 
๓.๗๐ 

.๖๖๓ 

.๖๑๔ 

.๖๐๓ 

.๕๖๔ 

.๕๘๒ 

.๕๓๑ 

.๕๒๔ 

๓.๓๑ 
๒.๗๑ 
๓.๒๔ 
๒.๕๓ 
๒.๗๘ 
๒.๘๒ 
๒.๙๐ 

.๑๔๕ 

.๔๒๖ 

.๕๕๕ 

.๕๓๙ 
.๒๗๓ 
.๕๘๗ 
.๓๑๗ 

๒.๙๘ 
๒.๘๒ 
๓.๐๖ 
๒.๙๔ 
๒.๘๕ 
๒.๘๗ 
๒.๙๒ 

.๖๕๐ 

.๕๘๙ 

.๙๔๓ 

.๗๕๒ 

.๕๑๗ 

.๖๒๙ 

.๖๑๖ 

๒.๙๓ 
๒.๘๗ 
๓.๒๗ 
๓.๕๐ 
๒.๙๗ 
๓.๓๗ 
๓.๑๕ 

.๕๗๕ 

.๗๕๕ 

.๔๓๒ 

.๕๖๒ 

.๕๙๙ 

.๒๖๖ 
.๕๑๒ 

๓.๐๐ 
๒.๔๐ 
๒.๘๐ 
๓.๒๐ 
๒.๖๐ 
๓.๖๐ 
๒.๙๓ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 
.๐๐๐ 
.๐๐๐ 
.๐๐๐ 
.๐๐๐ 
.๐๐๐ 

๘.๔๑๐** 
๑๕.๙๒๗** 
๗.๔๕๓** 
๑๐.๑๔๗** 
๑๓.๘๔๕** 
๑๑.๔๓๙** 
๑๒.๓๔๑** 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 

.๐๐๐ 



๘๙ 

 จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้
การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย              
 ดังนั้นจึงได้ท าการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ของความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญ
น้อยที่สุด(Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๓๑ - ๔.๓๖ 

  
ตารางที่ ๔.๓๑ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึง  พอใจของ

ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านเมตตากายกรรม 
(n = ๓๗๒) 

รายได้ 

 รายได้   

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐
บาท 

๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐
บาท 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐
บาท 

๒๐,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐
บาท 

มากกว่า
๒๕,๐๐๐
บาท 

๓.๖๘ ๓.๗๔ ๓.๓๑ ๒.๙๘ ๒.๙๓ ๓.๐๐ 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท ๓.๖๘  -๐.๐๖ ๐.๓๗ ๐.๖๙* ๐.๗๔* ๐.๖๘* 
๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาท ๓.๗๔   ๐.๔๓ ๐.๗๖* ๐.๘๑* ๐.๗๔* 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท ๓.๓๑    ๐.๓๓ ๐.๓๘ ๐.๓๑ 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท ๒.๙๘     ๐.๐๕ -๐.๐๒ 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท ๒.๙๓      -๐.๐๗ 
มากกว่า๒๕,๐๐๐บาท ๓.๐๐       

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๓๑ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจ
ต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรมมากกว่าประชาชนที่
มีรายได้๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท,๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท และมากกว่า๒๕,๐๐๐บาทอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่มีรายได้๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจต่อ
การให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรมมากกว่าประชาชนที่มี
รายได้๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท,๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท และมากกว่า๒๕,๐๐๐บาทอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 



๙๐ 

ตารางที่  ๔.๓๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านเมตตาวจีกรรม 

                                                                                                                                       (n = ๓๗๒) 

รายได้ 

 รายได้   

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐
บาท 

๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐
บาท 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐
บาท 

๒๐,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐
บาท 

มากกว่า
๒๕,๐๐๐
บาท 

๓.๕๙ ๓.๗๐ ๒.๗๑ ๒.๘๒ ๒.๘๗ ๒.๔๐ 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท ๓.๕๙  -๐.๑๑ ๐.๘๗* ๐.๗๗* ๐.๗๒* ๑.๑๙* 
๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาท ๓.๗๐   ๐.๙๙* ๐.๘๘* ๐.๘๓* ๑.๓๐* 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท ๒.๗๑    -๐.๑๐ -๐.๑๖ ๐.๓๑ 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท ๒.๘๒     -๐.๐๕ ๐.๔๒ 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท ๒.๘๗      ๐.๔๗ 
มากกว่า๒๕,๐๐๐บาท ๒.๔๐       

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๓๒ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาทมีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรมมากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท,๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท,๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท และ 
มากกว่า๒๕,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่มีรายได้๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตา
วจีกรรมมากกว่าประชาชนที่มีรายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท,๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท,๒๐,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐บาท และมากกว่า๒๕,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 



๙๑ 

ตารางที่  ๔.๓๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านเมตตามโนกรรม 

                                                                                                                       (n = ๓๗๒ ) 

รายได้ 

 รายได้   

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐
บาท 

๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐
บาท 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐
บาท 

๒๐,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐
บาท 

มากกว่า
๒๕,๐๐๐
บาท 

๓.๖๘ ๓.๗๔ ๓.๒๔ ๓.๐๖ ๓.๒๗ ๒.๘๐ 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท ๓.๖๘  -๐.๐๗ ๐.๔๓* ๐.๖๑* ๐.๔๑ ๐.๘๘* 
๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาท ๓.๗๔   ๐.๕๐* ๐.๖๘* ๐.๔๗ ๐.๙๔* 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท ๓.๒๔    ๐.๑๘ -๐.๐๒ ๐.๔๔ 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท ๓.๐๖     -๐.๒๐ ๐.๒๖ 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท ๓.๒๗      ๐.๔๗ 
มากกว่า๒๕,๐๐๐บาท ๒.๘๐       

 *   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๓๓ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจ

ต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรมมากกว่าประชาชนที่
มีรายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท,๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท และมากกว่า๒๕,๐๐๐บาทอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่มีรายได้๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจต่อ
การให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรมมากกว่าประชาชนที่มี
รายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท,๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท และมากกว่า๒๕,๐๐๐บาทอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

ตารางที่  ๔.๓๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านสาธารณโภคี 

                                                                                                                                             (n = ๓๗๒) 

รายได้ 

 รายได้   

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐
บาท 

๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐
บาท 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐
บาท 

๒๐,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐
บาท 

มากกว่า
๒๕,๐๐๐
บาท 

๓.๕๖ ๓.๖๗ ๒.๕๓ ๒.๙๔ ๓.๕๐ ๓.๒๐ 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท ๓.๕๖  -๐.๑๒ ๑.๐๒* ๐.๖๒* ๐.๐๖ ๐.๓๖ 
๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาท ๓.๖๗   ๑.๑๔* ๐.๗๔* ๐.๑๗ ๐.๔๗ 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท ๒.๕๓    -๐.๔๐ -๐.๙๗* -๐.๖๗ 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท ๒.๙๔     -๐.๕๖ -๐.๒๖ 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท ๓.๕๐      ๐.๓๐ 
มากกว่า๒๕,๐๐๐บาท ๓.๒๐       

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๓๔ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจ
ต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีมากกว่าประชาชนที่มี
รายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท และ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
ประชาชนที่มีรายได้๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีมากกว่าประชาชนที่มีรายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท        
และ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่มีรายได้๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม             
ด้านสาธารณโภคีน้อยกว่าประชาชนที่มีรายได้๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ 
  
 
 
 
 
 



๙๓ 

ตารางที่ ๔.๓๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านสีลสามัญญตา 

                                                                                                                                            (n = ๓๗๒) 

รายได้ 

 รายได้   

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐
บาท 

๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐
บาท 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐
บาท 

๒๐,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐
บาท 

มากกว่า
๒๕,๐๐๐
บาท 

๓.๖๔ ๓.๖๗ ๒.๗๘ ๒.๘๕ ๒.๙๗ ๒.๖๐ 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท ๓.๖๔  -๐.๐๓ ๐.๘๗* ๐.๘๐* ๐.๖๘* ๑.๐๔* 
๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาท ๓.๖๗   ๐.๙๐* ๐.๘๓* ๐.๗๑* ๑.๐๗* 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท ๒.๗๘    -๐.๐๗ -๐.๑๙ ๐.๑๘ 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท ๒.๘๕     -๐.๑๒ ๐.๒๕ 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท ๒.๙๗      ๐.๓๗ 
มากกว่า๒๕,๐๐๐บาท ๒.๖๐       

 *   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๓๕ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจ
ต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตามากกว่าประชาชนที่มี
รายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท,๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท,๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาทและมากกว่า
๒๕,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่มีรายได้๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาทมี
ความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตามากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท,๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท,๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาทและ
มากกว่า๒๕,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

ตารางที่ ๔.๓๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ของความพึงพอใจของ
ประชาชน จ าแนกตามรายได้ ด้านทิฏฐิสามญัญตา 

                                                                                                                                           (n = ๓๗๒) 

รายได้ 

 รายได้   

  

ไม่เกิน 
๕,๐๐๐
บาท 

๕,๐๐๐-
๑๐,๐๐๐
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐
บาท 

๑๕,๐๐๑-
๒๐,๐๐๐
บาท 

๒๐,๐๐๑-
๒๕,๐๐๐
บาท 

มากกว่า
๒๕,๐๐๐
บาท 

๓.๕๔ ๓.๗๐ ๒.๘๒ ๒.๘๗ ๓.๓๗ ๓.๖๐ 
ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาท ๓.๕๔  -๐.๑๖* ๐.๗๑* ๐.๖๖* ๐.๑๗ -๐.๐๖ 
๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาท ๓.๗๐   ๐.๘๗* ๐.๘๒* ๐.๓๓ ๐.๑๐ 
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท ๒.๘๒    -๐.๐๕ -๐.๕๔ -๐.๗๘* 
๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาท ๒.๘๗     -๐.๔๙ -๐.๗๓* 
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐บาท ๓.๓๗      -๐.๒๓ 
มากกว่า๒๕,๐๐๐บาท ๓.๖๐       

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ 
 จากตารางที่ ๔.๓๖ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน ๕,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจ
ต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตาน้อยกว่าประชาชนที่
มีรายได้๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แต่ประชาชนที่มีรายได้ไม่
เกิน ๕,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิ
สามัญญตามากกว่าประชาชนที่มีรายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท และ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาทอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ประชาชนที่มีรายได้๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐บาทมีความพึงพอใจต่อ
การให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตามากกว่าประชาชนที่มี
รายได้๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐บาท และ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐บาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 
ตารางที่ ๔.๓๗   สรุปโดยรวมการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์   จ าแนกตาม สมมติฐานที่ ๑ - ๖  
 

สถาน 
ภาพ 
ส่วน
บุคคล 

ด้านเมตตา
กายกรรม 

ด้านเมตตา
วจีกรรม 

ด้านเมตตา
มโนกรรม 

ด้านสาธา 
รณโภค ี

ด้านสีลสา 
มัญญตา 

ด้านทิฏฐิ
สามัญญตา 

เป็น 
ไปตาม 
สมมติ 
ฐาน 

ไม่เป็น 
ไปตาม 
สมมติ 
ฐาน 

เป็น 
ไป 
ตาม 
สมมติ 
ฐาน 

ไม่เป็น 
ไป 
ตาม 
สมมติ 
ฐาน 

เป็น 
ไปตาม 
สมมติ 
ฐาน 

ไม่เป็น 
ไป
ตาม 
สมมติ 
ฐาน 

เป็น 
ไปตาม 
สมมติ 
ฐาน 

ไม่เป็น 
ไปตาม 
สมมติ 
ฐาน 

เป็น 
ไป 
ตาม 
สมมติ 
ฐาน 

ไม่เป็น 
ไปตาม 
สมมติ 
ฐาน 

 

เป็น 
ไป 
ตาม 
สมมติ 
ฐาน 

ไม่เป็น 
ไปตาม 
สมมติ 
ฐาน 

 
 
 
 
 

 

๑. 
เพศ 

            

๒. 
อายุ 

            

๓. 
ระดับ
การศึก
ษา 

            

๔. 
อาชีพ 

            

๕.
ต าแหน่
งหน้าที่ 

            

๖. 
รายได้ 

            

 
 จากตารางที่ ๔.๓๗ สรุปได้ว่า ด้านเพศเป็นไปตามสมมติฐานเฉพาะข้อเมตตา
วจีกรรม ส่วนข้อเมตตากายกรรม,เมตตามโนกรรม,สาธารณโภคี,สีลสามัญญตา,ทิฏฐิสามัญญตา 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ด้านอายุเป็นไปตามสมมติฐานเฉพาะข้อเมตตาวจีกรรม,เมตตา
มโนกรรม,สาธารณโภคี  ส่วนข้อเมตตากายกรรม,สีลสามัญญตา,ทิฏฐิสามัญญตา ไม่เป็นไปตาม



๙๖ 

สมมติฐาน ด้านระดับการศึกษา เป็นไปตามสมมติฐานทุกข้อ ด้านอาชีพ เป็นไปตามสมมติฐาน
ทุกข้อ ด้านต าแหน่งหน้าที่ เป็นไปตามสมมติฐานเฉพาะข้อเมตตากายกรรม ด้านรายได้เป็นไป
ตามสมมติฐานทุกข้อ 

  

๔.๔ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณิยธรรม  ในบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 ตารางที่ ๔.๓๘ การให้บริการสาธารณะ ด้านเมตตากายกรรม    

 

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) การแสดงออกถึงความอ่อนน้อมของ
เจ้าหน้าที่ต่อประชาชนที่มีอายุมากกว่า ที่ควร
ยึดถือตามประเพณีอันดีงาม คือ ผู้มีอาวุโส
น้อยควรแสดงความเคารพต่อผู้มีอาวุโส
มากกว่า จึงท าให้บางครั้งเจ้าหน้าที่เหมือนไม่
ค่อยมีอัธยาศัยไมตรี 

๑) เจ้าหน้าที่ควรให้ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
ในการต้อนรับและควรเสียสละเวลาเมื่อเกิน
เวลาในการให้บริการแก่แระชาชนที่มาใช้
บริการเหมือนกับญาติตัวเอง 

๒) การบริการที่เคร่งเครียดของเจ้าหน้าที่ ไม่
ค่อยย้ิมแย้มแจ่มใส 

๒) เจ้าหน้าทีค่วรมาพูดคุยกับประชาชนทีม่า
ใช้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีอันดงีาม
กับประชนชน 

๓) การท างานล่าช้า เชน่ การซ่อมแซมถนน
ทางสญัจร,การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ า 

๓) ควรเพิ่มเจ้าหน้าทีใ่หม้ากข้ึนในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่างๆและควร
เพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆใหม้ากข้ึนและ
ทันสมัยย่ิงข้ึน 

 



๙๗ 

ตารางที่ ๔.๓๙ การให้บริการสาธารณะ ด้านเมตตาวจีกรรม    

 

 

ตารางที่ ๔.๔๐ การให้บริการสาธารณะ ด้านเมตตามโนกรรม    

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) บางครั้งเจ้าหน้าที่กล่าวด้วยวาจาที่
ประกอบด้วยอารมณ์โทสะ 

๑) เจ้าหน้าที่ควรมาพูดคุยกับประชาชนที่มาใช้
บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีอันดงีาม
กับประชนชน 

๒) ประชาชนมาสอบถามเรื่องทีต่้องการทราบ
แต่ไมไ่ด้รับค าแนะน าและชี้แจงที่ละเอียด 

๒) เจ้าหน้าที่ควรมีการประชาสัมพันธ์แนะน า
ข้ันตอนต่างๆแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ 

๓) ในบางครั้งประชาชนมาสอบถามเรื่องที่
ต้องการทราบ แต่ไม่ได้รับค าแนะน า และชี้แจง
ที่ละเอียด 

๓) เจ้าหน้าที่ควรฝึกฝนอารมณ์ให้มีความ
อดทนมากๆด้วยหลักของเหตุผล  

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑)เจ้าหน้าทีไ่มต่ระหนักถงึปัญหาการบริการ
สาธารณะที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม เช่น ไฟ
ส่องสว่างตามถนนที่ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

๑) เจ้าหน้าที่ควรตระหนักถึงการบรกิาร
สาธารณะที่ยังไมท่ั่วถงึ 

๒) การบริการสาธารณะมีการเลือกปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที ่

๒) เจ้าหน้าที่ควรเป็นเสมอต้นเสมอปลาย
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
 

๓) ขาดการท าหน้าที่ที่ยึดหลักเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชน 

๓) เจ้าหน้าที่ควรเสียสละประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตนในการให้บริการประชาชน 



๙๘ 

ตารางที่ ๔.๔๑ การให้บริการสาธารณะ ด้านสาธารณโภคี    

 

ตารางที่ ๔.๔๒ การให้บริการสาธารณะ ด้านสีลสามัญญตา    

 

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) การจัดบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็นไปเพื่อส่วนรวมขาดการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

๑) เจ้าหน้าที่ควรตระหนักการบริการสาธารณ
ที่ต่อเนื่อง 

๒) ขาดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทั่วถึง 

๒) ควรจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้อย่างทั่วถึง 
 

๓) การปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ไม่
สุจริต เช่น ถนนที่ไม่ได้มาตรฐานช ารุดอย่าง
รวดเร็ว 

๓) การปฏิบัตงิานต้องเป็นไปตามมาตราฐานที่
ก าหนด 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) เมื่อประชาชนมาติดต่อบางครั้งไม่ค่อย
ได้รับความเอ้ือเฟื้อ  

๑) เจ้าหน้าทีใ่หค้วามช่วยเหลือประชาชนทุก
คนสมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความ
คาดหวัง            

๒) การวางตัวของเจ้าหน้าที่บางคนวางตนไม่
เป็นที่น่านับถือ 

 ๒) เจ้าหน้าที่ต้องวางตนไม่เป็นที่น่านับถือ 

๓) การส่งเสริมให้ประชาชนบ าเพญ็ประโยชน์
เพื่อส่วนรวมน้อย  

๓) ควรส่งเสริมให้ประชาชนบ าเพญ็ประโยชน์
เพื่อส่วนรวมใหม้าก 



๙๙ 

ตารางที่ ๔.๔๓ การให้บริการสาธารณะ ด้านทิฏฐิสามัญญตา    

 

 สรุป การน าหลักสาราณียธรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม
ได้ดังนี้  
 ๑) ส่งเสริมวัฒนธรรมความมีน้ าใจเอ้ือเฟื้อต่อทุกคน แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรงต่อหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะน อีกทั้งแป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้เกิดข้ึนกับ
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

๒) สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดข้ึนทั้งกับฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาชน 
เพื่อความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมกันพัฒนาทั้ง 

 ๓) สร้างช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนกับเจ้าหน้าที่ผ่านเครือข่าย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการสื่อสารในการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 

๔) ส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงออกทางความคิดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การท า
ประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน,การเขียนข้อเสนอแนะใส่ลงในกล่องข้อคิดเห็นที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกรด จัดไว้ 

๕) ส่งเสริมข้อธรรมสาธารณะโภคี คือ การรู้จักเอ้ือเฟื้อแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วย
ความยุติธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และ
มีความเสมอภาคต่อกัน มีน้ าใจกว้างขวาง เสียสละแบ่งปันสิ่งของแม้เป็นของเล็กน้อยก็แจกจ่าย
ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 

๖) สง่เสรมิการมีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิง่ที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้
ตรงกนั รู้จักแสวงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซึง่จุดต่างของกนัและกัน ไม่ยึดถือความคิดเห็น หรือ
ทัศนะของตนเป็นใหญ่  

 

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑) ในบางครั้งเจ้าหน้าทีไ่ม่ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในการปฏิบัติงาน 

๑) เจ้าหน้าที่ยอมรับฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนในการปฏิบัติงานบ้าง 

๒) เจ้าหน้าที่กับประชาชนมีทัศนคตทิี่ไม่
ตรงกนั 

 ๒) ปรับทัศนคตทิี่ไมต่รงกันระหว่างเจ้าหน้าที่
กับประชาชนให้รับฟังความคิดเห็นต่อกัน 

๓)บางครัง้เจ้าหน้าที่บางคนกับประชาชนเกิด
ความขัดแย้ง 

๓) เจ้าหน้าทีต่้อง พูดจาด้วย ความเต็มใจและ
จริงใจ                 



๑๐๐ 

๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 
 

กระบวนการปฏิบัติ
ปฏิบัติ 

น าไปสู่ 

ปรับปรุงและพัฒนา 

น าไปสู่ 

กระบวนการ( Process) 
 

การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 
๑) เมตตากายกรรม:ท าต่อกันด้วยเมตตา 
๒) เมตตาวจีกรรม:พูดต่อกันด้วยเมตตา 
๓) เมตตามโนกรรม:คิดต่อกันด้วยเมตตา 
๔) สาธารณะโภค:ีแบ่งปันลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม 
๕) สีลสามญัญตา:การมีความประพฤตสิุจรติดีงาม 
๖) ทิฏฐสิามัญญตา:เคารพรับฟังความคิดเห็น รับผิดชอบร่วมกัน 

ปัจจัยน าเข้า(Out put) 
 

การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การจัด
ให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า,การพัฒนา
แหล่งน้ า,ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา  
และการสื่อสาร 

ผลที่ได้รับ(Out come) 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 

ผลย้อนกลับ 
 (Feed back) 

 

แผนภูมิที่ ๔.๑ กระบวนการ การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จงัหวัดนครสวรรค์ 

 



๑๐๑ 

จากแผนภูมิที่ ๔.๑ อธิบายได้ดังนี้ การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐาน ได้แก่ การจัด
ให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า,การพัฒนาแหล่งน้ า,ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า 
ประปา  และการสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดยอาศัย
กรอบการปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม คือ  เมตตากายกรรม:ท าต่อกันด้วยเมตตา ,เมตตา
วจีกรรม:พูดต่อกันด้วยเมตตา ,เมตตามโนกรรม:คิดต่อกันด้วยเมตตา ,สาธารณะโภคี:แบ่งปัน
ลาภผลที่ได้มาโดยชอบธรรม ,สีลสามัญญตา:การมีความประพฤติสุจริตดีงาม ,ทิฏฐิสามัญญตา:
เคารพรับฟังความคิดเห็น รับผิดชอบร่วมกัน เมื่อผ่านกรอบการปฏิบัติงานการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม เรียบร้อยแล้ว ก็จะน าไปสู่ผลที่ได้รับจากการบริการสาธารณะนั่นคือ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
เมื่อการบริการสาธารณะด าเนินมาจนถึงข้ันตอนนี้ ซึ่งสามารถทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน จากนั้นน าข้อมูลความพึงพอใจน าไปสู่ข้ันตอนผลตอบรับ ที่มีทั้งด้านดีและไม่ดี หรือ
ข้อปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดข้ัน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขในข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
น้อย และพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดให้มีคุณภาพสืบ
ต่อไป 
 



   ๑๐๒ 
 

บทท่ี  ๕ 

สรุป ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก      
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
การศึกษาเฉพาะระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานจังหวัดพิษณุโลกโดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ดังนี้  

๑. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก
สาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะหลักสาราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๓. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม ๖ ในบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

 ด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชาชนที่รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน ๓๗๒ คน ท าการศึกษาเชิงพรรณนาและอรรถาธิบาย (Descriptive – 
explanatory Research) ผ่านการใช้แบบสอบถามเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสรุปผลการศึกษา 
ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รวบรวมมา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส าหรับหาความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ส าหรับวัดการกระจายของข้อมูล และใช้การทดสอบค่าที (t-test), Independent 
Groups, One – way ANOVA ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

 

 



๑๐๓ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งข้อมูลบุคลากรในการศึกษาครั้ง
นี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙ มีอายุตั้งแต่ ๒๑ – ๓๕ ปี 
จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕ มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๒ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๘.๙ มีอาชีพรับจ้าง/เกษตรกรรม จ านวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๘ เป็น
ประชาชนในพื้นที่ ๓๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐ มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔ 

๕.๑.๒ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรม ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านเมตตากายกรรม  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตากายกรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสา
ราณียธรรม อยู่ในระดับปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ส่วนในข้ออ่ืนๆประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลัก
สาราณียธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ด้านเมตตาวจีกรรม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตาวจีกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 
อยู่ในระดับปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นัดหมายและซื่อตรงต่อค าพูดตามที่ได้รับปาก
ประชาชนไว้ เมื่อมาติดต่อภายหลัง ส่วนในข้ออ่ืนๆประชาชนมีความพึงพอใจต่อการการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ด้านเมตตามโนกรรม พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตามโนกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่
ในระดับมากทุกข้อ 

ด้านสาธารณะโภคี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ด้านสาธารณะโภคีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 
อยู่ในระดับปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการจัดบริการอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของ



๑๐๔ 
 

ส่วนรวมส่วนในข้ออ่ืนๆประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ด้านสีลสามัญญตา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ด้านสีลสามัญญตาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่
ในระดับปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประชาชนในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ใน
โอกาสต่างๆ เจ้าหน้าที่ไม่ประพฤติให้เป็นที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะเจ้าหน้าที่ไม่ถือ
อภิสิทธิ์หรือกระท าการใดๆ อันเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน ส่วนในข้ออ่ืนๆประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม ด้านทิฏฐิสามัญญตาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
ในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่
ในระดับมากในเจ้าหน้าที่เคารพเหตุผลและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
ปฏิบัติงาน ส่วนในข้ออ่ืนๆประชาชนมีพึงพอใจต่อการการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรม อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ 

๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม
ประกอบด้วย ด้านเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณะโภคี            
สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และรายได้ แสดงด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด 
(Least Significant Difference : LSD) น าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังตารางที่ ๕.๑ 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

ตารางที่ ๕.๑ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 
ผลการทดสอบ 

ยอมรับสมมติฐาน ปฏิเสธสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล   

- เพศ    
- อายุ    
- ระดับการศึกษา    
- อาชีพ    
- ต าแหน่งหน้าที่    
- รายได้ต่อเดือน    

จากตารางที่ ๕.๑ สามารถอธิบายผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยแยกตาม
ปัจจัย ดังต่อไปนี้ 

ด้านเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

ด้านอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  

ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึง
ยอมรับสมมติฐาน 

ด้านต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ประชาชนที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .
๐๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 



๑๐๖ 
 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
๕.๒.๑. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย

ธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสา

ราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมอยู่ในระดับมาก 
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จอย่าง
น่าพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพระครูนนทวีวรวัฒน์  วีรธมฺโม (มีนุสรณ์)  ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบล
ปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า เทศบาลต าบลปลายบางได้บริหารงานตาม
หลักสาราณียธรรมทั้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๑  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาลต าบลตาม
หลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปลายบาง มีความคิดเห็น
แตกต่างกันตามเพศ และอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบริหารงานเทศบาล
ต าบลตามหลักสาราณียธรรม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในแต่ละด้าน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนิ้ 

๑. ด้านเมตตากายกรรม จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัด
นครสวรรค์พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่
ในระดับปานกลางในข้อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ ส่วนในข้ออ่ืน ๆ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรมอยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ประชาชน มีความพึงพอใจในด้านเมตตากายกรรม 
คือ การปฏิบัติ หรือ การบริการ มีคุณภาพ มีความเต็มใจในการให้การบริการแก่ประชาชนที่
ได้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับหนังสือของสมิต  สัชฌุกร เรื่อง “การต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ” ได้กล่าวว่า
หลักการให้บริการ ในข้อปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะสนองตอบ
ความต้องการและความพอใจของผู้รับริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากที่
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จะท าให้ลูกค้าพอใจแม้จะมีค าขอโทษขออภัยก็ได้รับเพียงความเมตตา และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศุภศิลป์ ไทยปรีชา ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขานครปฐม”ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการของ
ธนาคารฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจในการให้บริการนั้น ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการต้องมีความเข้าใจต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ความพึงพอใจและการ
ให้บริการนั้นจึงจะเกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ท าให้ระบบการบริการต่างๆ
ด าเนินไปด้วยดี และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสืบไป 

๒. ด้านเมตตาวจีกรรม จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตาวจีกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นัดหมายและซื่อตรงต่อ
ค าพูดตามที่ได้รับปากประชาชนไว้ เมื่อมาติดต่อภายหลัง ส่วนในข้ออ่ืนๆประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็น
ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านเมตตาวจีกรรม คือ การกล่าววาจาที่ปรารถนาดีต่อกัน 
กล่าวด้วยถ้อยค าที่สุภาพ มีประโยชน์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชโรจน์  จิตร์ภิรมย์
ศรี  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการตามนโยบายจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ ของส านักงานเขตราชเทวี” ผลการวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด  เป็นอันดับ 
๑ คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาได้แก่ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 

๓. ด้านเมตตามโนกรรม จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้านเมตตามโนกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในด้าน
เมตตามโนกรรม คือ การบริการด้วยไมตรี ด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้เกียรติโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ รักษาผลประโยชน์โดยส่วนรวม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครูนนท
วีวรวัฒน์  วีรธมฺโม (มีนุสรณ์)  ได้ท าการวิจัยการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตาม
หลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” 
พบว่า ในด้านเมตตามโนกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๓.๖๘) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีระดับการบริหารตามด้านเมตตามโนกรรมมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า 
เทศบาลต าบลปลายบาง ให้ความส าคัญในเรื่องของการตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใสต่อกัน 

๔. ด้านสาธารณะโภคี จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้านสาธารณะโภคีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่มุ่งเน้นการจัดบริการอย่างทั่วถึง 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมส่วนในข้ออ่ืนๆประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมากทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ด้านสาธารณะโภคี คือ การบริการโดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน การจัดบริการอย่างทั่วถึง เพื่อ
ผลประโยชน์โดยส่วนรวม ไม่มีอคติล าเอียง ซึ่งมีความสอดคล้องกับหนังสือของสมิต  สัชฌุกร 
เรื่อง “การต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ” กล่าวว่า การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ ไม่มุ่งเอาแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าและฝ่ายเราเท่านั้น แต่จะต้อง
ค านึงถึงผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ควรยึดหลักการให้บริการว่าจะต้อง
ระมัดระวังไม่ท าให้เกิดผลกระทบท าความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ด้วย และยังสอดคล้องกับ 
กุลธน  ธนาพงศ์ธร ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ประโยชน์และบริการ” ว่า ภาค บริการที่จัดไว้นั้น
จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่
บุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในลักษณะต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

๕. ด้านสีลสามัญญตา จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้านสีลสามัญญตาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับปานกลางในข้อ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประชาชนในการบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ในโอกาสต่างๆ เจ้าหน้าที่ไม่ประพฤติให้เป็นที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสียแก่หมู่
คณะเจ้าหน้าที่ไม่ถืออภิสิทธิ์หรือกระท าการใดๆ อันเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชน ส่วนในข้อ
อ่ืนๆประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสีลสามัญญตา คือ มีจริยธรรมวางตน
น่านับถือ เอ้ือเฟื้อ มีมนุษยสัมพันธ์ ส่งเสริมการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ สุขวิบูลย์ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ศึกษา
เฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมประชาชนที่มาใช้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนั้น มีความพึงพอใจในระดับที่มาก และยังสอดคล้องกับ 

๖. ด้านทิฏฐิสามัญญตา จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ด้านทิฏฐิสามัญญตาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตาม
หลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับมากในเจ้าหน้าที่เคารพเหตุผลและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการปฏิบัติงาน ส่วนในข้ออ่ืนๆประชาชนมีพึงพอใจต่อการการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรม อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในด้านทิฏฐิสามัญญตา คือ เคารพรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการปฏิบัติงานไปใน
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ทิศทางเดียวกัน ยึดหลักความดีงามในการปฏิบัติงาน มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อ
น ามาปรับปรุงการบริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูนนทวีวรวัฒน์  วีรธมฺโม 
(มีนุสรณ์)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม ๖ : 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ประชาชนใน
เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นว่า เทศบาลต าบล
ปลายบาง มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ ในด้านทิฏฐิสามัญญตาอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อพบว่า มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ ด้านทิฏฐิ
สามัญญตาอยู่ในระดับปานกลางคือ เจ้าหน้าที่พัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในระดับมากทุกข้อ 

๕.๒.๒ การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑. ด้านเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่าประชาชนมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านเมตตาวจีกรรม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 
โดยที่ประชาชนเพศชายมีความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด มากกว่าประชาชนเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุวัฒน์ สุขวิบูลย์ ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี
งานทะเบียนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมประชาชนที่มาใช้บริการงานทะเบียน
ราษฎรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จนั้น มีความพึงพอใจในระดับที่มากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านการไปรับบริการกับความพึงพอใจในการ
บริการได้พบว่า อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ประเภทของบริการที่ไปใช้ การรับรู้เกี่ยวกับ๒ 
กระบวนการข้ันตอนการให้บริการและช่วงเวลาที่ไปใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลท าให้
ประชาชนที่ไปใช้บริการมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระดับความคาดหวังของประชาชนที่ไปใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผลท าให้ความพึงพอใจใน
การบริการที่ได้รับแตกต่างกัน 

๒. ด้านอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีอายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ในด้านเมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณะโภคี 
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ส่วนด้านเมตตากายกรรม สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา จึงไม่ยอมรับสมมติฐาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถชล  ทรัพย์ทวี ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ
ในการให้บริการประชาชาชนของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร”  ผลการวิจัย
พบว่า  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในค่าเฉลี่ยของทัศนคติในการให้บริการประชาชน  
ระหว่างกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรที่มีระยะ เวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
ต าแหน่งงาน และระดับเงินเดือน ต่างกัน และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ในค่าเฉลี่ยของทัศนคติในการให้บริการประชาชน ระหว่างกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
ราษฎร ที่มี  เพศ  อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน  และพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
บรรยากาศขององค์การ  ในด้านการจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ และการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การ เท่านั้นที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับทัศนคติในการให้บริการประชาชน 

๓. ด้านระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ สุขวิบูลย์ ได้ท าการวิจัย
เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ ส านักงานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า เพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับความคาดหวังของประชาชนที่ไปใช้บริการที่แตกต่างกัน มีผล
ท าให้ความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับแตกต่างกัน 

๔. ด้านอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัญญวัลย์  เชิดชูกิจกุล ได้ศึกษาถึง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร โดยได้แบ่งความพึงพอใจออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑. 
ด้านพฤติกรรมในการให้บริการ ๒. ด้านอาคารสถานที่ ๓. ระบบการให้บริการ โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จของ
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๐๘ คน จาก  ๑๒  เขต  ผลการศึกษาวิจัยได้พบว่า เพศ อายุ 
อาชีพ สถานภาพสมรส งานที่ไปติดต่อต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ไม่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษาและรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่แตกต่างกัน 

๕. ด้านต าแหน่งหน้าที่ พบว่า ประชาชนที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่มีความแตกต่างกันเฉพาะด้านเมตตากายกรรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนความพึงพอใจต่อการให้การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม 



๑๑๑ 
 

ในด้านอ่ืนๆไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อมร วรสุขได้ท าการวิจัยเรื่อง
“ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัวประชาชนของ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอเมืองของแก่น” ผลการวิจัยพบว่าในการปฏิบัติตามระเบียบด้านงานทะเบียน
ราษฎร ผู้มีหน้าที่ให้บริการและประชาชน ผู้ขอรับบริการไม่ประสบปัญหาในเรื่องต่อไปนี้คือ 
การแจ้งย้ายเข้า แรแจ้งย้ายออกและการแจ้งย้ายปลายทาง ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ผู้ขอรับบริการ
ประสบปัญหาเรื่องการขอเพิ่มชื่อแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎรโดยต้องน าผู้ท าการคลอดผู้รู้
เห็นการเกิดมาเป็นพยานในการปฏิบัติตามระเบียบด้านงานบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้มีหน้าที่
ให้บริการและ ประชาชนผู้ขอรับบริการไม่ประสบปัญหาในการขอมีบัตรกรณีขอมีบัตรครั้งแรก 
กรณีบัตรขอ มีบัตรขอ มีบัตรครั้งแรก กรณีบัตรเดิมหมดอายุ กรณีบัตรหายหรือถูกท าลาย ใน
ข้ันตอนการย่ืนค าร้อง ขอมีบัตรด้ายตนเองการเตรียมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ การพิมพ์ 
ลายนิ้วมือ การออกใบรับ(บ.ป.๒) ตลอดจนการใช้ใบรับ(บ.ป ๒) แทนบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส่วนที่เป็นปัญหาคือ ผู้มีหน้าที่ให้บริการประสบปัญหาในข้ึนตอนการตรวจค าขอมีบัตร การ
ตรวจเอกสาร หลักฐาน การลงลายมือชื่อของพนักงานเจ้าหน้าที่และการพิจารณาอนุมัติ 

๖. ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้การ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๑ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชโรจน์  จิตร์ภิรมย์ศรี ว่าที่ร้อยตรี 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการใช้บริการตามนโยบายจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ ของส านักงานเขตราชเทวี” โดยใช้ผู้ที่ไปขอรับบริการ จ านวน ๑๘๘ คนเป็น
ประชาชนศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือศึกษา โดยจ าแนกตามภูมิหลังเป็น เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และรายได้ ผลการวิจัยได้พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด  เป็น
อันดับ ๑ คือ ด้านกระบวนการให้บริการ รองลงมาได้แก่ด้านการอ านวยความสะดวก ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสถานที่ให้บริการตามล าดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานจ าแนกตามภูมิหลังของผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว ได้พบว่า ความพึงพอใจต่อ
การบริการ ตามนโยบายจุดเดียวเบ็ดเสร็จของส านักงานเขตราชเทวี ในภาพรวมนั้น ไม่
แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้บริการที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .๐๐๑ 
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก  
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จากที่ผู้
ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ต้น ท าให้มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้แยกได้เป็น ๒ 
ประเด็น ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 

จากผลการวิจัยที่ได้น าเสนอไปแล้วนั้น ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อสร้างแนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมวัฒนธรรมความมีน้ าใจเอ้ือเฟื้อต่อทุกคน แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรงต่อหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะให้เกิดข้ึนในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน อีกทั้งเป็น
การสร้างภาพลักษณ์อันดีให้เกิดข้ึนกับเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

๒) สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดข้ึนทั้งกับฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาชน 
เพื่อความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันในการร่วมกันพัฒนาทั้งชุมชน และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ น าไปสู่ความผาสุก 

๓) สร้างช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนกับเจ้าหน้าที่ผ่านเครือข่าย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้บุคคลที่เข้ามาท าการติดต่อธุระกับทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอยู่เสมอๆ เช่น ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภา อบต.,หัวหน้าชมรมหรือหัวหน้ากลุ่ม
ต่างๆที่ทาง อบต.จัดตั้งข้ึน เป็นตัวกลางในการสื่อสารในการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ 

๔) ส่งเสริมให้ประชาชนกล้าแสดงออกทางความคิดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ
ท าประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน,การเขียนข้อเสนอแนะใส่ลงในกล่องข้อคิดเห็นที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกรด จัดไว้ 

๕) ส่งเสริมข้อธรรมสาธารณะโภคี คือ การรู้จักเอ้ือเฟื้อแบ่งปันผลประโยชน์กัน
ด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
และมีความเสมอภาคต่อกัน มีน้ าใจกว้างขวาง เสียสละแบ่งปันสิ่งของแม้เป็นของเล็กน้อยก็
แจกจ่ายให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคทั่วกัน 

๖) ส่งเสริมการมีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้
ตรงกนั รู้จักแสวงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกันและกัน ไม่ยึดถือความคิดเห็น หรือ
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ทัศนะของตนเป็นใหญ่ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอยู่เสมอ มีความเห็นชอบร่วมกัน 
ยอมรับในหลักการหรือความถูกต้องอันเดียวกัน 

๗) สร้างขวัญและก าลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการบริการสาธารณะ เพื่อให้
เป็นก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกิจการงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ

การบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มีทั้งปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่หลากหลาย จึงได้ข้อคิด
ส าหรับผู้วิจัยที่จะด าเนินการวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้  
 ๑) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการน าหลักสาราณียธรรม มาประยุกต์ใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒) ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กรเอกชนและองค์กร
ภาครัฐการศึกษาแบบคุณภาพและปริมาณด้วย 
 ๓) ควรศึกษาทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารองค์การ 
 ๔) ควรศึกษาผลที่เกิดจากการน าหลักธรรมอ่ืนมาใช้ร่วมกับหลักสาราณียธรรมโดย 
การศึกษาแบบคุณภาพและปริมาณด้วย 
 ๕) ควรศึกษาความต้องการของประชาชนต่อการบริการของข้าราชการในท้องที่
ต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพด้วย 
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 แอลบุ๊คส์ , ๒๕๕๐. 



 

 

 

๑๑๖ 
 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.  
  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี, ๒๕๔๘. 
สิน  พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรงุเทพมหานคร : บริษัทจนูพับลิชชิง่  
 จ ากัด, ๒๕๔๗. 
อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ. จิตวิทยาการบริการ. กรุงเทพมหานคร :  
 บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, ๒๕๔๘ . 
 
(๒) วิทยานิพนธ์ :  
กมลมาศ  อุเทนสุต พันโทหญิง. “การพัฒนาระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอกเพื่อความ พึงพอใจของ 
 ผู้รับบริการในโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร”. วิทยานิพนธ์ศิลปะ 
 ศาสตร  มหาบัณฑิต (สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา), .(บัณฑิตวิทยาลัย  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๒๕๔๘. 
กษิรา เทยีนส่องใจ. “การศึกษาวิเคราะห์อภัยทานเพื่อจัดการความขัดแย้งในสงัคมไทยปัจจุบัน”. 
  วิทยานิพนธ์พทุธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพระพทุธศาสนา), (บัณฑติ 
  วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐. 
จีราพร วีระหงส์. “ความพึงพอใจของประชาชนต าระบบและกระบวนการการให้บริการของ 
  กรุงเทพมหานคร เขตราษฏร์บูรณะ”.ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (สถาบัน 
  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  ๒๕๓๘. 
ชริณี   เดชจินดา. “ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแขวง 
  แสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตร 
  มหาบัณฑิต (สาขาสิ่งแวดล้อม), (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๖. 
ชัญญวัลย์  เชิดชูกิจกุล. “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ ศูนย์บริการ 
  ประชาชนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร”. ปัญหาพิเศษ 
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารทั่วไป).  
  (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา), ๒๕๔๙. 
ชุติภัค  อภินนฺโท (แหมทอง).“มนุษยสัมพันธ์ในพระสุตตันตปิฎก”.วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
  มหาบัณฑิต,  (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย),  
  ๒๕๕๒. 
ธีรกานต์ คงด้วง. “การวิเคราะห์และสังเคราะห์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในพระพุทธศาสนา” 
  วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
  ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 



 

 

 

๑๑๗ 
 

บุญชู รัตกิจนากร. “ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการให้บริการของข้าราชการต ารวจของ
สถานีต ารวจนครบาล ทองหล่อ” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕. 

พระครูนนทวีวรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์). “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม  
 ๖ :กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” .  
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย :  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓. 
รังสกฤษฎ์ จิตดี. “เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของ 
 ผู้ช่วยนายทะเบียนต าบลประจ าหมู่บ้าน : ศึกษากรณีอ าเภอรัตจบุรี จังหวัดสุรินทร์”.  
 ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๕. 
ราชันย์ ธงชัย. “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตาม 
 แนวสังคหวัตถุ ๔ ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมืองจังหวัดระยอง”.วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช,  ๒๕๕๑. 
รุ่งโรจน์  ธมฺมฏฺ เมธี (ศิริพันธ์). “การศึกษาวิเคราะห์หลักภาวะผู้น าในพระพุทธศาสนาเถรวาท” 
 วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต.  บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
 ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
วนิดา ชูสังข์. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาวะผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา” .วิทยานิพนธ์พุทธ 
 ศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย), ๒๕๕๒. 
วรรณภา รัชตารมย์. “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกมั่นคงในการ 
 ท างานของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”. ปริญญาครุ 
 ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
 เกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๔๗. 
วิชโรจน์ จิตร์ภิรมย์ศรี. “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการตามนโยบายจุดเดียว 
 เบ็ดเสร็จ ของส านักงานเขตราชเทวี” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร.  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๘. 
วิโรจน์  สัตย์สัณห์สกุล. “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีต ารวจ 
 ภายหลังจากปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา”.  
 ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๘. 
วุฒิศักด์ิ  สิงหเดโช. “ความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของส านัก 
 ทะเบียนอ าเภอ”.วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
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 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
ศุภวรรณ โสภณวสุ. “การศึกษาการประเมิณความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการของศูนย์ 
 ธุรกิจปากน้ า ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)”. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.  
 บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ๒๕๔๑. 
ศุภศิลป์ ไทยปรีชา.“ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขา 
 นครปฐม”. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช 
 ภัฎสวนดุสิต, ๒๕๔๘. 
สมพงษ์ วุฒิชัยธนาการ.  “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของข้าราชการพลเรือน 
 ระดับอ าเภอ กรณีศึกษา: อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ์ 
 มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ๒๕๔๐. 
สุรเชษฐ  ปิตะวาสนา. “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาล ศรีดอนไผ่”,  
 ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๔. 
สุวัฒน์ สุขวิบูลย์. “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  
 ส านักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎร”.  
 วิทยานิพนธ์ศิลปะศาตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตร 
 ศาตร์, ๒๕๔๘. 
อมร  วรสุข. “ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจ าตัว 
 ประชาชนของ ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะ 
 ศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๑. 
อรรถชล  ทรัพย์ทวี. “ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ 
 ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิมหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๓๗. 
๒. ภาษาอังกฤษ 
Zeithaml, V. A., Parasuraman, and L. L., Berry. (1985). “Problem and Strategic in Services  
 Marketing.” Journal of Marketing 49 (2) 
Groonroos, C., Service Management and Marketing : Managing the Moment of Truth in Service  
 Competition, (Lexington : Lexington Books, 1990) 
Katz, E. and D. Brenda, Bureaucracy and the Public, (New York : Basic Books, 1973), p.19.  
Kotler, Phillip., Marketing Management : Analysis planning   Implementation  and  Control.  
 8th edition, Englewood Cliffs, (New Jersey : Prentice – Hall Inc., 1997) 
Maslow. A ., A theory of human motivation Psychological Review 50, (N.Y. McGraw – Hill 1943) 
Suchitra Punyarathbandhu – Bhakdi, Delivery of public services in Asian Countries : Cases  
 in development  administration , (Bangkok : Thammasat University Press ,  
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 1986) 
Suchitra Punyarathbandhu – Bhakdi, Delivery of public services in Asian Countries : Cases  
 in development  administration 
Vroom, W.H., Working and Motivation, ( New York : John Wiley and Sons, Inc. 1964 ), p. 99. 
Wolman, Thomus E., Education and Organizational Leadership in Elementary School,  
 Englewood Cliffs, (New Jersey : Prentice – Hall, 1973) 
 
๓. สัมภาษณ์  

คุณนงลักษณ์ บุญยะก าภะ.หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.หนองกรด. ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓. 
 
 
๔. ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
ชัชวาลย์ ทัตศิวัช. คุณภาพการให้บริการ. http://www.tpa.or.th/writer/. (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๓๐ 

กันยายน, ๒๕๕๓.) 
พรรณี  ชุ ติ วัฒนธาดา .การบริการดี เ ป็นอย่างไร .http://sabaisabai.20m.com/sabai-

goodservice.html. (เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม, ๒๕๕๓.) 
วศิ น  อิ ง คพั ฒน ากุ ล .คุณลั กษณะ  ๗  ปร ะการของ ผู้ ใ ห้ บริ ก า รที่ ดี .

http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/  .เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม, ๒๕๕๓. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

http://www.tambol.com/centrallink/bangkok - law42.asp., เข้าถึงวันที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์, ๒๕๕๒. 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
http://www.tambol.com/tambol/data17.asp. ,  ( เ ข้าถึง วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ , 
๒๕๕๒.) 
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ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
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ประวัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
 ต าบลหนองกรดเปนนต าบลด้ังเดิมมิดดแยยกจากต าบลอ่ืน ซึ่งเดิมนนหมู่บแานหนองกรด 
มีลักษณะเปนนหนองน้ ากวแางนหญ่ ยละมีตแนกรดข้ึนอยู่กลางน้ ามีชาวบแานอาศัยอยู่รอบบริเวณ
หนองน้ านั้นเปนนจ านวนมาก จึงตั้งชื่อว่า บแานหนองกรด เมื่อมีการประกาศจัดตั้งต าบลจึงดดแชื่อ 
“ต าบลหนองกรด” มาจนถึงปัจจุบัน 
 ต าบลหนองกรด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองนครสวรรค์ ระยะทางห่างจาก
อ าเภอประมาณ ๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๘๐,๕๐๐ ดร่ หรือประมาณ ๑๓๓.๒๙ ตารางกิโลเมตร ยบ่ง
การปกครองออกเปนน ๑๗ หมู่บแาน ดดแยก่ 
 

ห มู่
ที่ 

ชื่อหมู่บแาน จ า น ว น
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น 

๑ บแานทับชุมพล ๑๑๕ ๒๐๙ ๒๔๐ ๔๔๙ 
๒ บแานเนินประดู่ ๑๕๕ ๓๒๗ ๓๕๑ ๖๗๘ 
๓ บแานสันติธรรม ๑๘๙ ๓๔๘ ๓๖๓ ๗๑๑ 
๔ บแานดอนวัด ๑๘๑ ๓๕๙ ๔๑๕ ๗๗๔ 
๕ บแานหนองปรือ ๑๗๔ ๔๐๓ ๔๕๙ ๘๖๒ 
๖ บแานดอนนหญ่ ๒๔๒ ๔๕๐ ๕๑๘ ๙๖๘ 
๗ บแานหนองเบน ๒๑๑ ๓๙๔ ๔๐๖ ๘๐๐ 
๘ บแานหนองโรง ๑๔๑ ๒๑๘ ๒๕๗ ๔๗๕ 
๙ บแานศรีอุทุมพร ๒๔๑ ๓๖๒ ๔๑๕ ๗๗๗ 
๑๐ บแานหนองตะโก ๙๙ ๒๐๕ ๒๑๗ ๔๒๒ 
๑๑ บแานถนนโคแง ๓๓๐ ๖๐๐ ๖๗๕ ๑,๒๗๕ 
๑๒ บแานหนองยขนง ๑๔๐ ๒๕๐ ๓๑๙ ๕๖๙ 
๑๓ บแานบ่อพยอม ๑๓๗ ๒๖๐ ๒๙๑ ๕๕๑ 
๑๔ บแานหินกแอน-วังเลา ๑๖๘ ๓๐๐ ๓๐๒ ๖๐๒ 
๑๕ บแานผายดง ๑๗๖ ๓๙๔ ๓๘๘ ๗๘๒ 
๑๖ บแานหนองกระทุ่ม ๘๗ ๑๕๑ ๑๔๓ ๒๙๔ 
๑๗ บแานดงส าราญ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๑๗ ๔๗๕ 
รวมทั้งสิ้น ๒,๙๐๖ ๕,๔๓๔ ๖,๐๓๐ ๑๑,๔๖๔ 

 



๑๒๓ 

 

หมายเหตุ : จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้ อาจดม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มี
อยู่นนทะเบียนบแานดดแ 
ที่มา: จากขแอมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๑ 
ประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๔ คน ยยกเปนนชาย ๕,๔๓๔ คน หญิง ๖,๐๓๐ คน จ านวน
ครัวเรือน ๒,๙๐๖ ครัวเรือน มีความหนายน่นเฉลี่ย ๘๖ คน / ตารางกิโลเมตรโดยราษฎรส่วน
นหญ่มีบแานเรือนคงทนถาวร ยละดดแรับประกาศเปนนหมู่บแานสุขภาพดีถแวนหนแาทุกหมู่บแาน 
๑.๒ เขตการปกครอง 
 ต าบลหนองกรด ยบ่งเขตการปกครองออกเปนน ๑๗ หมู่บแาน มีพื้นที่ทั้งหมด 
๑๓๓.๒๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๘๐,๕๐๐ ดร่ 
๑.๓ อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ         มีพื้นที่ติดต่อกับต าบลหนองกระโดน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
 ทิศนตแ              มีพื้นที่ติดต่อกับต าบลบางประมุง อ าเภอโกรกพระ 
 ทิศตะวันออก  มีพื้นที่ติดต่อกับต าบลวัดดทรย์อ าเภอเมืองนครสวรรรค์ 
 ทิศตะวันตก    มีพื้นที่ติดต่อกับต าบลหนองยาว อ าเภอลาดยาว 
๑.๔ ลักษณะภูมิประเทศ 
 โดยทั่วดปเปนนที่ราบสูง ลักษณะพื้นที่ต าบลเปนนที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงตามยนวเขา 
มีถนนสายหลักผ่านกลางพื้นที่ของต าบล ยละห่างจากตัวอ าเภอเมืองเพียง ๙ กิโลเมตร  
๑.๕ สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อาชีพประชากรส่วนนหญ่ของต าบลหนองกรดประกอบอาชีพต่างๆดังนี้ 
 อาชีพท านา รแอยละ ๘๕ ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 อาชีพคแาขาย-รับราชการ  รแอยละ ๕ ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 อาชีพรับจแางทั่วดป รแอยละ ๑๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 
๑.๖ การบริการพื้นฐาน 
 ๑.๖.๑ การคมนาคม 
  มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บแาน ยละสัญจรดปมาสะดวก 
 ๑.๖.๒ การโทรคมนาคม 
  ที่ท าการดปรษณีย์ ๑ ยห่ง (ตั้งอยู่นนเขตเทศบาลหนองเบน) 
 ๑.๖.๓ การดฟฟ้า 
  มีดฟฟ้านชแทุกหมู่บแานยต่ยังดม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 



๑๒๔ 

 

 ๑.๖.๔ ยหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าคลอง ล าหแวย  ๕ สาย 
  บึงหนอง ยละอ่ืนๆ ๑๑ ยห่ง 
 ๑.๖.๕ ยหล่งน้ าที่สรแางข้ึน 
  ฝาย  ๙ ยห่ง 
  บ่อน้ าตื้น ๑,๐๘๗ ยห่ง 
  บ่อโยก  ๔๓ ยห่ง 
  อ่างเก็บน้ า ๑๗ ยห่ง 
  น้ าประปา ๑๒ ยห่ง 
๒.๖.๒ ผังการบริหารงาน 
๑. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประกอบดแวย สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ยละคณะผูแบริหาร ดังนี้  
ภาพที่ ๑  แสดงโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต. ) ตามพ.ร.บ. สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ( ฉบับที่ 3 ) พ. ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วน

ต าบล (อบต.) 

สภา อบต. 
 สมาชิกสภาอบต.ซ่ึง

ดดแรับเลือกต้ังจาก
ราษฎรหมู่บแานละ 2 
คน 

 อบต.นดมีเพียง 1 
หมู่บแานนหแมีสมาชิก
สภา อบต.ดดแ 6 คน 

 อบต.นดมีเพียง 2
หมู่บแานนหแมีสมาชิก
สภา อบต.ดดแหมู่บแาน
ละ 3 คน 

คณะกรรมการบริหาร อบต. 
 ประธาน
กรรมการบริหาร อบต. 1 
คน 
 กรรมการบริหาร 
อบต. 2คน 
 ประธาน
กรรมการบริหารอบต.ยละ
กรรมการบริหาร อบต.
สภาอบต.เลือกจากสมาชิก
สภาอบต. 

เลขาณุการ 

คณะกรรมการ

บริหาร 

(ปลัด อบต.) 

เลขาณุการสภา

อบต. 

(เลือกจากสมาชิก

สภา) 

ส่วน... ส านักงานปลัด อบต. ส่วน .... 



๑๒๕ 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  แสดงคณะผู้บริหาร อบต. หนองกรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓  แสดงสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหนองกรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. หนองกรด 

รองนายก อบต. หนองกรด รองนายก อบต. หนองกรด เลขาณุการนายก 

อบต. หนองกรด 

ประธารสภา  

อบต. หนองกรด 

เลขาณุการสภา  

นองกรด 

รองประธานสภา อบต.  

หนองกรด 

สมาชิกสภา อบต. หนองกรด 

34 คน 



๑๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔  แสดงโครงสร้างส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกรด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

การแบ่งงานภายในส่วนราชการ 

ส านักงานปลัด 

นักบริหารงานทั่วไป 6 

งานสารบรรณ 

งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร

งานบริหารงานบุคคล 

งานเลือกต้ัง 

งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

ฝ่ายกฎหมายและคดี 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัย 

ฝ่ายสวัสดิการสังคม 

งานนโยบายและแผน 

งานวิชาการ 

งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

งานสารสนเทศและระบบ

คอมพิวเตอร์ 

งานงบประมาณ 

งานกฎหมายและนิติกรรม 

งานการด าเนินการทางคดีและศาล

ปกครอง 

งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

งานระเบียนการคลัง 

งานข้อบัญญัติ อบต. 

 

งานอ านวยการ 

งานป้องกัน 

งานช่วยเหลือฟื้นฟู 

งานกู้ภัย 

 

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

งานสังคมสงเคราะห์ 

งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 



๑๒๗ 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 
 โครงสรแางส่วนราชการ ยบ่งออกเปนน 
  ๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.  ส่วนการคลัง 
  ๓.  ส่วนโยธา 
  ๔.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
  ๕.  ส่วนสาธารณสุขยละสิ่งยวดลแอม 
  ๖.  ส่วนศึกษา ศาสนายละวัฒนธรรม 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดประกอบด้วย 
-ขแาราชการ  ๑๘คน 
-พนักงานจแางตามภารกิจ ๑๗ คน 
-พนักงานจแางทั่วดป  ๗ คน 
-ลูกจแางเหมา  ๑๘  คน 

สิ่งอ านวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
-รถกระเชแา  ๑ คัน 
-รถบรรทุกน้ า  ๑ คัน 
-รถกูแชีพ กูแภัย  ๑ คัน 
-รถยนต์ส่วนกลาง  ๒คัน 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
-ที่จอดรถของบุคลากร อบต.หนองกรด 
-ที่จอดรถผูแมาติดต่องานกับ อบต. หนองกรด 
-มีหแองน้ าดวแบริการประชาชนที่มาติดต่อกับ อบต. หนองกรด 

สิ่งอ านวยความสะดวกภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
-อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเปนนส าหรับพนักงาน อบต.หนองกรด 
-โทรศัพท์ประจ า อบต. หนองกรด 
-บริการอินเตอร์เน็ต ประจ า อบต. หนองกรด 
-บริการเครื่องด่ืม นหแยก่ผูแมาติดต่อกับ อบต. หนองกรด 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
 นนปีงบประมาณ ๒๕๔๙ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดดดแเนแนการพัฒนาดแาน
โครงสรแางพื้นฐาน ดดแยก่ การสรแางถนน ยละปรับปรุงสภาพถนนภายนนหมู่บแาน การพัฒนา
ยหล่งน้ าเพือ่การเกษตร ดดแยก่การขุดลอกล าเหมือง ยละ สระน้ า เพื่อพัฒนาโครงสรแางพื้นฐาน
ของต าบลนหแเปนนเมืองน่าอยู่ มีระบบการคมนาคมที่สะดวกยละปลอดภัย ประชาชนมีดฟฟ้ายละ
ประปานชแนหแครอบคลุมทุกหมู่บแาน ท านหแปัจจุบันต าบลหนองกรดมีเสแนทางคมนาคมที่สะดวก
สามารถเดินทางสัญจรดดแทุกหมู่บแานอย่างสะดวก ยละรวดเร็ว ยละ มีการสื่อสารที่สะดวก 
นอกจากการพัฒนาโครงสรแางพื้นฐานยลแว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรดยังนหแความส าคัญ
นนคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งดแานการศึกษา สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพของ
ประชาชน ยละการด ารงชีวิตนนยต่ละครัวเรือน โดยสนับสนุนงบประมาณยก่หน่วยงานที่
เกี่ยวขแองดดแมีงบประมาณนนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนนต าบล ตลอดจนนหแความช่วยเหลือ
เด็ก สครี คนชรา ยละผูแพิการ ยละสนับสนุนงานกิจกรรมประเพณีเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีดทยที่ดีงามดวแ ยละเมื่อประชาชนประสบปัญหาภัยทางธรรมชาติหรือดดแรับความ
เดือดรแอน องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการนหแความช่วยเหลืออย่างรีบด่วนทั้งดแานยรงงาน
ของพนักงาน ยละประชาชน ดแานเครื่องมืออุปกรณ์ขององค์การปกครองส่วนทแองถิ่นยละการ
สนับสนุนงบประมาณนหแความช่วยเหลือเบ้ืองตแนยก่ผูแประสบภัย 

หลักและแนวคดิในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ยผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทแองถิ่น เปนนยผนซึ่งยสดงวิสัยทัศน ์
พันธกิจ ยละจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนานนอนาคต โดยมีความสอดคลแองกับยผนพัฒนา
เศรษฐกิจยละสังคมยห่งชาติ ยผนพัฒนาจังหวัด ยผนพัฒนาอ าเภอ ยละนโยบายนนการพัฒนา
ทแองถิ่น 

การวางยผนยุธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์การปกครองส่วนทแองถิ่นเปนน
อย่างย่ิง เนื่องจากยผนยุธศาสตร์การพัฒนาเปนนยผนพัฒนาที่มุ่งดปสู่สภาพการณ์ที่ตแองการนหแ
เกิดข้ึนนนอนาคตเปนนกรอบนนการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทแองถิ่นนหแ
มุ่งดปสู่สภาพการอันพึงประสงค์ดดแอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนยปลงโดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดดดแอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท ายผนยุธศาสตร์การพัฒนาจึงเปนน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทแองถิ่น ที่ตแองก าหนดถึงสภาพการณ์ที่
ตแองการจะบรรลุยละยนวทางที่จะท านหแบรรลุถึงสภาพการนั้น ดังนั้นการจัดท ายผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ดีจะตแองตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมยละการวิเคราะห์ขแอมูลอย่างรอบดแาน 
ยละเปนนระบบ ทั้งนี้เพื่อนหแเผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทแองถิ่น สามารถ
น าดปสู่การยกแดขปัญหายละตอบสนองความตแองการของประชาชนนนทแองถิ่นดดแอย่างยทแจริง 
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ยละมีการพัฒนาเปนนดปตามทิศทางการพัฒนาของนโยบายรัฐบาล ยผนพัฒนาเศรษฐกิจยละ
สังคมยห่งชาติ ยผนจังหวัด ยละยผนพัฒนาอ าเภอ ตลอดจนนโยบายริเริ่มของทแองถิ่น 

การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น 
-องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด ก าหนดยนวทางการพัฒนาทแองถิ่นตามภารกิจ อ านาจ
ยละ-หนแาที่ของทแองถิ่น นนดแานต่างๆดังนี้ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-จัดนหแมียละบ ารุงรักษาทางบก ยละทางน้ า 
-พัฒนายหล่งน้ า นหแสามารถกักเก็บน้ าดดแตลอดปี ยละจัดหาเหล่งน้ าอุปโภค -บริโภคนหแยก่
ประชาชนที่ขาดยคลน 
-พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดฟฟ้า ประปา ยละการสื่อสาร 
ด้านเศรษฐกิจ 
การยกแดขปัญหาความยากจน 
บ ารุงยละส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยเริ่มจากเครือข่ายชุมชนเข็มยข็ง 
ส่งเสริมการลงทุนนนชุมชน 
ด้านทุนทางสังคม 
-ส่งเสริมดแานการศึกษา 
-การนหแความช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ยละผูแพิการ 
-ส่งเสริมดแานศิลปวัฒนธรรมพื้นบแาน ประเพณีทแองถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาทแองถิ่นนหแดดแรับการ
ถ่ายทอด 
-สรแางความปลอดภัยภายนนชุมชน 
-ป้องกันยละช่วยเหลือผูแประสบสาธารณภัย 
-ส่งเสริมกีฬา ยละนันทนาการ 
-ป้องกันยละยกแดขปัญกายาเสพติด 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-พัฒนายละฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว 
-จัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนนจ 
-ส่งเสริมนหแประชาชนมีส่วนร่วมนนการรักษาความสะอาด 
-ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ยละน้ าเสีย 
-สรแางจิตส านึกนนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยละสิ่งยวดลแอม 
ด้านการบริหารจัดการ 
-จัดท ายผนพัฒนาทแองถิ่น 
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-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนนการบริหารจัดการ 
-พัฒนาโครงสรแางการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ยละพัฒนาบุคลากรเจแาหนแาที่นหแมี
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 จากการศึกษาสภาพปัญหายละความตแองการของประชาชน ดดแด าเนินการจัดท า
ประชาคมหมู่บแานนนยต่ละหมู่เพื่อศึกษาสภาพปัญหายละความตแองการ ซึ่งดดแขแอสรุปดดแดังนี้ 
ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-ก่อสรแางปรับปรุงถนนเชื่อมต่อระหว่างซอย หมู่บแาน ต าบล 
-ขุดลอกล าเหมือง วางท่อระบายน้ า ท าประตูปิด-เปิดสรแางฝาย ขุดสระน้ ายละสรแางระบบประปา
ภายนนหมู่บแาน 
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
-จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพส าหรับเยาวชน สตรี หลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-พัฒนาการปรับโครงสรแางระบบการผลิตการเกษตร 
-พัฒนากลุ่มอาชีพยละเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพ 
ความต้องการด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
-ขยายเขตการนหแบริการประชาชนดแานการรักษาพยาบาล 
-จัดการดแานสุขลักษณะนนหมู่บแานนหแเรียบรแอย 
ความต้องการด้านน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
-ก่อสรแางระบบประปาภายนนหมู่บแาน 
-ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ า 
-จัดหาภาชนะกักเก็บน้ าภายนนหมู่บแาน 
ความต้องการด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
-จัดนหแมีการฝึกอบรมความรูแนนการประกอบอาชีพ 
ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-การพัฒนาสภาพสิ่งยวดลแอมของหมู่บแานนหแเปนนชุมชนสะอาด 
-จัดนหแมีการระบายน้ าที่ดีมีประสิทธิภาพ 
-รณรงค์นหแความรูแยก่ประชาชนนหแทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดดมแท าลายป่า ยละการ -
ท าลายสิ่งยวดลแอม จัดนหแมีการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ยหล่งน้ า 
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ภาคผนวก  ข 
 

   รายชื่อผูแเชี่ยวชาญผูแตรวจยกแเครื่องมือนนการท าวิทยานิพนธ ์ 
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รายผูแเชี่ยวชาญตรวจยกแดขเครื่องมือนนการท าวิทยานิพนธ์  จ านวน ๕ ท่าน 
ประกอบดแวย ดังนี้ 

๑) ผศ.ดร. วรกฤต  เถื่อนชแาง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผศ.อานนท ์ เมธีวรฉัตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพุทธศาสนา คณะพทุธศาสตร ์

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) อาจารย์สิ้นศึก มุงคุณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชามนุษยศาสตร ์

   คณะมนษุยศาสตร ์

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔) อาจารย์ศศิกิจจ ์ อ่ าจุแย อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕) อาจารย์กิตติพัฒน ์ รัศม ี อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ภาคผนวก    ค 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจยกแดขเครื่องมือทีน่ชแนนการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขแอมูลเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
ยบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ความพึงพอนจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

***************************** 

ค าชี้แจง : 

 ๑. ยบบสอบถามชุดนี ้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาความพึงพอนจของประชาชนต่อการบริการ

สาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกรด จงัหวัดนครสวรรค์ 

ซึ่งท่านเปนนบุคคลหนึ่งที่ดดแรับการคัดเลือกนหแเปนนผูแตอบยบบสอบถาม โปรดตอบยบบสอบถาม
ตามความคิดเห็นของท่านอย่างยทแจริงนหแครบถแวนทุกขแอค าถาม ค าตอบของท่านผูแวิจัยจะรักษา
ดวแเปนนความลับยละจะดม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน หรือหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ  
เนื่องจากผูแวิจัยจะน าค าตอบของท่านดปนชแวิเคราะหน์นภาพรวมเท่านั้น 

 ๒. ยบบสอบถามชุดนี้ประกอบดแวย ๓ ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ ๑ ยบบสอบถามขแอมูลเบ้ืองตแนของผูแตอบยบบสอบถาม 

  ตอนที่ ๒ ยบบสอบถามการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ๖ : กรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จงัหวัดนครสวรรค์ ตามความคิดเห็นของประชาชน 

 ตอนที่ ๓ ยบบสอบถามขแอเสนอยนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรม ๖ : กรณีศึกษาองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ตามความคิดเห็น
ของประชาชน  

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือตอบยบบสอบถาม 

นางสาวอาภรณ์รัตน ์เลิศดผ่รอด 

นิสิตปรญิญาโท หลักสตูรพทุธศาสตรมหาบัณฑติ 
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สาชารัฐประศาสนศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม  

ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค ์

ค าชี้แจง 

         ยบบสอบถามฉบับนี้  เปนนยบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอนจของ

ประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

กรด จังหวัดนครสวรรค ์เปนนการวิจัยระดับมหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์

ยบบสอบถามฉบับนี้   นชแส าหรับหาขแอมูลนนการศึกษาวิจัยเท่านั้น  ยละการตอบ

ยบบสอบถามจะดม่มีผลกระทบนด ๆ ต่อผูแตอบ  โปรดตอบค าถามทุกขแอตามความเปนนจริง 

ผลการวิจัยครั้งนี ้ จะเปนนประโยชน์โดยตรงต่อ  ความพึงพอนจของประชาชนต่อการบริการ

สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกรด จงัหวัดนครสวรรค ์

ที่จะน าดปนชแนนการพิจารณาปรับปรุงยละพัฒนาหน่วยงานเพื่อนหแเกิดประสิทธิภาพ

ยละประสทิธิผลมากย่ิงข้ึน 

ยบบสอบถามฉบับนี้  มี  ๓  ตอน  คือ 

ตอนที่  ๑   ยบบสอบถามเกี่ยวกับขแอมูลทั่วดปของผูแตอบยบบสอบถาม 

รหัสยบบสอบถาม 
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ตอนที่  ๒  ยบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความถงึพอนจของประชาชนต่อการบริการ

สารธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกรด จงัหวัดนครสวรรค์ 

  
 ตอนที่  ๓  ยบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหายละขแอเสนอยนะ ซึ่งเปนนค าถามที่เปิด
โอกาสนหแผูแตอบดดแยสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

 ตอนที่   ๑     แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง       โปรดเขียนเครื่องหมาย       ลงนนช่อง    (  )    หนแาขแอความที่เปนนจริง 

๑.  เพศ  (  )  ชาย   (  )  หญิง 
๒. อายุ  (  )  ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (  )  อายุ ๒๑ – ๓๕ ปี  
   (  )  อายุ ๓๖ – ๕๐ ปี  (  )  มากกว่า  ๕๐  ปีข้ึนดป 
๓. ระดับการศึกษา 
  (  )  ประถมศึกษา  (  )  ม.๓ – ม.๖ หรือ ปวช. 
  (  )  ปวส. – ปริญญาตร ี (  )  ปริญญาโท – ปริญญาเอก 
๔.  อาชีพ 
  (  )  รับจแาง/เกษตรกรรม  (  )  รับราชการ/รฐัวิสาหกิจ 
  (  )  คแาขาย/นักธุรกิจ  (  )  นักเรียน/นักศึกษา 
  (  )  อ่ืนๆ......................... 
๕.  ต ายหน่งหนแาที ่
 (  )  ผูแนหญ่บแาน   (  )  ก านัน 
 (  )  สมาชิกสภา อบต.  (  )  ประชาชนนนพื้นที ่
 (  )  อ่ืนๆ.......................... 
๖. รายดดแต่อเดือน 
 (  )  ดม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (  )  ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท 
 (  )  ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท (  )  ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท 
 (  )  ๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ บาท (  )  มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท 
   

 



๑๔๖ 

 

 

 

 

ตอนที่  ๒     ยบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความถึงพอนจของประชาชนต่อการสาธารณะตาม

หลักสาราณียธรรมขององค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 

 

ข้อที ่

 

การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้แก่ การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก

และทางน้ า,การพัฒนาแหล่งน้ า,การพัฒนา

ระบบสารธารณูปโภคเช่นไฟฟ้า ประปา 

และการสื่อสาร ตามหลักสาราณียธรรม ๖ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นแอย นแอย

ที่สุด 

๑. ด้านเมตตากายกรรม  

๑.๑ เจแาหนแาที่ยสดงดมตรียละหวังดีต่อประชาชน       

๑.๒ เจแาหนแาที่มีอัธยาศัยอ่อนโยนยละอ่อนนแอม ดม่ยสดง

อาการรังเกียจหรือดูหมิ่นเหยียดหยามประชาชน 
     

๑.๓ เจแาหนแาที่ยสดงความซื่อสัตย์ ยละซื่อตรงต่อหนแาที่      

๑.๔ เจแาหนแาที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเสมอภาค โดย

ดม่มีการเลือกปฏิบัติ 
     

๑.๕ เจแาหนแาที่ท างานนนหนแาที่ ดแวยความละเอียด  ถี่ถแวน 

ถูกตแอง ยละรวดเร็ว 
     

๒.  ด้านเมตตาวจีกรรม      



๑๔๗ 

 

๒.๑ เจแาหนแาที่กล่าววาจาปรารถนาดีต่อประชาชน      

๒.๒ เจแาหนแาที่ยินดีนหแค ายนะน ายละชี้ยจงรายละเอียดนหแ

ทราบถี่ถแวนดแวยถแอยค าที่สุภาพ 
     

๒.๓ เจแาหนแาที่ยจแงข่าวสารที่เปนนประโยชน์ยก่ประชาชน      

 

 

ข้อที ่

 

หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นแอย นแอย

ที่สุด 

๒.๔ เจแาหนแาที่นัดหมายยละซื่อตรงต่อค าพูดตามที่ดดแ

รับปากประชาชนดวแ เมื่อมาติดต่อภายหลัง 
     

๒.๕ เจแาหนแาที่ยสดงความเอื้อเฟื้อดแวยวาจาพรแอมที่จะ

นหแบริการอีกนนคราวต่อดป 
     

๓.  ด้านเมตตามโนกรรม  

๓.๑ เจแาหนแาที่นหแบริการดแวยดมตรีจิตมิตรภาพ      

๓.๒ เจแาหนแาที่นหแบริการดแวยหนแาตายิ้มยยแมยจ่มนส      

๓.๓ เจแาหนแาที่นหแเกียรติยก่ประชาชนอย่างเสมอภาคโดย

ทั่วกัน 
     

๓.๔ เจแาหนแาที่นหแบริการโดยดม่เลือกปฏิบัติตามล าดับ

ก่อนหลัง 
     

๓.๕ เจแาหนแาที่ท าหนแาที่โดยมีจิตส านึกยละยึดหลักนนการ

รักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 
     

๔. ด้านสาธารณโภค ี  



๑๔๘ 

 

๔.๑ เจแาหนแาที่นหแบริการยก่ประชาชนโดยดม่มุ่งหวังสิ่งตอบ

ยทน 
     

๔.๒ เจแาหนแาที่นหแความสงเคราะห์ประชาชนตามหนแาที่ยละ

ส านึกนนความรับผิดชอบ 
     

๔.๓ เจแาหนแาที่มุ่งเนแนการจัดบริการอย่างทั่วถึง เพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม 
     

ข้อที ่ หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นแอย นแอย

ที่สุด 

๔.๔ เจแาหนแาที่ปฏิบัติหนแาที่อย่างสุจริตเพื่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม 
     

๔.๕ เจแาหนแาที่ยึดผลประโยชน์ประชาชนโดยส่วนรวมเปนน

ที่ตั้ง โดยดม่มีอคติล าเอียงต่อฝ่ายนดฝ่ายหนึ่ง 
     

๕. ด้านสีลสามัญญตา  

๕.๑ เจแาหนแาที่มีจริยธรรม คุณธรรม วางตนเปนนที่น่านับถือ

ดวแวางนจ 
     

๕.๒ เจแาหนแาที่มีความเอื้อเฟื้อ มีมนุษยสัมพันธ์      ดม่เปนน

คนเจแาอารมณ์ 

     

๕.๓ เจแาหนแาที่ส่งเสริมประชาชนนนการบ าเพ็ญ    

สาธารณประโยชน์ นนโอกาสต่างๆ 
     

๕.๔ เจแาหนแาที่ดม่ประพฤตินหแเปนนที่รังเกียจ หรือเสื่อมเสีย

ยก่หมู่คณะ 
     

๕.๕ เจแาหนแาที่ดม่ถืออภิสิทธิ์หรือกระท าการนดๆ อันเปนนที่      



๑๔๙ 

 

เดือดรแอนยก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

ข้อที ่ หัวข้อ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นแอย นแอย

ที่สุด 

๖. ด้านทิฏฐิสามัญญตา  

๖.๑ เจแาหนแาที่เคารพเหตุผลยละพรแอมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนนนการปฏิบัติงาน 
     

๖.๒ ผูแบริหารยละเจแาหนแาที่มีการปรึกษาหารือกันยละ

ปฏิบัติงานดปนนทิศทางเดียวกัน 
     

๖.๓ เจแาหนแาที่จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับประชาชนเพื่อ

สรแางทัศนคติที่ดีต่อกัน 
     

๖.๔ เจแาหนแาที่ยึดหลักความดีงามเปนนอุดมคติอย่าง

เดียวกันนนการปฏิบัติงาน 
     

๖.๕ เจแาหนแาที่จัดนหแมีการประชุมยละรับฟังการยสดงความ

คิดเห็นของกลุ่มต่างๆ ภายนนเขต อบต.เพื่อน ามา

ปรับปรุงยผนการพัฒนาการบริการสาธารณะดแาน

โครงสรแางพื้นฐานต่อดป 

     



๑๕๐ 

 

 

 
 

 

 

 

ตอนที่  ๓  แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค์  และข้อเสนอแนของประชาชน ต่อการ
บริการสาธารณะตามหละสาราณีธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 

ค าชี้แจง โปรดให้ข้อเสนอแนะในการบริการประชาชนของฝ่ายทะเบียนจังหวดั
นครสวรรค์ ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

 

๓.๑ การนหแบริการสาธารณะ ดแานเมตตากายกรรม: ท าต่อกันดแวยเมตตา 

 

  

 

๓.๒ การนหแบริการสาธารณะ ดแานเมตตาวจีกรรม: พูดตอ่กันดแวยเมตตา 

 

ปัญหายละอุปสรรค 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

ขแอเสนอนะ 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

 



๑๕๑ 

 

 

 

๓.๓ การนหแบริการนหแบริการสาธารณะ ดแานเมตตามโนกรรม : คิดต่อกันดแวย

เมตตา 

  

 

๓.๔ การนหแบริการสาธารณะ ดแานสาธารณะโภคี : ยบ่งปันลาภผลที่ดดแมาโดยชอบ

ธรรม 

  

ปัญหายละอุปสรรค 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

ขแอเสนอนะ 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

ปัญหายละอุปสรรค 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

ขแอเสนอนะ 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 



๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

๓.๕  การนหแบริการสาธารณะ ดแานสีลสามัญญตา : การมีความประพฤตสิุจรติดีงาม 

 

 

 ๓.๖ การนหแบริการสาธารณะ ดแานทิฏฐิสามญัญตา : เคารพรับฟังความคิดเห็น มี

ความรับผิดชอบร่วมกัน 

ปัญหายละอุปสรรค 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

ขแอเสนอนะ 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

ปัญหายละอุปสรรค 

........................................................................ 

........................................................................ 

........................................................................ 

ขแอเสนอนะ 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 



๑๕๓ 

 

  

 

 

ขอขอบคุณที่นหแความร่วมมือนนการตอบยบบสอบถาม 

 

 

ปัญหายละอุปสรรค 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

ขแอเสนอนะ 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 



๑๕๔ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ   :    นางสาวอาภรณ์รัตน์  เลิศไผ่รอด 

เกิด   :    ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๒๕ 

สถานที่เกิด  :    จังหวัดก าแพงเพชร 

การศึกษา   :    ประถมศึกษา โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 
   :    มัธยมศึกษา  โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์
   :    ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์)   
  มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

เข้าศึกษา   :    ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๒ 

ส าเร็จการศึกษา :    ๓๑ มนีาคม  ๒๕๕๔ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  :    ๒๓๒/๑๑  หมูท่ี่  ๗  ต าบลหนองกรด  อ าเภอเมอืงนครสวรรค์   
        จังหวัดนครสวรรค์  ๖๐๒๔๐   
        โทร. ( ๐๕๖ )  ๒๙๖ - ๒๑๔ 
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