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สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ีอศึกษาการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ

ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 71 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
การค านวณของ  ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่าห้าระดับ ค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ  2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน า
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ และ3) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ เรียงล าดับจากความถี่สูงไปหาต่ า 
สามอันดับแรก ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเกิดการเอาใจใส่ให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มากยิ่งข้ึน ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคห
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วัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเอาใจใส่ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 
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This research serves the purposes: 1) to study Leadership to the four 

Principles of Sangahavatthu in Khon Kaen Subdistrict Administrative Organization, 
Mueang District, Roi Et Province. 2) to compare the satisfaction to Leadership to the 
four Principles of Sangahavatthu in Khon Kaen Subdistrict Administrative Organization, 
Mueang District, Roi Et Province. sex, age and education, and 3) to study the 
suggestions about Leadership to the four Principles of Sangahavatthu in Khon Kaen 
Subdistrict Administrative Organization, Mueang District, Roi Et Province, population 
And research samples include  personnel in Khon Kaen Subdistrict Administrative 
Organization, Mueang District, Roi Et Province number 86 people. groups by using the 
formula to calculate crossing ( Taro Yamane) . samples, the number of 71 people 
research tool is the query scale estimates the five levels. There's a confidence value 
to both the original (Reliability) is equal to research tool is the query scale estimates 
the five level of confidence (Reliability) of full equals to 0.93. The statistics utilized 
for data analyses encompass frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test 
and F-test (One-way ANOVA).   

Research findings:1) personnel in Khon Kaen Subdistrict Administrative 
Organization, Mueang District, Roi Et Province, suggestions about Leadership to the 
four Principles of Sangahavatthu Administrative Organization When considering a list 
of aspects is very level all five sides sorted out the average descending include 
service. Service fast, timely, adequate service and to provide ongoing service, 
respectively, 2). Hypothesis test results found that people in the Administration, 
Khon Kaen, mueang ROI et with gender, age and education level, different obligations 
have watthu 4 in service, and the list is not different sides which are not in accordance 



 
 

ง 

with the hypothesis of the research locus.Set, and 3). Personnel administration, Khon 
Kaen, mueang ROI et have suggestions about implementation obligations four 
Principles of Sangahavatthu in service, sorting out high frequency to lower. The first 
three include watthu four Principles of Sangahavatthu (Atthacariya) service to let 
people born care, continuous service is always greater, should have more four 
Principles of Sangahavatthu (Atthacariya) service to let people swearing industrious, 
always continuous service even more and should have more obligations in four 
Principles of Sangahavatthu (Samanattata) service to provide attentive personnel, the 
service quickly is always greate 
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ประกาศคณุปูการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้
ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด  

ขอขอบคุณ ดร.ไพรัช พ้ืนชมภู อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่กรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า ค าปรึกษา 
และตรวจแก้ไขอันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก ประธานกรรมการ ดร.ศิลป์  
ชื่นนิรันดร์ รองศาสตราจารย์ อุดม พิริยสิงห์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา คล้ายเดช 
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความเมตตาในการตรวจสอบข้อบกพร่องจนท าให้สารนิพนธ์
ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ด้วยดี  

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ ศิลาบุตร ดร. สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ และ              
นายสุริยา ถิรวิชัยกุล ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท าให้
สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์   
 ขอขอบคุณ บุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและ
การเก็บข้อมูลในการวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่กรุณาให้ความรู้ทาง
วิชาการ ต ารา เอกวิทยาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท าสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมืออ านวยความ
สะดวกเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวนามมา ณ โอกาสนี้ ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ให้ก าลังใจและคอยช่วยเหลือสนับสนุน 
 คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศเพ่ือบูชาพระคุณแด่บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา และคุณธรรมเครื่องชี้น าความส าเร็จในชีวิต 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเปน็มำและควำมส ำคญัของปญัหำ 
สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักค ำสอนทำงพระพุทธศำสนำที่มีส ำคัญและมีคุณค่ำ เป็นที่ตั้งแห่งควำม

ยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือกำรสงเครำะห์ สี่ประกำร คือ 1) ทำน กำรให้ปันสิ่งของ
ของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปันนั้น ย่อมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจแก่ผู้รับให้ระลึกนึกถึงควำมเป็นผู้มีน้ ำใจโอบ
อ้อมอำรีของผู้ให้ ผู้มีจิตใจโอบอ้อมอำรีมีน้ ำใจ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ ย่อมเป็นที่รักแก่
ชนทั้งหลำย 2) ปิยวำจำ กำรเจรจำที่อ่อนหวำน คือ วำจำที่ไพเรำะสุภำพอ่อนโยนตำมฐำนะย่อมเป็นที่
ชื่นใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟังหรือคู่สนทนำ และวำจำที่ไม่ไพเรำะ 3) อัตถจริยำ กำรประพฤติสิ่งที่ดี
เป็นประ โยชน์แก่ผู้อ่ืน รู้จักสงเครำะห์และช่วยเหลือกิจกำรของผู้อ่ืนให้ส ำเร็จ รู้จักช่วยกระท ำกิจอัน
เป็นประโยชน์บุคคลอ่ืนหรือแก่สังคมส่วนรวม  ตำมควำมเหมำะสมแก่ฐำนะและโอกำส และ4) 
สมำนัตตตำ คือ ควำมเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว ก็คือ ควำมประพฤติปฏิบัติดีต่อผู้อ่ืนอย่ำงเสมอต้น
เสมอปลำย เมื่อมีชีวิตที่เจริญก้ำวหน้ำ หรือได้ดิบได้ดีขึ้นไป ก็ไม่ถือตัวหรือท ำตัวเย่อหยิ่งกับญำติพ่ีน้อง
หรือมิตรสหำยเดิม ที่เคยคบค้ำหรือปฏิบัติดีต่อกัน เคยเคำรพนับถือกันมำอย่ำงไร ก็คงประพฤติปฏิบัติ
ดีต่อกัน เคำรพนับถือกันอยู่อย่ำงนั้น ควำมเป็นผู้มีตนเสมอนี้เป็นคุณเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้เป็น
มิตรไมตรีที่ดีต่อกันได้เป็นอย่ำงดี (พระภำวนำวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 2542, หน้ำ 83)  

ปัจจุบัน มีหลำยหน่วยงำนถูกร้องเรียนว่ำบุคลำกรในองค์กร หน่วยงำนขำดคุณธรรมในกำร
ให้บริกำร บุคลำกรจึงมีส่วนส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นตัวแปรในกำรท ำให้งำนบริกำรมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จได้ กำรให้บริกำรที่ดี จึงควรมีควำมเท่ำ
เทียม รวดเร็วทันเวลำ เพียงพอ ต่อเนื่อง ก้ำวหน้ำ และต้องมีคุณธรรมด้วย ซึ่งถือได้ว่ำเป็นกำร
ให้บริกำรแบบครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในทัศนคติ วิธีคิด วิธีท ำงำน กำรให้บริกำรที่สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับผู้มำรับบริกำร จะท ำให้องค์กร หน่วยงำน ได้รับประโยชน์ อย่ำงสูงสุด (ศศิธร 
พูลสุข, 2538, หน้ำ 33) ซึ่งส ำนักนำยกรัฐมนตรี ได้ออกระเบียบว่ำ ด้วยกิจกำรบ้ำนเมือง และสังคมที่
ดี คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม ควำมโปร่งใส มีส่วนร่วม ควำมรับผิดชอบ และควำมคุ้มค่ำ เป็น
กำรสนับสนุนพัฒนำกำรปกครองที่ดีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่ำ Good Governance หรือ ธรรมำภิบำล 
(บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, 2544, หน้ำ 5) โดยก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐทุกแห่ง ต้องก ำหนดโครงกำรต่ำง 
ๆ และงำนกำรให้บริกำร ปรับปรุงงำนในควำมรับผิดชอบให้สอดคล้องกับธรรมำภิบำล (โกวิทย์ พวงงำม, 
2548, หน้ำ 11) และกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลำกรของรัฐต้องให้บริกำร
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ถูกต้องโปร่งใส ให้มีควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจ หน้ำที่ ระเบียบ ข้อกฎหมำย ข้อบังคับ และค ำสั่ง อย่ำง
เคร่งคัด ลักษณะเฉพำะตัวข้ำงต้นแล้ว คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่บุคลำกรต้องมีด้วย คือ หลักคุณธรรม และ
จริยธรรม ดังกล่ำว หำกบุคลำกรได้ปฏิบัติอย่ำงจริงจัง เป็นนิสัยก็จะเป็นพื้นฐำนท ำให้งำนบริกำรส ำเร็จ
ด้วยดี กำรให้บริกำรที่ดี และมีคุณธรรมจำกตัวบุคลำกร ซึ่งต้องอำศัยเทคนิคกลยุทธ์ ทักษะ ต่ำงๆ ที่จะ
ท ำให้ชนะใจลูกค้ำ หรือผู้มำใช้บริกำร (กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้ำ 14) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น ยกฐำนะขึ้นเป็นสภำต ำบลขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2514 
แล้วในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหำดไทยได้ยกฐำนะขึ้นเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 27 ตุลำคม 2552 ปัจจุบัน มีบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ ำนวน 86 คน (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น, 2560, หน้ำ 2) ซ่ึงบุคลำกร นอกจำกจะ
มีบทบำทในกำรท ำงำนแล้ว ยังมีอีกบทบำทหนึ่งก็คือกำรให้บริกำร กำรให้บริกำรที่ดีนั้น ต้องมีควำม
เท่ำเทียม รวดเร็วทันเวลำ เพียงพอ และต่อเนื่อง ที่ส ำคัญคือ ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในกำร
ให้บริกำรด้วย (กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2550, หน้ำ 14) แต่ก็ยังไม่อำจทรำบได้ว่ำ บุคลำกรใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น ได้ให้บริกำรที่ดี และมีคุณธรรม มำกน้อยเพียงใด เพรำะยังไม่ได้มี
กำรศึกษำที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงเห็นว่ำ หลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งน่ำจะเป็นหลักคุณธรรมหนึ่งที่ทรงคุณค่ำ 
เพรำะเป็นหลักธรรมแห่งกำรแบ่งปั่น สงเครำะห์ หลักธรรมแห่งกำรยึดเหนี่ยวจิตใจกันและกัน มีอยู่สี่
ประกำร คือ 1) ทำน กำรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน มีน้ ำใจต่อกันและกัน 2) ปิยวำจำ กำรพูดจำกันด้วย
ถ้อยคำสุภำพ อ่อนโยน พูดด้วยจิตที่ปรำรถนำรู้จักกำลเวลำในกำรพูดอย่ำงเหมำะสม และรู้จักกำรใช้
คำพูดไม่ใช้วำจำหักล้ำงเชือดเฉือนจิตใจของผู้อ่ืน หรือวำจำที่เป็นค ำหยำบคำย กระด้ำงกระเดื่อง ดุด่ำ
เสียดสี อันจะก่อให้เกิดกำรขัดใจกันในครอบครัวได้ 3) อัตถจริยำ คือ กำรช่วยเหลือ บ ำเพ็ญประโยชน์
ต่อผู้อ่ืน และ4) สมำนัตตตำ กำรปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับสถำนภำพ บทบำท หน้ำที่ของตน โดยวำง
ตนเสมอต้นเสมอปลำย สำมำรถเข้ำกับผู้อ่ืนได้ (พระมหำบุญเพียร ปุญฺวิริโย, 2544, หน้ำ 119) หลัก
คุณธรรมดังกล่ำว หำกบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มี
กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ในกำรให้บริกำร ก็จะท ำให้มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์ใน
กำรให้บริกำร  

ปัญหำดังกล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำเรื่อง กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้
ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรน ำ
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มำกยิ่งขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 1.2.1 เพ่ือศึกษำกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ 
ต่ำงกัน 
 1.2.3 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1.3.1 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ
ต่ำงกัน มีกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ในกำรให้บริกำร แตกต่ำงกัน 
 1.3.2 บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอำยุ 
ต่ำงกัน มีกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ในกำรให้บริกำร แตกต่ำงกัน 
 1.3.3 บุคลำกรในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับ
กำรศึกษำ ต่ำงกัน มีกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ในกำรให้บริกำร แตกต่ำงกัน  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 กำรวิจัย กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  

 ได้แก ่บุคลำกรในหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตำมบัญชีรำยชื่อ จ ำนวน 86 คน (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น, 2560, หน้ำ 2) 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

ได้แก่ กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้ำน คือ  
  1) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม  
  2) ด้ำนกำรให้บริกำรรวดเร็วทันเวลำ 
  3) ด้ำนให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ 
  4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  

ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 ได้แก่ วันที่ 1 เมษำยน 2560 – 18 พฤษภำคม 2560 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ท ำให้ทรำบกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.2 ท ำให้ทรำบผลกำรเปรียบเทียบกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อำยุ และระดับ
กำรศึกษำ ต่ำงกัน 

1.5.3 ท ำให้ทรำบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.5.4 สำมำรถน ำผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรน ำ
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม มำกยิ่งขึ้น 

  

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรวิจัย กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้นิยำมศัพท์เฉพำะเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน 
ดังต่อไปนี้ 

หลักสังคหวัตถุ 4 หมำยถึง หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำที่ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ เพ่ือยึด
เหนี่ยวน้ ำใจ ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล คนอ่ืนที่เพ่ือให้เกิดควำมรักใคร่นับถือ หรือเป็นหลักสงเครำะห์
ซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประกำร ดังนี้ 

1) ทำน หมำยถึง กำรให้กำรเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละแบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยกำร
ให้สิ่งของ หรือให้ควำมรู้และแนะน ำสั่งสอนด้วยน้ ำใจไมตรี มีควำมโอบอ้อมอำรี 

2) ปิยวำจำ หมำยถึง ควำมเป็นผู้มีวำจำสุภำพ ไพเรำะ อ่อนหวำน น่ำรัก  
3) อัตถจริยำ หมำยถึง กำรช่วยเหลือ บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
4) สมำนัตตตำ หมำยถึง กำรท ำตนเสมอต้นเสมอปลำย ตลอดถึงวำงตนให้เหมำะสม 
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กำรให้บริกำร หมำยถึง กิจกรรมที่อยู่ในควำมอ ำนวยกำรของรัฐ และถือเป็นภำระหน้ำที่ของ
รัฐที่ต้องจัดท ำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรมีส่วนรวมของประชำชนโดยรวม (Public Interest) เพ่ือ
จัดระเบียบสังคม รักษำควำมม่ันคงของรัฐ รักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยให้ประชำชนและ
สังคม และจัดหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสบำย ในกำรด ำรงชีวิตให้ประชำชน 

บุคลำกร หมำยถึง บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  หมำยถึง กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล 
ซึ่งได้รับกำรจัดตั้งเป็นเทศบำลต ำบล อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและเทศบำลต ำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และเทศบำลต ำบล 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 ซึ่งได้ยกฐำนะขึ้นเป็น
สภำต ำบลขอนแก่น  เมื่อปี  พ.ศ. 2514 แล้วในปี  พ.ศ. 2540 และวันที่  27 ตุลำคม 2552 
กระทรวงมหำดไทยได้ยกฐำนะขึ้นเป็น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
หมำยถึง กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้ำน  
  1) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม หมำยถึง บริกำรด้วยควำมรักและเมตตำกับทุกคน 
(ทำน) บริกำรด้วยควำมเอ้ือเฟ้ือ และเสียสละกับทุกคน (ทำน) บริกำรพูดจำสุภำพอ่อนหวำนกับทุกคน 
(ปิยวำจำ) บริกำรยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเองกับทุกคน (ปิยวำจำ) บริกำรด้วยควำมเสียสละเอำใจใส่
กับทุกคน (อัตถจริยำ) บริกำรด้วยควำมขยันอดทนกับทุกคน (อัตถจริยำ) เต็มใจช่วยเหลือบริกำรกับทุก
คนอยู่เสมอ (สมำนัตตตำ) บริกำรด้วยควำมรักและเมตตำกับทุกคนอยู่เสมอ (สมำนัตตตำ)  
  2) ด้ำนกำรให้บริกำรรวดเร็วทันเวลำ หมำยถึง เอ้ือเฟ้ือให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว 
(ทำน) เสียสละให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วตำมก ำหนด (ทำน) พูดจำสุภำพชัดเจน เข้ำใจง่ำย (ปิยวำจำ) 
แนะน ำอธิบำยด้วยค ำพูดจำสุภำพสั้นกะทัดรัด (ปิยวำจำ) ช่วยเหลือให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว (อัตถ
จริยำ) ด ำเนินกำรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็ว (อัตถจริยำ) เร่งรีบติดตำมให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วอยู่เสมอ
(สมำนัตตตำ) และเอำใจใส่ต่อกำรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วอยู่เสมอ(สมำนัตตตำ)  
  3) ด้ำนให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ หมำยถึง มีควำมเอ้ือเฟ้ือให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ 
(ทำน) มีควำมเสียสละให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ (ทำน) พูดจำสุภำพในขณะให้กำรบริกำรอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม (ปิยวำจำ) ให้ค ำแนะน ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้วยถ่อยค ำสุภำพอย่ำง
เพียงพอเหมำะสม (ปิยวำจำ) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ(อัตถจริยำ) 
จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ (อัตถจริยำ) ขวนขวำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำร
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อย่ำงเพียงพอ อยู่เสมอ (สมำนัตตตำ) และขยันเอำใจใส่เพ่ือให้บริกำรอย่ำงเพียงพอเหมำะสมอยู่เสมอ 
(สมำนัตตตำ) 
  4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง หมำยถึง มีควำมเอ้ือเฟ้ือให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
(ทำน) มีควำมเสียสละบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ทำน) พูดจำสุภำพในขณะให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ปิย
วำจำ) พูดจำไพเรำะในขณะให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ปิยวำจำ) เอำใจใส่บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (อัตถ
จริยำ) ขยันอดทนให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (อัตถจริยำ) ช่วยเหลือให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอ 
(สมำนัตตตำ) และด ำเนินกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องอยู่เสมอ (สมำนัตตตำ)  

ปัจจัยส่วนบุคคล หมำยถึง สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำมสำรนิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 
เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ ดังนี้ 

1) เพศ หมำยถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถำม ส ำหรับสำรนิพนธ์ฉบับนี้ จ ำแนกเป็น
สองเพศ คือ (1) เพศชำย และ(2) เพศหญิง 

2) อำยุ หมำยถึง อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม ส ำหรับสำรนิพนธ์ ฉบับนี้ จ ำแนกเป็น
สำมช่วงอำยุ คือ (1) ไม่เกิน 30 ปี (2) 31 – 40 ปี และ (3) 41 ปีขึ้นไป 

3) ระดับกำรศึกษำ หมำยถึง ระดับกำรศึกษำสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถำม ส ำหรับ
สำรนิพนธ์ ฉบับนี้ จ ำแนกเป็นสำมระดับกำรศึกษำ คือ (1) ต่ ำกว่ำปริญญำตรี (2) ปริญญำตรี และ    
(3) สูงกว่ำปริญญำตรีขึ้นไป 



 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การวิจัย “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเนื้อหาสาระที่ส าคัญทั้งแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยเชิงส ารวจ หรืองานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field Research) มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเหลักสังคหวัตถุ 4 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสังคหวัตถุ 4  
จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสังคหวัตถุ 4 ได้มีผู้ให้ความหมาย

ไว้หลายแนวทางท่ีส าคัญคือ 
2.1.1 ความหมายของสังคหวัตถุ 4  
พุทธทาสภิกขุ (ม.ป.ป., หน้า 15) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ เรา

ไว้ใจเขา เรารักเขา เราหวังดีต่อเขา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ  
บุญสิริ ชวลิตธ ารง (2529, หน้า 31) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง

ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์  
พระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย (2544, หน้า 119) ได้สรุปความหมายของสังคหวัตถุ 4 หมายถึง

ข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.ปยุตฺโต ) (2550, หน้า 25) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 

หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน  
พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2542, หน้า 83) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 

หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้  
พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) (2542, หน้า 35) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 

คุณธรรมของการท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน  
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อรศิริ เกตุศรีพงษ์ (2550, หน้า 43 – 46) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่อง
สงเคราะห์และยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกัน  

ไพโรจน์ แก่นสาร (2551, หน้า 82) กล่าวว่า สังคหวัตถุธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ช่วยให้เกิด
ความรู้รักสามัคคีขึ้นในกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ แม้แต่ระหว่างประเทศ
ก็ตาม หากน าเอาพุทธธรรมหมวดนี้ไปประยุกต์ใช้อยู่เนือง ๆ  แล้ว การเบียดเบียนกันก็จะลดลงได้มาก โลกย่อม
มีสันติภาพ สันติสุขยิ่งขึ้น ความมั่นคงของมนุษย์โดยรวมก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน์ วาสโน) (2538, หน้า 11) ได้อธิบายไว้ว่า สังคหวัตถุ 
เป็นหลักคุณธรรมในศาสนาพุทธ โดยเป็นภาษาบาลีแยกออกเป็น 2 ศัพท์คือ สังคห 1 วัตถุ1 สังคห
แปลเป็นภาษาไทยว่า สงเคราะห์ มีความหมายว่า ช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนวัตถุในที่นี้หมายความว่า 
เรื่อง รวมทั้ง 2 ศัพท์มีความหมายว่าเรื่องความช่วยเหลือ จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีอย่างไรบ้าง ท่านได้
วางไว้เป็น 4 อย่าง ช่วยเหลือกันด้วยวิธีนอกเหนือจาก 4 อย่างนี้ ไม่เรียกว่า สังคหวัตถุ คือ เรื่อง
ช่วยเหลือที่ท าให้รักใคร่นับถือ กลมเกลียวกัน ต้องพฤติกรรมตามหัวข้อทั้ง 4 นี้ เสมอไป  

สรุปได้ว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวของผู้อ่ืนไว้ได้ เป็นหลักธรรมที่สามารถยึด
เหนี่ยวในจิตใจของผู้อ่ืนได้ และเป็นหลักธรรมที่เหมาะแก่การน าไปใช้ในทุกหน่วยงาน เพราะสามารถ
ท าให้เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป 
 2.1.2 องค์ประกอบของสังคหวัตถุ 4 

พุทธทาสภิกขุ (มปป., หน้า 15) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือ เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ เราไว้ใจเขา 
เรารักเขา เราหวังดีต่อเขา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ มีของปฏิบัติ 4 ประการ 

1) การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
2) การพูดจาไพเราะ  
3) การบ าเพ็ญประโยชน์  
4) การท าตัวให้เป็นเกลอ หรือ เป็นเพ่ือนมากกว่าที่จะเป็นนายหรือเรียกว่าความ

งดงามในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เกิดความร่วมมือกันได้  
คุณธรรม 4 ประการ จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ เสมือนหนึ่ง สลักเพลารถ ถ้าหลักธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวใจเหล่านี้ไม่มี บุคคลก็จะไม่เป็นที่น่าเคารพ รักใคร่ ยกย่องนับถือ เราจึงต้องคอย
ศึกษาและหมั่นเตือนสติตนเองไว้ตลอดว่า ในแต่ละฐานะที่เราเป็นอยู่นั้น มีหน้าที่อะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วก็
ต้องปฏิบัติตามหน้าที่นั้นให้สมบรูณ์  

บุญสิริ ชวลิตธ ารง (2529, หน้า 31) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึด
เหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ 

1) ทาน หมายถึง การให้ การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและกัน ซึ่งเป็นข้อส าคัญเพราะว่าทุก 
ๆ คนนั้น ย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ เช่นทรัพย์สินเงิน
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ทอง เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในด้านก าลังกาย ช่วยกระท ากิจการของกันและกันทางกาย ในด้าน
วาจา พูดจาช่วยเหลือกันในเรื่องที่ควรพูดจา ในด้านสติปัญญา ช่วยให้ความรู้ ให้การแนะน า ในข้อที่
ควรจะแนะน าต่าง ๆ การให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานทุกคนทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้น้อย ต่างก็ควรมีทานคือ 
การให้ช่วยเหลือกัน ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยมีจิตใจมุ่งท่ีจะช่วย
ให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการ หรือเพ่ือที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย 

2) ปิยวาจา หมายถึง การเจรจาถ้อยค าซึ่งเป็นที่รักที่จับใจแก่กันและกัน อันเป็น
ถ้อยค าสุภาพ เพราะวาจาที่พูดออกไปนั้น ถ้าเป็นวาจาที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นวาจาที่อาจ
เสียดแทงน้ าใจของผู้อ่ืน ท าให้ผู้อ่ืนเสียใจ เจ็บใจ ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่ทุกคนจะต้องมี
สติควบคุมใจ ควบคุมวาจา ที่จะพูดออกไปให้เป็นวาจาที่สุภาพ ที่เหมาะสม แม้ว่าในบางคราวต้อง
ท างานเหน็ดเหนื่อยก็ตาม สิ่งที่จะเป็นเครื่องในการควบคุมการพูดของเราให้ไพเราะก็คือสตินั่นเอง 
ดังนั้นการพูดหรือการแสดงออกทุกครั้งต้องมีสติอยู่เสมอ 

3) อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ต่อกันและกัน  เช่น โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย สังคมที่ตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็นโทษก็ควรละเว้นไม่กระท า  การ
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ทั้งกาย วาจา และใจ ในทุกเวลาทุกโอกาส 

4) สมานัตตตา หมายถึง ความเป็นผู้วางตนสม่ าเสมอ หรือเสมอต้นเสมอปลายซึ่ง
หมายถึง การรักษาระเบียบวินัยอันใดที่ทุกคนพึงปฏิบัติทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยตามหน้าที่ ที่บัญญัติเอาไว้
เป็นระเบียบของสถานที่ ของหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบของสถาบันการศึกษากฎระเบียบของสถานที่
ราชการต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดถึงกฎหมายบ้านเมือง ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ พระวินัย บัญญัติ
ส าหรับพระภิกษุทั้งหลายนั้นเอง 

พระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย (2544, หน้า 119) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือข้อปฏิบัติส าหรับ
การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน จ าแนกออกเป็น 4 ประการ  

1) ทาน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน มีน้ าใจต่อกันและกัน ได้แก่ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
การแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน ทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ และแบ่งปันน้ าใจบุคคลในครอบครัว ไม่
ตระหนี่ถี่เหนียวใช้สอยหรือบริโภคสิ่งของแต่เพียงผู้เดียว  

2) ปิยวาจา การพูดจากันด้วยถ้อยค าสุภาพ อ่อนโยน พูดด้วยจิตที่ปรารถนารู้จัก
กาลเวลาในการพูดอย่างเหมาะสม และรู้จักการใช้ค าพูด ไม่ใช้วาจาหักล้างเชือดเฉือนจิตใจของผู้อ่ืน หรือ
วาจาที่เป็นค าหยาบคาย กระด้างกระเดื่อง ดุด่าเสียดสี อันจะก่อให้เกิดการขัดใจกันในครอบครัวได้  

3) อัตถจริยา การช่วยเหลือ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ได้แก่การสงเคราะห์เกื้อกูลกัน
ของบุคคลในครอบครัว เช่น การช่วยเหลือการงาน แบ่งเบาภาระของกันและกัน  

4) สมานัตตตา การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท หน้าที่ของตน โดย
วางตนเสมอต้นเสมอปลาย สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550, หน้า 25) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน ประกอบด้วย 4 ประการ  

1) ทาน ให้ปัน คือ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วย
ปัจจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและศิลปวิทยา  

2) ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวค าสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้ก าลังใจ รู้จัก
พูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคค ีเกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

3) อัตถจริยา ท าประโยชน์แก่กัน คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการต่าง ๆ บ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม  

4) สมานัตตตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ท าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอ
ปลายให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือ 
ร่วมสุข ร่วมทุกข ์ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 

พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2542, หน้า 83) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือ
หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้ ประกอบด้วยคุณธรรมส าคัญ 4 ประการ  

1) ทาน การให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อ่ืนที่ควรให้ปันนั้น ย่อมเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจ
แก่ผู้รับให้ระลึกนึกถึงความเป็นผู้มีน้ าใจโอบอ้อมอารีของผู้ให้  ผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ ย่อมเป็นที่รักแก่ชนทั้งหลาย คนหมู่มากย่อมคบค้าสมาคมด้วยสมดังที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา 

2) ปิยวาจา การเจรจาที่อ่อนหวาน คือ วาจาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนตามฐานะย่อม
เป็นที่ชื่นใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟังหรือคู่สนทนา ไม่มีใครชอบวาจาที่หยาบคายแข็งกระด้างหรือวาจา
ที่ก้าวร้าว ที่ไร้มารยาท ไม่รู้กาลเทศะ และวาจาที่ไม่ไพเราะ ไม่สมฐานะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและคู่
สนทนาด้วย คนเราจะได้ดีหรือถึงความเสื่อมก็ด้วยวาจานั่นแหละ เป็นข้อส าคัญประการหนึ่ง โบราณ 
ท่านจึงกล่าวไว้ว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หมายความว่า วาจาที่ดีที่สุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวานนั่น
แหละเป็นข้อปฏิบัติที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการครองใจคนและจะได้ดีก็เพราะวาจานั่นแหละ
ส่วนค าว่า เลข ณ ที่นี้ หมายถึง วิชาความรู้ยังเป็นรอง คือ ถึงจะเป็นคนมีความรู้สูง แต่ถ้าปากไม่ดีเสีย
แล้ว ย่อมหวังความเจริญในชีวิตได้ยาก เพราะคนปากเสียไม่อาจผูกใจใครไว้ได้จะหาคนคบหาสมาคม
เป็นมิตรสหายที่ดีที่จริงใจต่อกันได้ยาก ปิยวาจา คือ วาจาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนต่อกันตามฐานะ
เท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องผูกใจยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนได้ยืนนาน 

3) อัตถจริยา การประพฤติสิ่งที่ดีเป็นประ โยชน์แก่ผู้อื่น หมายความว่า ความเป็นผู้มี
น้ าใจ ไม่นิ่งดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือกิจการของผู้อ่ืนให้ส าเร็จ รู้จักช่วยกระท ากิจอันเป็น
ประโยชน์บุคคลอ่ืนหรือแก่สังคมส่วนรวม ตามความเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาส ไม่เป็นคนแล้งน้ าใจ
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ช่วยใครไม่เป็น คือ ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจัด ยามที่ผู้อ่ืนหรือสังคมประสบความทุกข์เดือดร้อน และ
ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ในยามประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ ได้แก่อุทกภัย ภัยจากน้ าท่วม วาตภัย ภัย 
จากลมพายุอัคคีภัย ภัยจากไฟไหม้เป็นต้น ก็มีน้ าใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้อ่ืน หรือสังคม
ที่ก าลังได้รับความทุกข์เดือดร้อนเช่นนั้นตามก าลังของตนด้วยใจเมตตาและกรุณาธรรม ความเป็นผู้มี
น้ าใจ ย่อมประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส ด้วยเมตตากรุณาธรรม
เช่นนี้ ย่อมเป็นเครื่องผูกใจหรือเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อ่ืน ให้ผูกสมัครรักใคร่และมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันได้ยั่งยืนนานเป็นอย่างดี ดังมี สุภาษิตค าโบราณว่า ไปบ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูก
ท่านเล่น แม้ว่าสมัยนี้การปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเป็นเรื่องล้าสมัยแล้ว  แต่สุภาษิตนี้ก็ยังเป็น
อุทาหรณ์ว่า การรู้จักสงเคราะห์ อนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้อื่น เป็นเครื่องผูกใจคน เป็นคุณธรรมเครื่องครองใจคนได้ดีให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างยั่งยืน 

4) สมานัตตตา คือ ความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว ก็คือ ความประพฤติปฏิบัติดีต่อ
ผู้อ่ืนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า หรือได้ดิบได้ดีขึ้นไป ก็ไม่ถือตัวหรือท าตัว
เย่อหยิ่งกับญาติพ่ีน้องหรือมิตรสหายเดิม ที่เคยคบค้าหรือปฏิบัติดีต่อกัน เคยเคารพนับถือกันมา
อย่างไร ก็คงประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน เคารพนับถือกันอยู่อย่างนั้น ความเป็นผู้มีตนเสมอนี้เป็นคุณ
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างดี 

พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) (2542, หน้า 35) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือ
คุณธรรมของการท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน จ าแนกออกเป็น 4 ประการ 

1) ทาน คือ การให้ปัน การให้ทานซึ่งกันและกันไม่หวงกัน โดยการให้ทานแบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ให้เพ่ือการบูชาคุณ ให้เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้ และให้เพื่อเห็นแก่มนุษยธรรม 

2) ปิยวาจา คือ พูดให้เขารัก ไม่พูดให้เขาเกลียด ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ต้องพูดให้เขารัก 
เรียกว่า ปิยวาจา ปิโย เทวมนุสสานัง 

3) อัตถจริยา บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยไมเ่ห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย 
4) สมานัตตตา เป็นการวางตนให้เหมาะสม เรียกว่า ไม่ถือตัวตนว่า เราดีกว่าเขา 

ได้แก่ วางตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ เหมาะกับฐานะ เหมาะกับกาลเทศะ ที่ว่าเหมาะสม
ต าแหน่งหน้าที่นั้น หมายความว่า เรามีหน้าที่อย่างไร ก็ไปปฏิบัติไปตามหน้าที่ ที่ว่าเหมาะสมกับฐานะ
นั้น คือ ใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะก็คือ เข้าใจใช้จ่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยร่ายเกินไปแต่ก็ไม่ตระหนี่
เกินไปจนเข้าขั้นทรมานตนเอง ที่ว่าเหมาะสมกับกาลเทศะนั้นหมายความว่าปฏิบัติกิจให้เหมาะสมกับเวลา
และสถานที ่

อรศิริ เกตุศรีพงษ์ (2550, หน้า 43 – 46) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือสิ่งที่เป็นเครื่องสงเคราะห์
และยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยคุณธรรมที่ส าคัญ 4 ประการ 
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1) ทาน คือ การแบ่งปันวัตถุสิ่งของ รวมถึงอุปกรณ์ในการท างานหรือเอกสารที่ใช้ใน
การท างาน เช่น หากเพ่ือนร่วมงานขาดเหลืออุปกรณ์สิ่งของ ก็น ามาแบ่งปันกันใช้ การเริ่มต้นด้วยการ
แบ่งปันวัตถุสิ่งของภายนอก จะช่วยสร้างนิสัยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มี
การให้และรับ (Give and Take) เพราะนอกเหนือจากการแบ่งปันเรื่องของความรู้ ประสบการณ์ อัน
เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) แล้ว การแบ่งปันเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างานก็
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้วงจรของความรู้มีการขับเคลื่อน โดยเป็นการแบ่งปันความรู้ที่เป็นความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) ด้วย  

2) ปิยวาจา คือ การแบ่งปันค าพูดดี ๆ ค าพูดที่ไพเราะ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์
เหมาะกับกาลเทศะ พูดให้ก าลังใจกัน ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า “ปิยวาจา” มีความส าคัญ มาก
ต่อการจัดการความรู้ในองค์กรเพราะการจะน าเครื่องมือต่างๆ  มาใช้ในกระบวนการจัดการ ความรู้ 
เพ่ือที่จะดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาแลกเปลี่ยนกันนั้นต้องใช้ลักษณะของ
การ “พูดแลกเปลี่ยนกัน” เป็นหลัก  

3) อัตถจริยา คือ การแบ่งปันความรู้ การให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่ืน การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นสิ่ง
ที่ท าได้ยากกว่าการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ดังนั้น หากองค์กรใดสามารถ
ปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรมี “อัตถจริยา”แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะทาให้คนในองค์กรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน 
เพราะเมื่อเพ่ือนร่วมงานขาดความรู้ในเรื่องใด หรือต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องใด ผู้ที่มีความรู้ก็
จะแบ่งปันให้โดยไม่หวงความรู้ หรือถ้าไม่ได้ขาดความรู้ แต่ขาดก าลังคนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ก็ยินดีที่จะเข้า
ไปช่วยให้งานส าเร็จ หรืออาจเรียกได้ว่า ท าให้พนักงานในองค์กรเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน  

4) สมานัตตา คือ การมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 
จริงใจต่อกันความเสมอต้นเสมอปลายจะช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ไม่ระแวงกัน และเป็นการสร้าง
ความไว้วางใจกัน เชื่อใจกัน เพราะถ้าคนในองค์กรไม่มีความไว้วางใจกัน หรือไม่เชื่อใจกัน พนักงานก็จะไม่
อยากน าความรู้ประสบการณ์ เทคนิคในการท างานต่าง ๆ มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน “สมานัตตา” 
จึงถือได้ว่า เป็นแรงกระตุ้นในผลักดันให้คนในองค์กรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอในการร่วมแบ่งปันความรู้ต่างๆ จะช่วยให้การจัดการความรู้ 
“มีชีวิต” อยู่เสมอ การที่พนักงานในองค์กรเป็นผู้ที่มีความสม่ าเสมอ จริงใจต่อกัน ถือเป็นนิสัยความ
รับผิดชอบอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ในการท างานหากงานที่ท า ประสบผลส าเร็จ ก็จะไม่แย่งกันเอาความดี
ความชอบใส่ตัวว่าฉันเป็นคนท างานนั้นเอง หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น พนักงานก็จะไม่มีการกล่าวโทษ
กัน แต่จะช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น บรรยากาศของความร่วมแรงร่วมใจก็จะเกิดขึ้น พนักงานรู้สึกว่า
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การท างานของตนเองและองค์กรดีขึ้น 
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ไพโรจน์ แก่นสาร (2551, หน้า 82) กล่าวว่า สังคหวัตถุธรรม 4 คือหลักธรรมที่ช่วยให้เกิด
ความรู้รักสามัคคีขึ้นในกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ แม้แต่ระหว่าง
ประเทศก็ตาม หากน าเอาพุทธธรรมหมวดนี้ไปประยุกต์ใช้อยู่เนือง ๆ แล้ว การเบียดเบียนกันก็จะ
ลดลงได้มาก โลกย่อมมีสันติภาพ สันติสุขยิ่งขึ้น ความมั่นคงของมนุษย์โดยรวมก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตามไป
ด้วย คุณธรรมของสังคหวัตถุธรรม 4 ประกอบด้วย 

ทาน คือ การให้ การเสียสละแก่กันและกันก่อนไม่ว่าจะเป็น วัตถุทาน อภัยทาน หรือธรรม
ทาน ล้วนเป็นปัจจัยเสริมสร้างความกลมเกลียวกันในหมู่มนุษย์ได้ทั้งนั้น ความขัดแย้งแย่งชิง จ้องแต่
จะเอารัดเอาเปรียบกัน คงเกิดขึ้นยากในสังคมที่ผู้คนรักการให้การเสียสละ ปิยวาจา มีองค์ประกอบ
สาม ได้แก่ ความสุภาพ ความสัตย์จริง และความมีประโยชน์ หรือเป็นถ้อยค าที่สร้างสรรค์ซึ่งนับวัน
ผู้คนจะละเลยคุณธรรมข้อนี้กันมากขึ้น มีแต่ ข่มขู่เชือดเฉือน กระทบกระเทียบเสียดสีหาสาระอะไรไม่
ค่อยได้ แถมยังโกหกค าโตกันหน้าตาเฉย ปลิ้นปล้อนหลอกลวงกันเองอีกต่างหาก ความสามัคคีคงเกิด
ยากในหมู่คนที่ขาดปิยวาจาต่อกัน 

อัตถจริยา การท าแต่ในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ไม่ชักน าพวกพ้องไป
ทางเสื่อมหรือร่วมมือกันอย่างผิด ๆ เช่น คิดเอาเปรียบคนกลุ่มอ่ืน ประเทศอ่ืนใช้ก าลังที่เหนือกว่า กด
ขี่ข่มเหงเขาอย่างไม่เป็นธรรม หากหลีกเลี่ยงการประพฤติเช่นนี้ได้ ย่อมมีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติสุข 
และความม่ันคงให้มวลมนุษย์ทั้งโลกได้อีกทางหนึ่ง 

สมานัตตตา หมายถึง การวางตนเสมอกัน ไม่ยกตนข่มท่านหรือดูถูกดูแคลนผู้อื่นบางอาจารย์
บอกว่า คือ ความเป็นกันเอง ไม่ถือเขาถือเราซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานที่ยอมรับกันอยู่แล้วโดยทั่วไป 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน์ วาสโน) (2538, หน้า 11) กล่าวว่า สังคหวัตถุ คือหลัก
คุณธรรมในศาสนาพุทธ มีไว้เพ่ือช่วยเหลือ อุดหนุน ช่วยเหลือที่ท าให้รักใคร่นับถือ กลมเกลียวกัน 
ต้องพฤติกรรม ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ 

1) ทาน ให้ปันสิ่งของ ๆ ตนแก่ผู้ที่ควรให้ปัน 
2) ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 
3) อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
4) สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอ ไม่ถือตัว 

สรุปได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 มีองค์ประกอบส าคัญ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตา คุณธรรมทั้งสี่ประการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของผู้อ่ืนไว้ได้ เป็นหลักธรรมที่สามารถยึด
เหนี่ยวในจิตใจของผู้อ่ืนได้ และเป็นหลักธรรมที่เหมาะแก่การน าไปใช้ในทุกหน่วยงาน เพราะสามารถ
ท าให้เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการมีนักวิชาการศึกษาไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้ผู้วิจัยมุ่งกล่าวถึง 

ความหมายการให้บริการ หลักการให้บริการ องค์ประกอบของการให้บริการ ความส าคัญของงาน
บริการ คุณลักษณะในการให้บริการ และคุณภาพของการให้บริการ  

2.2.1 ความหมายการให้บริการ 
การให้บริการเป็นหน้าที่หลักท่ีส าคัญ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องติดต่อกับผู้มารับบริการอยู่เสมอ 

ตามหลักวิชาการ มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการให้บริการ ผู้วิจัยไดน้ ามาศึกษา ดังนี้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2533, หน้า 17) เสนอไว้ว่า “การให้บริการ หมายถึง การ

อ านวยความสะดวก และการให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ” 

กุลธน ธนาพงศธร (2535, หน้า 32) ให้ความหมายของการให้บริการว่า “เป็นการบริการ
ฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจ กระท าเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ือให้เกิดความ
พอใจจากความหมายนี้เป็นการพิจารณาการให้บริการว่าประกอบด้วย ผู้ให้บริการ (Provider) และ
ผู้รับบริการ (Recipients)” 

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2538, หน้า 20) อธิบาย การให้บริการที่ดี หมายถึง การให้บริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการ ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการ ปัญหาอุปสรรคที่พบ และความต้องการที่จะให้ปรับปรุงการให้บริการจากลูกค้า โดยตรง 
เพ่ือน ามาจัดท าเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน และรับทราบโดยทั่วกันทั้งฝ่ายลูกค้า
ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

ประยูร กาญจนดุล (2538 , หน้า 10) ให้ความหมายของการให้บริการว่า “กิจการที่
อ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความ
ต้องการของส่วนรวมของประชาชน” 

โกวิทย์ พวงงาม. ดร. (2548, หน้า 11) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การที่หน่วยงานของรัฐทุก
แห่ง ต้องก าหนดโครงการต่าง ๆ และงานการให้บริการ ปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
ธรรมาภิบาล 

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2550, หน้า 14) กล่าวไว้ว่า การให้บริการ คือ การที่บุคลากรของ
รัฐ ต้องให้บริการถูกต้องโปร่งใส ให้มีความรับผิดชอบตามอ านาจ หน้าที่ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 
และค าสั่ง อย่างเคร่งคัด ลักษณะเฉพาะตัวข้างต้นแล้ว คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่บุคลากรต้องมีด้วย คือ หลัก
คุณธรรม และจริยธรรม ดังกล่าว หากบุคลากรได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นนิสัยก็จะเป็นพ้ืนฐานท าให้งาน
บริการส าเร็จด้วยดี การให้บริการที่ดี และมีคุณธรรมจากตัวบุคคากร ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ ทักษะ 
ต่างๆ ที่จะท าให้ชนะใจลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการ 
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สรุปได้ว่า การให้บริการ หมายถึง การอ านวยความสะดวก ความรับผิดชอบ การตอบสนอง
ต่อผู้มารับบริการ เพ่ือให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดได ้

2.2.2 หลักการให้บริการ  
กุลธน ธนาพงศธร (2535, หน้า 28) ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการของการให้บริการที่ส าคัญ มี 5 

ด้าน คือ 
1) ด้านความการให้บริการ กล่าวคือประโยชน์และบริการที่องค์กรจัดให้นั้น จะต้อง

ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดมิใช่บางคนหรือบางกลุ่ม มิฉะนั้นจะไม่ได้
ประโยชน์สูงสุดในการอ านวยประโยชน์และบริการแล้วไม่คุ้มค่ากับการด าเนินงานนั้น ๆ ด้วย 

2) ด้านหลักความสม่ าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องต่อเนื่องสม่ าเสมอมิใช่ท า ๆ 
หยุด ๆ ตามความพอใจของผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

3) ด้านความเสมอภาค คือ การบริการต้องให้ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

4) ด้านความคุมค่า กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มากจนเกิน
กว่าผลที่จะได้รับ 

5) ด้านการอ านวยความสะดวก กล่าวคือ การบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้อง
เป็นไปในลักษณะปฏิบัติง่ายสะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ
ยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

กรมการปกครอง (2536, หน้า 11) ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดี  หมายถึง การที่
ข้าราชการซึ่งท างานติดต่อกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม              
และมีอัธยาศัยต่อผู้รับบริการด้วยดี โดยมีหลักการให้บริการ คือ  

1) ด้านการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ 
(1) การแต่งกายที่ดี เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเป็นที่

ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและติดต่อด้วย ผู้แต่งกายดีไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตาดี 
(2) การรักษาเวลา ข้าราชการต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ก. เวลามาและกลับตามเวลาราชการ ไม่มาท างานสาย กลับก่อน 
ข. การพักกลางวัน เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
ค. ไม่ผิดนัด 

(3) ไมใ่ช้อารมณ์ การโต้แย้ง ความฉุนเฉียวกับผู้ที่มาติดต่อราชการด้วย 
(4) มีมารยาทในการให้บริการผู้มาติดต่องาน 

2) ด้านอาคารสถานที ่
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(1) การปฏิบัติงานควรด าเนินการ ดังนี้ 
ก. งานบริการประชาชนควรตั้งอยู่ในส่วนล่างของอาคาร และใกล้

ทางเข้า ออก เพ่ือสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อ 
ข. มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก  
ค. การจัดโต๊ะท างานควรเป็นไปตามสายงานหรือทิศทางเดินของ

งานตามล าดับเป็นเส้นตรง ไม่ย้อนไปย้อนมา 
ง. การตั้งตู้เอกสารจะต้องไม่เกะกะ และมีที่ว่างพอที่จะเปิดตู้ให้ได้

สะดวกและควรวางชิดฝาผนังห้องไม่ควรวางปิดประตู หน้าต่าง 
จ. ส านักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
ฉ. ส านักงานควรมีพ้ืนที่กว้างขวางพอสมควร และควรจัดที่ส าหรับ

ผู้มาติดต่อพร้อมทั้งจัดที่นั่งรอ มีน้ าดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์สาธารณะ 
ช. ห้องน้ าสะอาด 
ซ. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ฌ. อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้หรือเอกสารที่ต้องใช้ร่วมกันควรอยู่

ใกล้ชิดกันหรือท่ีเกี่ยวข้องกัน ใกล้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ฎ. ต้องเพียงพอ เบิกจ่ายใช้สะดวก 
ฐ. ควรเขียนตัวอย่าง ค าร้อง แบบพิมพ์ต่างๆ ติดไว้ 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
(1) ศึกษาหาความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานต่างๆ 

ความสามารถเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานส าคัญในการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชนของทางราชการ
จะบกพร่องขาดประสิทธิภาพถ้าข้าราชการขาดความรู้ความสามารถในการท างานในหน้าที่  ดังนั้นจึง
สามารถพิจารณาเรื่องความรู้ ความสามารถนี้ได้ใน 2 ลักษณะคือ 

(2) ความรู้ ความสามารถในงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ข้าราชการคนใด
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใดต้องหมั่นศึกษาหาความรู้งานในหน้าที่นั้นๆ ซึ่งจะสามารถแนะน า 
ชี้แนวทางได้อย่างถูกต้อง 

(3) ความรู้ เข้าใจในระบบงานและโครงสร้างการท างานของหน่วยงาน 
4) ด้านการอ านวยความสะดวก 

(1) ข้าราชการต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่างานที่รับผิดชอบอยู่นั้น ถ้าเราเกิด
ความรู้ ความช านาญท าให้ดูเหมือนเป็นสิ่งง่าย แต่ส าหรับประชาชนแล้วเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่
กิจวัตรประจ าวัน เขาย่อมขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น 
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(2) การซักถาม ควรท าเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในเรื่องนั้นด้วยวาจาสุภาพเหมาะสม ไม่ให้ประชาชนมีความรู้สึกเสมือนเป็นผู้กระท าผิด 

(3) งานบริการใดถ้าผู้รับบริการต้องรอระหว่างด าเนินการ  ควรแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวลาว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด 

(4) ควรให้ข้าราชการสามารถท างานแทนกันได้เพราะถ้าหากข้าราชการคน
ใดลาหยุดงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุใดข้าราชการคนอ่ืนสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
งานบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ต้องสะดุดหยุดลด 

(5) การจัดล าดับก่อนหลัง คนที่มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 
ศศิธร พูลสุข (2538, หน้า 33) ได้สรุปว่า หลักการให้บริการที่ดีนั้น ประการแรกของการ

ให้บริการทั้งหมด มีหลักการอยู่ 5 ประการ 
  1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Service) โดยยึดหลักว่าคนเราทุก
คนเกิดมาเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันนั้นหมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งทาง
กฎหมายและทางการเมือง การให้บริการของรัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิว หรือความยากจน 
ตลอดจนสถานะทางสังคม 
  2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely Service) จะไม่มีงานสาธารณะใด ๆ 
ที่เป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ หากไม่ตรงต่อเวลาหรือทันต่อเหตุการณ์ เช่น รถดับเพลิงมาถึงหลังจาก
ไฟไหม้หมดแล้ว การบริการนั้นก็ถือว่า ไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและน่าพอใจ 
  3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) นอกจากจะให้บริการอย่างเท่า
เทียมกันและให้อย่างรวดเร็วแล้ว ต้องค านึงถึงจ านวนความต้องการในสถานที่ที่เพียงพอ ในเวลาที่
เหมาะสมอีกด้วย 
  4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continous Service) คือ การให้บริการตลอดเวลา 
ต้องพร้อมและเตรียมตัวบริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการศึกษาอบรมอยู่เป็นประจ า  
  5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) เป็นการบริการที่มีความ
เจริญคืบหน้าไปทั้งทางด้านผลงานและคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2541, หน้า 11 - 14) ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจร หรือการ
พัฒนาการให้บริการในเชิงรุกว่า จะต้องเป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจเรียกว่าหลัก Package Service ดังนี้ 

1) ยึดการตอบสนองความต้องการจ าเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมาย  การบริการ
ของรัฐในเชิงรับจะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผนและลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ให้บริการทั้งนี ้คือ 
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(1) การให้บริการจะเริ่มข้ึนก็ต่อเมื่อผู้มาติดต่อขอรับบริการมากกว่าที่จะต้อง
ว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องจัดบริการให้แก่หน่วยงาน ตามสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ 

(2) การก าหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลพินิจของข้าราชการมักจะ
เป็นไปเพ่ือสงวนอ านาจในการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตัวข้าราชการเอง มีลักษณะที่เน้น
การควบคุมมากว่าการส่งเสริมการติดต่อราชการ จึงต้องใช้เอกสารหลักฐานต่างๆ เป็นจ านวนมากและ
ต้องผ่านการตัดสินใจหลายขั้นตอน ซึ่งบางครั้งเกินกว่าความจ าเป็น 

ดังนั้น เป้าหมายแรกของการนจัดบริการแบบครบวงจร คือการมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการ 
ทั้งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการเป็นส าคัญซึ่งมีลักษณะดังนี้ 

(1) ข้าราชการต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง พยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้อยู่ในข่ายที่จะได้รับบริการทุกคน 

(2) การก าหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการใช้ดุลยพินิจจะต้องค านึงถึงสิทธิ
ประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก พยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวก 

(3) ข้าราชการจะต้องเข้าใจว่า ผู้รับบริการมีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ
ตนมีสิทธิที่จะให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล 

(4) ความรวดเร็วในการให้บริการ การพัฒนาการให้บริการของรัฐ จะต้อง
ให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันกับเวลา ดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ จะต้องหัน
มาปรับปรุงองค์กรของตนและตัวเจ้าหน้าที่ จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาการให้บริการได้
กระซับรวดเร็ว โดยจะต้องปรับปรุง ดังนี้ 

ก. ระเบียบปฏิบัติต้องปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้เอ้ืออ านวยต่อการ
บริการประชาชน ลดขั้นตอนหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติที่ท าให้เกิดความล่าช้า 

ข. มีการกระจายอ านาจในการใช้ดุลยพินิจ หรือนุมัติ อนุญาตโดย
มอบอ านาจให้ข้าราชการต าแหน่งรองๆ ลงมามีอ านาจอนุมัติได้ 

ค. พัฒนากระบวนการหรือระบบการให้บริการ  เช่น การใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคการบริการอื่นๆ เป็นต้น 

2) การให้บริการต้องเสร็จสมบูรณ์ อันเป็นเป้าหมายการให้บริการเชิงรุก แบบครบ
วงจร ความส าเร็จสมบูรณ์ของการให้บริการหมายถึงการเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการ
จะต้องได้รับ โดยที่ผู้รับบริการไม่จ าเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้งนัก การบริการที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ก็คือ
การบริการทีแ่ล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียวหรือไม่เกินสองครั้ง 

สมยศ นาวีการ (2543, หน้า 312) ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น หลักการที่ส าคัญของ
การให้บริการขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ  
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1) การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาท ของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และท าได้ง่าย 
ทั้งนี้โดยดูจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ ปฏิบัติหรือมีการ
สอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่  หากมีการให้บริการ ที่ไม่เฉพาะเรื่องและ
สอบถามเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้อง นอกจากจะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก  

2) การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ
จะต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่
ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ  

3) การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการ 
โดยจะต้องไม่น าเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง  ในสังคมที่มีการ
แลกเปลี่ยนสินค้าบริการต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการ
บริการที่เกิดขึ้นนั้น ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  

1) การบริการเชิงธุรกิจ (Business Service) เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหาผลก าไร
ที่เกิดจากการให้บริการนั้นๆ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวังผล
กาไรเป็นค่าตอบแทนจากการลงทุน เป็นต้น  

2) การบริการสาธารณะ (Public Service) เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความ สงบ
สุข เช่น การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ บริการด้าน
การแพทย ์ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า หลักการให้บริการเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วมีความมุ่งหมายท าให้เกิดคุณค่าในการ
ให้บริการกับผู้มารับบริการ และผู้ให้บริการต้องปรับปรุงในด้านอารมณ์ และร่างกาย เพ่ือท าให้งาน
บริการเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

2.2.3 องค์ประกอบของการให้บริการ  
ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 26) ได้กล่าวไว้ว่า การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจเป็นสิ่งที่วัด 

ได้ยาก หรือให้ค าจ ากัดอาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจได้ คือ  
1) สถานที่ และสิ่งแวดล้อม คือ การให้บริการต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมอาคาร

สถานที่ การสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนการจัดห้อง ต้องมีความเป็นระเบียบ อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม ต้องมีต้นไม้ สถานที่ร่มรื่นในสถาบัน การสร้างบรรยากาศตลอดจนการจัดห้องต้องเป็น
ระเบียบเรียบร้อย น่าดูอยู่ในต าแหน่งหรือบริเวณที่เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้สอย โดยการ
จัดขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของห้อง วัสดุที่ใช้และความสามารถในการจัด 
ตลอดถึงการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความร่มรื่นสวยงาม  
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2) บริการของเจ้าหน้าที่ คือ การให้บริการต้องให้ความส าคัญในการให้บริการมีความ
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ นอกจากนี้  พนักงานที่ให้บริการ
ควรเป็นผู้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาด
เรียบร้อยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่แสดงออก เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด 
สิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ สร้างความเป็นกันเอง เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดง
ความเป็นมิตรโดยอาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้ าเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิ
เช่น ขอประทานโทษครับ(ค่ะ) มีอะไรให้ผม(ดิฉัน) ช่วยประสานงานได้บ้างครับ (ค่ะ) กรุณารอสักครู่
นะครับ (ค่ะ) เป็นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เรื่อง 
เน้นการฟังเป็นหลัก คือ ผู้ให้บริการควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะที่ผู้รับบริการพูดไม่ควรแสดง
อาการที่ไม่พอใจออกมาสบตากับผู้รับบริการเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ  ทวนค าพูด เพ่ือแสดงให้
ผู้รับบริการทราบว่าผู้ให้บริการก าลังตั้งใจฟังในเรื่องที่ผู้รับบริการพูดอยู่  

3) การอ านวยความสะดวก คือ การให้บริการอ านวยความสะดวกเป็นสิ่งที่ท าให้เกิด
ความประทับใจได้ เช่น ในการจัดที่นั่งรอรับบริการมีหนังพิมพ์ วาสาร น้ าดื่ม คอยให้บริการ การติด
ป้าย และแสดงจุดให้บริการชัดเจนเข้าใจง่าย มีห้องสุขาเพียงพอ สะอาดเหมาะสม และการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะท าให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ความรวดเร็วในการให้บริการ คือ หลักการให้บริการส าคัญต้องมีความรวดเร็ว 
โดยต้องก าหนดระยะเวลาในการให้บริการไม่ให้ล่าช้า การลัดขั้นตอนในการให้บริการ หรือตัดขั้นตอน
ที่ยุ่งยากออกไปเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

5) การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน  ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มาก
ที่สุด ดังนั้น การที่จะชี้วัดว่าการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่เพียงใดนั้น วิธีหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพราะการ
วัดความพึงพอใจนี้ เป็นการตอบค าถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการมีความสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่เพียงใด ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบการ
ให้การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใสและมีคุณภาพ 

สมิต สัชฌุกร (2548, 47 -50) ได้กล่าวว่า การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการ
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและชื่นชม
องค์กร ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย  มีองค์ประกอบที่
ส าคัญประกอบด้วย เทคนิคการให้บริการ การสร้างความประทับใจในงานบริการ ลักษณะเฉพาะของงาน
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บริการ การปฏิบัติในการให้บริการ ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการบริการ ข้อควรระวังในการให้บริการ และ
องค์กรเป็นเยี่ยมบริการเป็นยอด มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เทคนิคการให้บริการ 
 วิธีสร้างนักบริการมืออาชีพองค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
จากนั้น จึงพัฒนาเทคนิคการบริการให้กับบุคลากร ซึ่งในแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้  

(1) คุณสมบัติของผู้ให้บริการ สิ่งที่ผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรกคือความเป็นคนที่
รักในงานบริการ เพราะคนที่รักในงานบริการจะมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการ มี
ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ นอกจากนี้  พนักงานที่
ให้บริการควรเป็นผู้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย  

(2) บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึงอากัปกิริยาที่
แสดงออก เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด สิ่งเหล่านี้ควรเป็นไปโดยธรรมชาติ  

(3) เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนาเป็นสื่อกลาง
ระหว่างผ ู้รับบริการกับผู้ให้บริการการสนทนาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ 

ก. สร้างความเป็นกันเอง เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความเป็น
มิตรโดยอาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้ าเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเช่น ขอ
ประทานโทษครับ(ค่ะ) มีอะไรให้ผม(ดิฉัน)ช่วยประสานงานได้บ้างครับ(ค่ะ) กรุณารอสักครู่นะครับ(ค่ะ) 
เป็นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เรื่อง  
    ข. เน้นการฟังเป็นหลัก คือ ผู้ให้บริการควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะที่
ผู้รับบริการพูดไม่ควรแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาสบตากับผู้รับบริการเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ 
    ค. ทวนค าพูด เพ่ือแสดงให้ผู้รับบริการทราบว่าผู้ให้บริการก าลังตั้งใจฟังใน
เรื่องท่ีผู้รับบริการพูดอยู่  

2) การสร้างความประทับใจในงานบริการ 
ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการก็ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความ

เอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ เป็นผลให้เขาเกิดความ
พอใจ แต่การที่จะท าให้เกิดความประทับใจได้นั้นต้องท าให้ถึงขั้นที่ผู้รับบริการเกิดปีติยินดี นั่นคือต้อง
ให้บริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผู้ ให้บริการด้วย
ไมตรีต่อผู้รับบริการ และความประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็นผลให้เขามาใช้บริการของ
เราอีก แล้วตัวเราและองค์การของเราก็ย่อมจะประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปใน
ทุกงานที่ท า เริ่มตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อผู้รับบริการ กล่าวง่าย ๆ ก็คือว่า “ต้องเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา” และให้บริการตรงตามความต้องการทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ท างาน เราควรทิ้งปัญหาและเรื่องราว
ส่วนตัวไว้ภายนอก แล้วมุ่งท างานที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมที่จะช่วยเหลือสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ 
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นอกเหนือจากงานของเราเพ่ือแสดงว่าเราเอาใจใส่ผู้รับบริการของเราอย่างตั้งใจ เราสามารถแสดง
ไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานของเราได้เช่นกัน ความมีอัธยาศัยไมตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บรรยากาศแห่ง
ความเป็นมิตรอาจเกิดข้ึนได้เพียงรอยยิ้มที่เริ่มจากตัวเราก่อน  
  (1) ความมีอัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะความมีอัธยาศัย
ไมตรีจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเราเขา
ต้องการให้เราแสดงออก 

(2) บริการที่มี ไมตรีจิต เป็นการให้บริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ 
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็มีความส าคัญเช่นกัน แต่บริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึก
อบอุ่น และประทับใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย 

(3) ยิ้ม เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะท าให้เขารู้สึกอบอุ่น
ใจและในค าพูดที่เราทักทาย เราสามารถใช้น้ าเสียงและท่วงท านองที่เป็นธรรมชาติให้ผู้รับบริการรู้สึก
พอใจที่มาใช้บริการของเราค าพูดที่วิเศษ คือ ค าพูดเหล่านี้ “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉันเสียใจ” “ขอโทษค่ะ” 
“มีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมค่ะ” ชื่อของผู้รับบริการเป็นค าวิเศษเช่นกันเมื่อคุณใช้ 

(4) ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่จะท าให้เขาอบอุ่นใจหมายความว่า เรา
จะต้องเรียนรู้ปฏิกิริยาของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าผู้รับบริการเป็นคนแปลกหน้า เราจะต้องเอาใจ
ใส่เขาเป็นพิเศษต่อความต้องการช่วยเหลือในเรื่องงานที่มาติดต่อ สถานที่และค าแนะน าอ่ืน ๆ เป็นต้น 

3) ลักษณะเฉพาะของงานบริการ 
งานบริการมีลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกในทันที 
(2) งานบริการเป็นงานให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก ดังนั้นเมื่อ

ผู้รับบริการได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดี แต่ในทาง
กลับกันถ้าไม่ได้รับความพอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ให้บริการและองค์กรที่ให้บริการ
ในทันทีเช่นกัน 

(3) ผลของการบริการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปลผลได้รวดเร็ว 
(4) งานบริการเริ่มต้นและด าเนินการได้ในทุกขณะ ทั้งในตอนต้น ท่ามกลาง และใน

ตอนท้าย เพราะไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด 
(5) ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร 
(6) งานบริการสร้างความรู้ในทันทีที่ได้รับบริการจึงสามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลจาก

การให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี อาจจะแปรผลจากการให้บริการได้ท้ังในแง่ดีและไม่ดี  
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(7) ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ 
(8) การบริการที่ผิดพลาดบกพร่องไม่สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้รับบริการให้

กลับมาดีได้ นอกจากเป็นการลดความพอใจที่เกิดขึ้นได้น้อยลง 
 (9) สร้างทัศนคติต่อบุคคล องค์กรและองค์การได้อย่างมาก 
(10) การบริการสามารถจะสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ที่มีต่อผู้ให้บริการหรือ

องค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจ ากัดขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่มีมากน้อยเพียงใดส าคัญมาก
น้อยเท่าใด  

(11) การบริการทั้งที่ดีและไม่ดีจะติดอยู่ในความทรงจ าของผู้บริการอยู่ตลอดไป แม้
เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียังคงหลงเหลืออยู่กว่าที่จะล้าง
ภาพลักษณ์ที่อัปลักษณ์ได้ต้องใช้เวลานั้นเป็นสิบ ๆ ปี 

(12) หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัด 
(13) บริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่อง

ก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก 
 (14) ต้องการคนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบริการที่ดี 
(15) บริการจะดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ถ้าได้คนดีมีจิตส านึก

ในการให้บริการดี มีทัศนคติต่อการให้บริการดีและได้รับการปลูกฝังนิสัยในการให้บริการและฝึกฝน
ตนเองมาดี ก็จะท าให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นผู้ท างานให้บริการก็
จะเท่ากับผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิดบริการที่ดีคงเป็นไปได้ยาก 

(16) คนเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการสร้างและท าลายงานบริการ 
(17) บริการที่ผิดพลาดบกพร่อง น าความเสียหายมากสู่องค์กรจะพบว่าส่วนใหญ่เกิด

จากคน องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่อเสียงยกย่องว่าให้บริการดี แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มี
เสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วยคุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิม และอาจถึงข้ันท าให้เสียผู้รับบริการ 

4) การปฏิบัติในการให้บริการ 
(1) ทางกาย ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสดชื่นด้วยอาการกระปรี้กระเปร่า 

ไม่ง่วงเหงาหาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวย หน้าตาสดใส 
หวีผมเรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง หรือหัวยุ่งเป็นกระเซิง การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ หรือทักทาย
เหมาะสม กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นต้องวางตัวเป็นมิตร เปิดเผย จริงใจ 
สนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างกระตือรือร้น แสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ 

(2) ทางวาจา ต้องใช้ถ้อยค าชวนฟัง น้ าเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีค าขานรับ
เหมาะสม กล่าวต้อนรับและสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการอย่างไร พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พูดแทรก ไม่กล่าว
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ค าต าหนิ อาจพูดทวนย้ าสิ่งที่มีผู้มาติดต่อต้องการให้เขาฟังเพ่ือความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ ไม่พูดมากจนเกินจริง พูดเพ่ือความสบายใจของผู้รับบริการ และใช้ถ้อยค าเหมาะสม 

(3) ทางใจ ต้องท าจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่นเคืองที่จะต้อง
รับหน้า หรือพบปะกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน แต่มาเรียกร้องต้องการนั่น ต้องการนี่ ไม่
ปล่อยให้จิตใจหม่นหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการท างาน เศร้าซึม เบื่อหน่ายหรือเซ็ง 

5) ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการบริการ 
การให้บริการเป็นงานที่ล่อแหลม ท าดีก็เสมอตัวผิดพลาดก็ได้รับค าต าหนิจึงเป็นงานที่

ต้องการความรับผิดชอบสูง และมีจิตใจหนักแน่น ผู้ซึ่งท างานบริการแล้วเกิดผิดพลาด บางคนก็เสียอก
เสียใจ ตีอกชกหัว ฟูมฟายน้ าตา แต่กลับกัน ผู้ซึ่งไม่มีความรับผิดชอบมักกล่าวโทษผู้อ่ืนป้ายความผิด
ให้คนต่าง ๆ แม้แต่ผู้มารับบริการ เป็นเรื่องการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากล่าวอ้างต่าง ๆ นานา
ให้พ้นไปจากความรับผิดชอบของตน วิธีการให้บริการอันจะท าให้ผู้รับบริการพอใจ จะต้องรู้ความ
คาดหวังของเขา และปฏิบัติตามความคาดหวังเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะการ
ปฏิบัติด้วยกาย วาจา ใจ ต่อคนต่าง ๆ ให้สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการแต่ละประเภท 
ทุกระดับย่อมมีความยากล าบาก การที่จะให้บริการเป็นที่พอใจของทุก ๆ คนดูจะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ 
แต่ก็ไม่พ้นวิสัยที่จะท าให้คนส่วนใหญ่พึงพอใจ หากเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการอยู่เสมอ 

6) ข้อควรระวังในการให้บริการ 
(1) ไม่สนใจความต้องการของผู้รับบริการ 
(2) การให้บริการในทุกกรณีจะต้องแสดงว่าผู้รับบริการมีความส าคัญ จึงต้องระวังไม่

แสดงกิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจผู้รับบริการอย่างจริงจัง  
(3) ให้บริการขาดตกบกพร่อง 
(4) เป็นสิ่งที่ต้องย้ าเตือนอยู่เสมอว่า การให้บริการจะขาดตกบกพร่องไม่ได้เลย 

เพราะเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะท าลายงานบริการในส่วนอื่น ๆ ที่ดีอยู่แล้วให้เกิดผลเสียหายตามไปด้วย 
(5) ด าเนินการล่าช้า 
(6) ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีความล่าช้าไม่ตรงเวลา ท าความเสียหายให้ผู้รับบริการได้ 
(7) ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม 
(8) การให้บริการสามารถจะรู้สึกได้จากกิริยาท่าทาง การใช้ค าพูดและน้ าเสียง ผู้

ให้บริการอาจไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผู้รับบริการในทางที่ไม่ดี แต่อยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมัว และ
ไม่ควบคุมอารมณ์ของตนจึงแสดงออกด้วยท่าทีและค าพูดที่ท าให้เสียความรู้สึกต่อผู้รับบริการ 
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(9) ท าให้ผู้รับบริการผิดหวัง บริการที่ท าให้ผู้รับบริการผิดหวังมีได้ในหลายกรณีนับ
แต่การต้อนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ ไม่ใส่ใจในการ
ให้บริการ การบริการผิดพลาดท าความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ  

7) องค์กรเป็นเยี่ยมบริการเป็นยอด 
 องค์กรมีส่วนส าคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมากเพราะองค์กรถือเป็นแกนหลักใน
การก าหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและเทคนิคการพัฒนา
ระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ มีดังนี้  

(1) จัดระบบการท างานให้เกิดความคล่องตัว องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้ง่าย
ขึ้น เพ่ือสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว  

(2) จัดท าล าดับขั้นตอนการให้บริการองค์กรควรจัดท าขั้นตอนการบริการให้ง่ายและไม่
ซับซ้อนเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถท าตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน  

(3) เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น การ
สอบถามพูดคุยจากค าต าหนิติเตียนและค าชมเชยต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงานบริการในครั้งต่อไป  

(4) ฝึกอบรมพนักงานให้เกิดทักษะการบริการที่ดีเพ่ือน าไปปรับใช้กับส่วนงานที่ตน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

สุจิตรา ธนานันท์ (2552, หน้า 47) ได้กล่าวถึงการให้บริการที่ดีว่า การให้บริการที่ดีส่วนหนึ่ง
ขึ้นกับการเข้าถึงบริการและเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเข้าถึงบริการ ดังนี้ 

1) ความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือความเพียงพอระหว่างบริการ
ที่มีอยู่กับความต้องการขอรับบริการ 

2) การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก โดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
3) การอ านวยความสะดวก และสิ่ งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ 

(Accommodation) ได้แก่ บริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวก มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
4) ผู้ให้บริการ ความสามารถของผู้รับบริการ (Capability) 
5) คุณภาพในการให้บริการ การยอมรับคุณภาพของการบริการ (Acceptability) 

ซึ่งในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้ให้บริการด้วย  
สรุปว่า การให้บริการเป็นยอดได้นั้นผู้ให้บริการ ๆ ต้องต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท และต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคน 
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2.2.4 ความส าคัญของงานบริการ 
  งานบริการเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะงานบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือ
การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ
และภาคธุรกิจเอกชน 

ปรีชา เรืองจันทร์ (2537 หน้า 23) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพบริการต้องท าพร้อมกันทั้ง
องค์การ การพัฒนาคุณภาพของงานบริการเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์การจะต้องถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน ในการพิจารณาความส าคัญของงานบริการ ดังนี้ 

 1) ผู้ให้บริการ 
  (1) มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ 
  (2) มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
  (3) มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 
  (4) มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน 
  (5) มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนแนะน าให้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน 
  (6) มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
  (7) มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางท่ีดี 

  2) ทัศนคติทั้งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการ 
  (1) มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ 
  (2) มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ให้บริการอีก 
  (3) มีความผิดหวังและไม่ยินดีมาใช้บริการอีก 
  (4) มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน 
  (5) มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนไม่แนะน าให้มาใช้บริการอีก 
  (6) มีการพูดถึงผู้ให้บริการ และหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี  
ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 6) กล่าวถึง บริการที่ส าคัญพึงปรารถนาจากแง่มุมต่าง ๆ ดังนี้  

1) ด้านผู้ให้บริการ คือ “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ ท างานฉับไว ปราศรัยไพเราะ 
เหมาะสมโอกาส ไม่ขาดน้ าใจ” อธิบายได้ ดังนี้ 

(1) ยิ้มแย้มแจ่มใส หมายถึง ยิ้มด้วยไมตรี แสดงเจตนาช่วยเหลือ ความยิ้มแย้ม
แจ่มใสเป็นเสน่ห์ที่น่ารักท่ีสุดในการบริการ หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้อนรับมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ที่ร้อนและ
เหนื่อยก็คลายไป เรื่องที่กังวลก็ผ่อนลง พร้อมรับฟัง พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 

(2) เต็มใจบริการ หมายถึง การเต็มใจบริการแสดงออกได้ทั้งอากัปกิริยา คือ ไม่
ท าสะบัด ฉุนเฉียว ท าแบบเสียไม่ได้ แต่ต้องตื่นตัว กุลีกุจอ สบตาขณะรับฟัง การเต็มใจบริการยังสะท้อน
ในรูปการปฏิบัติงาน คือ แสดงความสนใจดูเรื่องขณะที่รับบริการ สนใจรับฟังปัญหา ตั้งใจพิจารณาเรื่อง 
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(3) ท างานฉับไว หมายถึง บริการมีลักษณะฉับไว รวดเร็ว 
(4) ปราศรัยไพเราะ หมายถึง พูดแล้วคนฟังสบายหูสบายใจ ทักทาย “สวัสดี

ครับ สวัสดีค่ะ” ตามด้วย “มีอะไรจะให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ” ถ้าท าอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องพร้อมที่จะพูด “ขอ
โทษ” 

(5) เหมาะสมโอกาส หมายถึง คนที่ให้บริการต้องรู้กาลเทศะ ต้องท าตัวให้
สุภาพ ท าตามข้ันตอนที่ก าหนด 

(6) ไม่ขาดน้ าใจ หมายถึง การมีความเอ้ืออาทร ห่วงใย ดูแลรักษา ต้องการ
ให้เกิดความสะดวกสบาย 

2) ด้านบริการอ่ืน ๆ 
(1) ให้ความเป็นธรรม หมายถึง ไม่ปล่อยให้ใครลัดคิว หรือเอาเปรียบคนอ่ืน 

อาจยกเว้นส าหรับบางกรณี เช่น คนป่วยหนัก คนอ่อนแอบางราย 
(2) รับฟัง หมายถึง พยายามรับฟัง ท าความเข้าใจ และสรุปประเด็นปัญหาของ

ผู้รับบริการ ใช้ความอดทนในการอธิบายและให้ความช่วยเหลือตามสภาพ 
(3) ติดตามเรื่อง หมายถึง เอาใจใส่ติดตามเรื่องโดยเฉพาะในกรณีที่มีปัญหา 

หรือผู้ติดต่อบางรายมารอนาน ก็ควรเข้าไปถามและติดตาม การติดตามเรื่องท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าไม่ถูก
ทอดทิ้ง 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของงานบริการ เป็นการให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน โดยเน้นถึงด้านผู้ให้บริการ และด้านบริการอ่ืน ๆ เป็นส าคัญ 

2.2.5 คุณลักษณะในการให้บริการ 
 งานบริการเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลและสิ่งที่บุคคลได้กระท าขึ้น งานบริการ
เป็นความรับผิดชอบของทุกคน และสามารถแบ่งความรับผิดชอบกันไปในงานแต่ละด้าน โดยมีผู้บริหารสูงสุดเป็น
ผู้รับผิดชอบหมดทุกด้าน เราอาจแยกพิจารณาลักษณะของงานบริการออกได้ ซึ่งมีนักวิชาการกล่าวถึง ดังนี้ 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 30) กล่าวว่า การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็น
การอ านวยความสะดวกที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ประชาชน ทั้งนี้  หน่วยงานอาจก าหนด ให้
ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยงานของรัฐ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการในจุดที่สะดวก
ส าหรับประชาชนก็ได้โดยทั่วไป การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นเรื่องที่มีลักษณะ  

1) ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
(1) ผู้ให้บริการ คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าราชการและ

ลูกจ้างรับเงินเดือนประจ า โดยมิได้ค่าตอบแทนเป็นพิเศษจากการบริการ 
 (2) ผู้รับบริการ คือ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ในการบริการแต่ละเรื่องนั้น อาจ

มีกลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่ม เช่น กรณีการรับบริการด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกลุ่มของผู้กระท า
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ความผิด หรือผู้ต้องหา/จ าเลย กลุ่มของผู้ได้รับความเสียหาย หรือโจทก์/ผู้เสียหาย และกลุ่มของ
พยาน ฯลฯ เป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญ เป็นต้น 

2) เป็นเรื่องที่รัฐก าหนดและมีลักษณะผูกขาด บริการใดที่ประชาชนจะ
ได้รับนั้นเป็นเรื่องที่รัฐก าหนด การบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาด คือ เฉพาะหน่วยงานรัฐเป็นผู้
ก าหนดรายละเอียดและเป็นผู้ให้บริการ โดยหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขั้นตอน 
เงื่อนไข หรือรายละเอียดที่รัฐก าหนด ทั้งนี้ ประชาชน จะต้องไปรับบริการ ณ จุดที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดเท่านั้น จะไปรับบริการที่หน่วยอื่นไม่ได้ 

3) มีก าหนดระยะเวลาและบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข บริการที่รัฐก าหนดนั้น
มักมีเงื่อนเวลาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้หากประชาชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐก าหนด ก็อาจมี
บทลงโทษด้วย เช่น ปรับ หรือถูกฟ้องด าเนินคดี เป็นต้น 

4) มีกฎระเบียบรองรับ บริการของรัฐก็เช่นเดียวกับการด าเนินการอ่ืน ๆ ของรัฐ คือ 
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ 
ค าสั่ง รวมทั้งมีการก าหนดเงื่อนไข ไว้ค่อนข้างรัดกุมเป็นกรอบก าหนดการบริการ ซึ่งขณะเดียวกันเป็น
ข้อจ ากัดการบริการด้วย มีการศึกษากันอย่างกว้างขวางในวงการนักวิชาการบริหารรัฐกิจ รวมทั้งมีการระบุ
ถึงระบบราชการในทางลบ เช่น ความล่าช้า มีลักษณะเจ้าขุนมูลนาย มีนอกมีใน ข้าราชการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น และจากการศึกษาพบปัญหาการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ด้านขั้นตอน มีขั้นตอนมาก กฎระเบียบหยุมหยิม ล้าสมัย ปล่อยให้
ประชาชนคอยนาน มีแบบฟอร์มที่กรอกยุ่งยากและไม่จ าเป็น เรียกร้องหลักฐานมากเกินไป โยกโย้ไม่
เป็นไปตามนัด ท างานแบบเช้าชามเย็นชาม ฯลฯ 

(2) ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการไม่ให้การต้อนรับด้วยดี แสดงสี
หน้า ท่าทางไม่สุภาพ ก้าวร้าว ไม่รับแขก พูดจากระด้าง ดุ ไม่มีน้ าใจหรือไม่เต็มใจบริการ กลั่นแกล้ง
ไม่ให้ความช่วยเหลือ เลือกปฏิบัติ ฯลฯ ย่อมท าให้การบริการไม่พึงปรารถนาได ้

(3) ด้านผลตอบแทน มีการเรียกร้องค่าตอบแทนมากกว่าที่ทางการก าหนด 
หากไม่ให้ก็จะถ่วงเรื่อง มีการคอรัปชั่น ยอมให้มีการท าผิดกฎหมายได้ถ้าจ่ายเงิน ฯลฯ 

(4) ด้านสถานที่ สถานที่ห่างไกล สถานที่ราชการร้อน คับแคบ สกปรก ไม่มี
ที่นั่ง ไปมาไม่สะดวก ฯลฯ 

(5) ด้านการอ านวยความสะดวก ประชาชนไม่รู้ข้อมูลเพียงพอ ไม่ค่อยมี
คู่มือหรือการชี้แนะที่สะดวกง่ายดาย ท าให้ไม่สามารถเตรียมตัวอย่างถูกต้อง ท าให้ เสียเวลา 
ข้าราชการไม่แนะน า หรือให้ข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วน ฯลฯ 

 วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541, หน้า 250) กล่าวว่า การบริการที่ดีนั้นจะมีปัจจัยหลายด้านที่จะส่งผล
ให้เกิดการบริการที่ดีได้ แต่ผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการก็จะต้องค านึงถึง



29 

คุณลักษณะการให้บริการที่มีความแตกต่างกันหลายด้าน ไม่ว่าการบริการนั้นจะเป็นการให้บริการที่
เป็นวัตถุและไม่ใช้วัตถุก็ตาม ผู้ให้บริการต้องทราบถึงธรรมชาติของการให้บริการเพ่ือให้เกิดการบริการ
เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ โดยค านึงถึงคุณลักษณะของการให้บริการดังนี้ 

1) คุณลักษณะการบริการประกอบด้วยส่วนที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ส่วนใหญ่
การบริการจะประกอบด้วยส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่เป็นวัตถุและส่วนที่ไม่ใช่วัตถุ ส่วนที่เป็นวัตถุนี้ผู้รับ
และผู้ให้บริการสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ อีกส่วนหนึ่งของการให้บริการ คือส่วนที่ไม่ใช่วัตถุ ส่วนนี้เป็น
ส่วนที่ไม่มีตัวตนและไม่สามารถจับต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสที่ 5 ดังนั้นผู้รับบริการไม่อาจทราบได้ว่า
บริการที่ได้รับเป็นอย่างไรและจะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหนจนกว่าจะได้รับบริการนั้น ๆ แล้ว ดังนั้นการ
บริการจึงเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการหวังความพึงพอใจจากการใช้บริการเป็นส าคัญ ซึ่งลักษณะความพึงพอใจ
นี้จะมีผลต่อการให้บริการในครั้งต่อไปด้วย 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การบริการไม่สามารถแยกผู้ให้
และผู้รับบริการออกจากกันได้ เพราะบริการนั้นผู้ให้และผู้รับบริการจะต้องด าเนินการร่วมกันไปจึงท า
ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน จากลักษณะการให้บริการที่ไม่สามารถแยกผู้ให้และผู้รับบริการออก
จากกันได้ ผู้ให้บริการจึงมีวงจ ากัดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการแต่ละราย 

3) มาตรฐานของการบริการ การให้การบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก าหนมาตรฐานให้
แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับผู้รับบริการจะใช้บริการอะไร ที่ ไหนและอย่างไร ผู้ให้บริการแต่ละคนจะมีแบบ
และวิธีการในการให้บริการที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นการบริการจากคน ๆ เดียวกันแต่ถ้าต่างวาระ
กันก็จะให้บริการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้ให้บริการจากการให้บริการแต่
ละครั้งมีลักษณะแตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการพิจารณาภาพของการรับบริการนั้นได้ 

4) การกักเก็บบริการ การบริการไม่สามารถกักเก็บหรือรักษาสภาพของการบริการ
ให้คงทนได้ ประมาณความต้องการด้านบริการมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถ้าความ
ต้องการ ด้านการบริการมีน้อย ความสามารถในการให้บริการที่เหลือก็ไม่อาจเก็บไว้ใช้คราวต่อไปได้ 

วศิน อิงคพัฒนากุล (2553) กล่าวว่า คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้ให้บริการที่ดี ควร
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ประการ ประกอบด้วย M-A-T-C-H-E-S ซึ่งสามารถขยายความได้ ดังนี้  

1) ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งนี้ เนื่องจาก
การบริการเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  และโดย
อ้อม ทั้งที่เป็นปัจจัยสนับสนุน และขัดขวาง ผู้ให้บริการที่ดี ต้องสามารถบริหารจัดการให้สามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ  

2) ผู้ให้บริการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์หลายด้าน
อย่างแท้จริงเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้  ให้ค าปรึกษาแนะนาแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องส าหรับผู้รับบริการ  
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3) ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเอง  
4) การดูแลรักษา และเอาใจใส่ (Care) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และกระจาย

ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  
5) ผู้ให้บริการที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้ง

สุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการท างานโดยตรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ  (First 
Impression) ซึ่งจะส่งผลถึงการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได ้ 

6) ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการที่ดี ควร
สร้างความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

7) การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถรับรู้ และ
รู้สึกได้ถึงจิตใจพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี จากพฤติกรรม การประพฤติตน และ
ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะการให้บริการ คือ ตอบสนองความต้องการด้วยความรวดเร็ว เสมอ
ภาค ยุติธรรม ตามความต้องการของผู้รับบริการ การบริการทั้งที่เป็นการบริการสาธารณะและการ
บริการทั่วไปนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจ  

2.2.6 คุณภาพของการให้บริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2541, หน้า 2) ได้กล่าวถึง ผู้ปฏิบัติงานคนเดียวกันอาจ

ได้รับการประเมินจากผู้รับบริการคนหนึ่งว่าดีเป็นที่พอใจแต่กับผู้รับบริการอีกคน อาจได้รับค าติชมว่าไม่
เป็นที่พอใจอย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของงานบริการว่าปัจจัยที่อาจใช้เป็นตัว
ตัดสินคุณภาพของบริการโดยวัดผู้รับบริการมี 10 ประการ คือ 

1) Reliability ความเชื่อถือได้ในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการให้บริการ นั่นคือ ความ
เชื่อถือว่าการให้บริการได้มาตรฐานเป็นการวัดในเรื่องเวลาว่าจะไม่เสียเวลามาก 

2) Responsiveness การตอบสนองต่อความต้องการหรือความรู้สึกของผู้รับบริการว่าเศร้า
โศกเสียใจ ผิดหวังหดหู่อยากได้ยินได้พบเห็นในเรื่องใด เช่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเร่งออกไปบรรเทาความทุกข์โดยมุ่งเน้นความต้องการพ้ืนฐานเร่งด่วน 

3) Competences ความสามารถรอบรู้ ถูกต้อง เหมาะสม และเชี่ยวชาญรู้จริง  
4) Access การเข้าถึงได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่พิธีรีตองเป็นเจ้าขุนมูลนาย  
5) Courtesy ความสุภาพ เคารพนอบน้อม อ่อนน้อมให้เกียรติ มีมารยาทที่ดีของผู้

ให้บริการ ไม่ว่าจะทักทายหรือแสดงกิริยาใดๆ  
6) Communication หรือความสามารถและสมบูรณ์ ในการสื่อความและสัมพันธ์กับ

ผู้รับบริการ ท าให้ประชาชนทราบเข้าใจและได้รับค าตอบ 
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7) Creditability ความเชื่อถือได้ ความน่าเคารพนับถือของผู้ใช้บริการ  
8) Security ความมั่นคงปลอดภัย ความอบอุ่นใจสบายใจของประชาชนผู้ได้รับ

บริการโดยเฉพาะในขณะที่บริการอยู่  
9) Customer Understanding ความเข้าอกเข้าใจผู้มารับบริการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
10) Tangibles ส่วนที่สัมผัสได้ เช่น สถานที่ท างานให้บริการต้องสง่างาม ดูแลรักษา

ความสะอาดอย่างดี บริเวณโดยรอบปลูกต้นไม้ใบหญ้าไว้น่าชื่นชม แสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหาร
ในหน่วยงานให้บริการนั้น หรือเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีของโลก 

นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการของงาน
บริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีดังนี้ 

1) การบริการของบุคลากร 
  (1) คิดพิจารณารู้จริงรู้ลึก บุคลากรภาครัฐจะต้องใส่ใจใฝ่รู้ เพ่ิมพูนทักษะอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายได้อย่างทันโลกมีความคิดแบบพหุนิยม 
หรือแบบองค์รวม ที่สามารถผสมผสานความหลากหลายให้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้จะต้อง
ท างานอย่างมืออาชีพที่รู้จริง รู้ลึกในเรื่องที่รับผิดชอบ และรู้กว้างพอที่จะน าองค์ความรู้ภายนอกมาพัฒนา
องค์ความรู้ภายใน และพัฒนาตนให้มีทักษะหลายด้านที่สามารถจะปรับตัวรับต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2) ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ บุคลากรภาครัฐทุกคนต้องมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย ไม่เกียจคร้าน เฉื่อยชา เฉยเมยต่อปัญหาและวิกฤติการณ์รอบตัว ต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ 
ให้ลุล่วงได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าทรัพยากร การท างานของเจ้าหน้าที่จะต้องเปลี่ยนให้
เป็นราชการที่ไม่คิดเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการเท่านั้น แต่จะต้องพยายามคิดหาหนทางที่จะ
ท าให้งานส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพทันการณ์ และเป็นที่พอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม 

  (3) ท างานด้วยความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม งานภาครัฐถือเป็นงานสาธารณะ จึง
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบและรู้ความก้าวหน้าในการท างานอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะรับความคิดเห็น  
ค าวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและเพ่ือนร่วมงาน และน ามาพัฒนางานที่ตนท าอยู่ให้ดีขึ้น 

  (4) ท างานด้วยความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องท างานอย่างมีความรับผิดชอบการ
แบ่งงานต้องมีความชัดเจนรู ้ว ่าใครรับผิดชอบเรื่องใด และแต่ละคนที ่ต้องท าหน้าที ่ที ่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเรื่องใดก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลได้ทันที
และต้องอธิบายให้ประชาชนทราบในกรณีที่การท างานมีอุปสรรคหรือเกิดปัญหาขึ้นส าหรับนักบริหาร
จะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ วินัย และท าหน้าที่อย่างแข็งขัน 
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  (5) ท างานเป็นทีมและเป็นระบบเครือข่าย สังคมยุคใหม่เป็นสังคมเครือข่ายที่ข้อมูลวิ่ง
ผ่านไปมาเป็นเครือข่าย จึงเป็นโอกาสที่องค์กรและบุคคลต่างๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้
ความคิดกันได้โดยง่าย การเป็นสมาชิกเครือข่ายจึงเป็นประโยชน์การท างานของทุกคนจึงจะเป็นระบบ
เครือข่าย หมดสมัยเก็บง าไว้เพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยนและร่วมใช้ข้อมูลด้วยกันจะเป็นพลังให้
องค์การและบุคคลเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ข้าราชการยุคใหม่จะต้องใจกว้างรู้จักประสานประโยชน์
และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณ์เป็นแนวราบได้ การท างานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูง เพราะเป็น
การใช้ประโยชน์สูงสุด จากพลังความคิดทรัพยากรทั้งในและนอกองค์กร 

2) หน้าที่การให้บริการ 
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การปรับปรุงการบริการภาครัฐประสบความส าเร็จได้ คือการมี

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตส านึกในการให้บริการและปรารถนาที่จะปรับปรุงบริการภาครัฐ ทั้งนี้ เนื่องจาก
งานบริการเป็นกระบวนการของกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่
จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่ส าคัญเป็นสิ่งที่ เอ้ืออ านวยทางจิตวิทยา
ให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตส านึกในการให้บริการจึงเป็นกุญแจส าคัญในการปรับปรุงบริการภาครัฐ 
 3) คุณภาพการให้บริการ 

 ภาพสะท้อนที่ประชาชนทั่วไปจะมองข้าราชการขึ้นอยู่กับบริการที่ข้าราชการเป็นผู้ให้การ
บริการที่ไม่ดีแม้ว่าจะเกิดจากการให้บริการของข้าราชการเพียงบางส่วน แต่ก็มีผลส่วนกระทบส าคัญมายัง
ข้าราชการในส่วนรวม ลักษณะการบริหารที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการมีตัวอย่าง ดังนี้ (1) ท า
แบบเฉื่อยชา ชักช้า แบบเคยชิน ใช้ความรู้วิธีการเดิม (2) ไม่บริการประชาชน (3) ไม่รับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงาน (4) มุ่งเน้นแต่กฎหมาย ระเบียบ และระบบงานที่ไม่ทันสมัย และ(5) ขาดความรอบรู้
และทัศนคติที่ถูกต้อง 
 4) การให้บริการทั่วไป 

 ประชาชนก็คือ ลูกค้า ภาคเอกชนพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือเอาใจลูกค้า เปรียบเทียบลูกค้าว่ามี
ความส าคัญระดับพระเจ้าหรือพระราชา เพราะลูกค้านั้นเป็นผู้ท าให้ธุรกิจอยู่ได้เป็นผู้ท าให้กิจการ มี
รายได้เติบโต และส่งคืน ท านองเดียวกัน งานราชการอยู่ได้ก็ด้วยภาษีของประชาชนหน่วยราชการอยู่
ได้ก็เพราะประชาชนมารับบริการ หน่วยราชการจะขยายและเติบโตได้ก็เพราะประชาชนใช้บริการ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ การให้บริการที่ดีจึงเป็นหัวใจของงานราชการโดยแท้  

สรุปได้ว่า คุณภาพของบริการไม่เน้นเพียงผลของงานบริการ แต่เน้นความนึกคิดภาพลักษณ์ใน
อดีตและการสัมผัสการรับรู้ในการได้รับบริการในปัจจุบัน สิ่งที่เกี่ยวกับคุณภาพของคน สถานที่ กริยา 
ท่าทาง ความรู้ความสามารถ และความตั้งใจจริง โอบอ้อมเอ้ืออาทรในการให้งานบริการ ทุกหน่วยงาน
ที่ให้งานบริการของราชการควรอย่างยิ่งต้องปรับปรุงพัฒนาหรือถ้ามีปัจจัยที่ดีเช่นนั้นอยู่แล้ว ต้องรักษา
ภาพลักษณ์นั้นไว้ให้ได้มาตรฐานตลอดไป 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้วิจัยมุ่งศึกษา ความหมายของการปกครอง

ท้องถิ่น ลักษณะของการปกครองท้องถิ่น และประเภทขององค์การปกครองท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ดังนี้ 

2.3.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
การปกครองที่รัฐบาลกลางมอบอ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง จัดการปกครอง

และด าเนินกิจการบางอย่างโดยด าเนินการกันเอง เพ่ือน ามาบ าบัดความต้องการของตนการ
บริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ ซึ่งประชาชนเลือกตั้งเข้ามาทั้งหมดหรือ
บางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริการงาน แต่ต้องควบคุมด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม จะปราศจากการควบคุมของรัฐหามิได้ เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดขึ้น
และแบ่งองค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่น แบ่งออกเป็นแปดประการ ดังนี้  1) มีสถานภาพตาม
กฎหมาย   2) มีพ้ืนที่และระดับของตนเอง 3) ได้รับการกระจายอ านาจและหน้าที่จากรัฐบาลกลาง 4) 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล 5) มีการเลือกตั้งสมาชิกหรือคณะผู้บริหาร 6) มีอิสระในการปกครองตนเอง 7) 
มีงบประมาณเป็นของตนเอง และ8) มีการควบคุมก ากับดูแลจากรัฐบาลกลาง  

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหง (2547, หน้า 39) ให้ความหมายของการ
ปกครองท้องถิ่นไว้ว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่ผู้บริหารของหน่วย การปกครอง
ท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยอิสระ มีอ านาจอิสระและมีความรับผิดชอบที่สามารถใช้ได้ โดยปลอด
จากการควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลางหรือภูมิภาค แต่ยังอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
อ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ใช่รัฐอิสระ 

พอสรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือการที่รัฐบาลมอบอ านาจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
จดัการปกครองและด าเนินการต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของรัฐและผลประโยชน์ของท้องถิ่น โดยมีการ
จัดตั้งองค์การขึ้นท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นนั้นๆ องค์การนี้ถูกจัดตั้งและควบคุมโดยรัฐบาล แต่ก็มี
อ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของตนเองได้ 

2.3.2 ลักษณะของการปกครองท้องถิ่น 
วัชรา ไชยสาร (2544, หน้า 142-148) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระในการ

ปกครองตนเองภายใต้กฎหมาย ดังนั้น ลักษณะของการปกครองท้องถิ่นที่ส าคัญมีดังนี้  
1) มีสถานะตามกฎหมาย จะต้องมีการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย 
2) มีพ้ืนที่และระดับ หน่วยการปกครองถิ่นจะต้องมีพ้ืนที่การปกครองที่แน่นอนและ

ชัดเจน และควรจะต้องมีการแบ่งระดับการปกครองท้องถิ่นว่ามีกี่ระดับ เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ เป็นต้น เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดพ้ืนที่และระดับของการปกครองท้องถิ่นมีมากมาย เช่น 
สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชน ประสิทธิภาพใน
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การบริหาร รายได้ และความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยมีเกณฑ์จัดตั้งและ
ยกฐานะหน่วยการปกครองท้องถิ่น 3 ประการ คือ รายได้ย้อนหลัง 3 ปี ไม่รวมเงินอุดหนุนจ านวน
ประชากร และขนาดพื้นที ่

3) มีการกระจายอ านาจและหน้าที่ การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีการกระจายอ านาจ
การปกครองไปให้ท้องถิ่น โดยการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นไว้ใน
กฎหมายอย่างชัดเจน ดังนั้น การที่หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีอ านาจและหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองการปกครองเป็นส าคัญ 

4) มีความเป็นนิติบุคคล หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์การนิติบุคคลโดย
เอกเทศจากองค์การของรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เพ่ือการด าเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพราะหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณ ทรัพย์สิน 
หนี้สิน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง 

5) มีการเลือกตั้ง การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ กล่าวคือ จะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนในท้องถิ่นในการ
เลือกตั้งคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองของ  

6) มีอ านาจอิสระ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา
ของหน่วยงานรัฐบาลกลาง และมีอ านาจอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย สามารถก าหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ เพ่ือก ากับควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือความต้องการของท้องถิ่น และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 

7) มีงบประมาณของตนเอง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บ
รายได้ จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียง
พอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

8) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองระดับรองของรัฐ 
และอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและความม่ันคงแห่งรัฐ 

2.3.3 ประเภทขององค์การปกครองท้องถิ่น 
เกรียงศักดิ์ แก่นละออ (2547, หน้า 8-11) ได้สรุปกล่าวว่าองค์การปกครองท้องถิ่นสามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ 1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบทั่วไป มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ2) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบพิเศษมี 2 รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตามบทบัญญัติในหมวด 9 การ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 285–288 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่
กล่าวถึงท่ีมาขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยสรุปไว้ดังนี้  

1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง  

2) คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  

3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ สมาชิกสภาท้องถิ่น  

4) คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  
5) คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น จะเป็นข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่ง

หรือเงินประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน
ท้องถิ่นมิได้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

6) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  

7) ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง
ทั้งคณะและต้องมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นชั่วคราวมิให้น าบทบัญญัติ
ตามวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาบังคับใช้ทั้งนี้ตามกฎหมายก าหนด 

2.3.4 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จุดมุ่งหมายส าคัญของการ

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลก็เพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถรองรับการกระจาย
อ านาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล โดย
สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ผ่านมาติดกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 
150,000 บาท หรือตามการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ พ.ศ. 2537 
ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 เป็นกฎหมาย
ที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในต าแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 367 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2515 นับตั้งแต่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบลทั่วประเทศออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบ “สภาต าบล” ได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่ สภาต าบลที่มีรายได้ โดยไม่
รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 150,000 บาท ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 567 ต าบล (2542) 
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2) รูปแบบ “องค์การบริหารส่วนต าบล” (อบต.) ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ โดยไม่รวม
เงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท ได้รับการยกฐานะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา 43) 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)     
พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในประเด็นต่างๆทั้ง
โครงสร้างที่มาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ต้น พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้เสนอขอปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 โดยเนื้อหาส่วนใหญ่แก้ไขชื่อเรียกบุคคลและค าศัพท์ 
กฎหมายที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

1) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่ (เป็นโครงสร้างที่ใช้ในปัจจุบัน 2546) 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลใหม่ เกิดจากการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล (2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้าน
ละ 2 คน เหมือนเดิมเหมือนโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 
และ(3) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน ดังภาพที่ 2.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตาม พ.ร.บ. สภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารส่วนต าบล 

สภา อบต. 
องค์ประกอบ 

สมาชิก อบต. มาจากการเลือกตั้ง 
1. สมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน 
2.อบต.ใดม ี2 หมู่บ้านให้มีสมาชิกละ 3 คน 
3. อบต. ใดมี 1 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก 6 คน 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะผูบ้รหิาร อบต. 
สภา อบต. เลือกจากสมาชิกสภา อบต. 

เสนอให้นายอ าเภอแต่งตั้ง 
1. นายก อบต. 1 คน 
2. รองนายก อบต. 2 คน 

ส ำนักงำนปลัด อบต. 
และส่วนต่ำง ๆ ของ อบต. 
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2) อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คือ (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  (2) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ(3) ควบคุมการปฏิบัติงานคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาต าบลตาม และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทางราชการ 

3) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล คือ (1) บริหารกิจการ
ให้เป็นไปตามมติ ข้อบัญญัติและแผนพัฒนาต าบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล (2) จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเสนอให้สภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  (3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง และ(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย 

4) อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาต าบล มีบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยบัญญัติหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดังนี้ (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (2) รักษาความสะอาดถนนทางน้ าทางเดิน และ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (8) บ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทาง
ราชการมอบหมาย นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีความสามารถ มี
ศักยภาพเพียงพอ อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล อีกจ านวน 13 ข้อ ดังนี้  (1) ให้มี
น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (3) ให้
มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและ
สวนสาธารณะ (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุ้มครองดูแลและรักษา
ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (12) การท่องเที่ยว 
(หน้าที่เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่) และ(13) การผังเมือง (หน้าที่เพ่ิมเติมเข้ามาใหม่) (ส านักประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540, หน้า 144-188) 

พอสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการใด เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบล ไปประกอบการพิจารณาด าเนิน
กิจการ 
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2.4 สภาพพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 
สภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมุ่งที่จะ

กล่าวถึง ประวัติความเป็นมา อาณาเขตติดต่อ ประชากร สภาพทั่วไป จ านวนหมู่บ้าน สภาพทาง
เศรษฐกิจ และหน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล ตามล าดับ ดังนี้ (องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น, 
2560, หน้า 2 – 4) 

2.4.1 ประวตัคิวามเปน็มา 
ประมาณ 500-600 ปีมาแล้ว ได้มีชาวบ้านจากหมู่บ้านหมอตาภูงา อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โดยการน าของนายตา ซึ่งเป็นหมอรักษาคนไข้ในหมู่บ้าน โดยรักษาทางแพทย์แผนโบราณ ใช้
รากไม้สมุนไพร เวทมนต์คาถาเป็นวิชาการมีสมญานามว่า “สีลับขัว”ภรรยาชื่อน้อยพร้อมบุตรธิดา
ลูกหลานอีกจ านวนหนึ่ง ได้เดินทางจากหมู่บ้านหมอตาภูงาเพ่ือจะหาท าเลที่อยู่ ใหม่  โดยตั้ง
จุดมุ่งหมายปลายทางที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  มีพาหนะเป็นคาราวานเกวียน 20 เล่ม ขน
สัมภาระเครื่องใช้ เครื่องครัว และของใช้ เช่นกระบอง (ใต้) ข้าว พริก เกลือ ฯลฯ ครั้นเมื่อเดินทาง
มาถึงหนองน้ าแห่งหนึ่ง จึงได้พักค้างแรมพักผ่อนรับประทานอาหาร หมอตาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะได้เห็น
ว่าท าเลที่มีหนองน้ าคู่ขนานกันอยู่อย่างนี้คือมีอีกหนองหนึ่งเยื้องทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย  
และหนองน้ าทั้งสองแห่งนี้อุดมสมบูรณ์มีปลาและสัตว์น้ าชุกชุมพืชผักไม่อดอยาก เหมาะแก่การสร้าง
บ้านแปลงเมืองจึงชักชวนครอบครัวและพรรคพวกให้อาศัยอยู่พร้อมทั้งสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นบริเวณ
หนองน้ าทั้งสองแห่งนี้ (ปัจจุบันก็คือหนองขอนแก่นและหนองแวง) โดยอยู่ทางทิศตะวันออกของ
หนองขอนแก่น ใช้ชื่อว่า “บ้านหนองขอนแก่น” อีกหนองหนึ่งใช้ชื่อว่า “หนองแวง” ทุกคนอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุขตลอดมา เวลาผ่านไปไม่นานนักก็ได้เกิดโรคระบาด (โรคห่า) ท าให้ชาวบ้านเสียชีวิตไป
หลายคน (สมัยนั้นยังไม่มีวัคซีนป้องกัน) จึงได้อพยพครอบครัวและชาวบ้านหนีโรคห่าย้ายที่อยู่ใหม่มา
ตั้งที่หมู่บ้านขอนแก่นในปัจจุบัน ซึ่งห่างจากที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น (บ้านเดิมหรือบ้านร้าง
เรียกขานกันต่อมาว่าโนนบ้านเก่า) และเหตุที่ใช้ชื่อบ้านนั้นคงจะใช้ตามหนองน้ าที่มีขอนไม้มากมาย
นั่นเอง ต่อมาจึงตัดค าว่า “หนอง” เหลือเพียงชื่อ “ขอนแก่น”จนถึงปัจจุบัน 

ต่อมา เมื่อประมาณ 200-300 ปี  ได้มีครอบครัวย้ายมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือมาตั้งรกราก
สมทบ  มีผู้น าชื่อ แก้ว ภรรยาชื่อ แก่น ซึ่งเป็นต้นนามสกุล “แก้วขอนแก่น” ว่ากันว่าเป็นนามสกุล
หัวคิดดีการเรียนรู้ เป็นเลิศเหมาะแก่การเป็นผู้น า   และอีกทางหนึ่ งได้ เดินทางมาจากเวียง
จันทร์ ประเทศลาว มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงชื่อ “นางสาวเจริญ”ต่อมาได้สามีในหมู่บ้านชื่อ “พันอุ่น” เป็น
ต้นนามสกุล “อุ่นเจริญ” อีกด้านหนึ่งอพยพมาจากเมืองขอมคงจะเป็นประเทศเขมรขณะนี้หัวหน้า
ชื่อ “สัง”ภรรยาชื่อ “นี”เป็นต้นนามสกุล “สังฆะมณี” ว่ากันว่านามสกุลนี้เป็นนามสกุลหัวคิดเป็นเลิศ
แต่จะชอบเป็นนักเลงและการพนัน อีกตระกูลหนึ่งไม่ปรากฏว่ามาจากไหนที่ใดแต่เป็นตระกูลที่มี
อ านาจสูงใหญ่ชาวบ้านย าเกรงนับถือยกย่องให้เป็นผู้น าคือตระกูล “มหาราช” เจ้าพ่อมหาราชมีที่นา
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สาโทและที่ดินมากมายเจ้าพ่อมหาราชจะน าเกวียนไปค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าจากหมู่บ้านอ่ืนได้คราว
ละมากๆ  เจ้าพ่อมหาราชจะไปที่ ไหนล้วนแต่คนรู้จักเป็นอย่างดี  จนทุกครอบครัวยอมรับ
ความสามารถ  แม้กระทั่งเสียชีวิตแล้วชาวบ้านก็ยังให้ความเคารพ ย าเกรง ให้ช่วยคุ้มครองอันตราย
ต่างๆ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ (ศาลเจ้าพ่อมหาราชตั้งอยู่บริเวณวัดป่ามหาราช) ซึ่งเป็นต้นนามสกุล 
“อาวรณ์” ต่อมาเมื่อประมาณ 150 ปี บ้านขอนแก่นได้เจริญรุ่งเรืองมาตามล าดับขยายเป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ จึงได้แยกสาขาเพ่ือออกไปตั้งหมู่บ้านใหม่ตามหัวไร่ปลายนา  จึงมีหมู่บ้านบริวารหรือ
เรียกว่าหมู่บ้านลูกหลานคือ บ้านหนองอาง  (บ้านโนนสวรรค์) บ้านหนองต่องร่อง(บ้านโนน
สะอาด) บ้านป่าบาก บ้านเหล่าเรือ  บ้านหนองพุก  บ้านเหล่าใหญ่  บ้านเหล่าบูด (บ้านเหล่า
สมบูรณ์) บ้านดงลาน บ้านโนนเมือง บ้านหนองหุ่ง บ้านป่ายาง บ้านตับเต่า บ้านแคนเหนือ และบ้าน
แคนใต้  ซึ่งทั้งหมดได้แตกแยกสาขาจากบ้านขอนแก่นนั่นเอง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดย
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2539 ทั้งนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

2.4.2 สภาพทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล  และ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

2.4.3 อาณาเขตติดต่อ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมือง

ร้อยเอ็ด ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพ้ืนทีทั้งหมดประมาณ 16,943 ไร่ มีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆ ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลดงลาน 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลรอบเมือง และดงลาน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลเมืองเปลือย ต าบลหนองใหญ่  

2.4.4 ประชากร 
ประชากร แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 ป่าบาก หมู่ 2 

ขอนแก่นใต้ หมู่ 2 ขอนแก่นใต้ หมู่ 3 ขอนแก่นเหนือ หมู่ 4 หนองพุก หมู่ 5 ตับเต่า หมู่ 6 โนน
สะอาด หมู่ 7 แคนเหนือ หมู่ 7 หนองทุ่งมน หมู่ 8 แคนใต้ หมู่ 9 ป่ายาง หมู่ 10 หนองหุ่ง หมู่ 11 
ขอนแก่น หมู่ 12 หนองคูขาดประชากรในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด แยกเป็นหมู่บ้าน พ้ืนที่ เพศ และจ านวนครัวเรือน ดังตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนประชากร องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด แยกเป็นหมู่บ้าน พื้นที่  เพศ และจ านวนครัวเรือน  

 

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่้าน 
ขนาดพืน้ทีแ่ตล่ะ

หมูบ่า้น 
ประชากร จ านวน

ครวัเรอืน ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

บ้านป่าบาก 
บ้านขอนแก่นใต้ 
บ้านขอนแก่นเหนือ 
บ้านหนองพุก 
บ้านตับเต่า 
บ้านโนนสะอาด 
บ้านแคนเหนือ 
บ้านแคนใต้ 
บ้านป่ายาง 
บ้านหนองหุ่ง 
บ้านขอนแก่นกลาง 
บ้านหนองคูขาด 
บ้านขอนแก่น 
บ้านแคน 

748 
997 

1,498 
831 
999 

1,536 
2,026 
1,165 
2,338 
740 

1,001 
739 

1,176 
1,149 

194 
165 
444 
133 
167 
363 
287 
278 
401 
169 
202 
110 
294 
304 

239 
198 
430 
142 
207 
365 
305 
292 
413 
190 
231 
121 
327 
340 

433 
363 
874 
275 
374 
728 
592 
570 
814 
359 
433 
231 
621 
644 

216 
142 
236 
92 
107 
257 
193 
180 
233 
106 
136 
88 
201 
179 

 รวม 16,943 3,511 3,800 7,311 2,366 
 

2.4.5 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีในต าบลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ ์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน และสร้างรายได ้
3) นโยบายในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร มีคุณภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อชุมชน 

ปัจจุบันการจัดท าแผนพัฒนาต าบลไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะปานกลางหรือแผนระยะยาว นอกจากจะยึด
ตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือนโยบายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องแล้ว สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้อง
ค านึงถึง คือ การให้บริการประชาชนทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน 
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และผู้น าท้องถิ่นในชุมชน เพ่ือระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาต าบล โดยก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 

2.4.6 พนัธกจิ 
1) ประชาชนมีความเป็นอยู่ เหมาะสมรากฐานมาจากเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2) การด าเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดี มีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม 
3) จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าและสาธารณูปโภคให้เพียงพอ 
4) จัดให้มีแหล่งน้ าอย่างเพียงพอเพ่ือการเกษตร 
5) ส่งเสริมการศึกษาให้มีความรู้เข้าใจทั้งในด้านการเมือง ข้อมูลข่าวสารการปกครอง 
6) ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเพาะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
7) ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณ ีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
9) ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.4.7 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
บุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จ านวน 86 คน แยกเป็น

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานประจ า พนักงานและ
ลูกจ้าง ตามบัญชีรายชื่อ ดังตารางที ่2.2 (องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น, 2560, หน้า 2) 

 

ตารางที่ 2.2 แสดงจ านวนประชากรบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น  
จ าแนกตามเพศ 

 

ที ่ บุคลากร  
ประชากร  

เพศ 
รวม 

ชาย  หญิง 

1. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 20 14 34 
2. ปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 5 8 13 
3. พนักงานประจ า 9 12 21 
4. พนักงานลูกจ้าง 7 11 18 

รวม 41 45 86 
 

สรุปได้ว่า สภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด                 
มีสภาพทั่วไป อาณาเขตติดต่อ จ านวนหมู่บ้าน ประชากร ซึ่งบุคลากรในหน่วยงาน มีทั้งสิ้น จ านวน 
86 คน ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าไปใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ต่อไป 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเชิงส ารวจหรือ
งานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field Research) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

พฤกษา พุทธรักษ์ (2551, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก” ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา ตามล าดับ 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า สมาชิกที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตามหลักสังคหวัตถุของสหกรณ์การเกษตรในเขต
จังหวัดนครนายก ไม่แตกต่างกัน 

สมหมาย บัวจันทร์ (2551, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสมานัตตา 
ด้านทาน ด้านอัตถจริยา และด้านปิยวาจา ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ มีผล โดยรวม และรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน 

ราชันย์ ธงชัย (2551, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง”
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปิยวาจา ด้านทาน ด้านสมานัตตตา 
และด้านอัตถจริยา ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนว
สังคหวัตถ ุ4 ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน 

ดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์ (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” ผลการวิจับพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านปิยวาจา ด้านทาน ด้านสมานัตตตา และด้านอัตถจริยา ตามล าดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสภาทนายความตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน 

ธรรมธร ธงชัย (2554, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ
ของศาลจังหวัดระยองตามหลักสังคหวัตถุ  4 “ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีรายได้ต่อ
เดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของศาลจังหวัดระยองตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

อนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ (2554, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงจากด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านการอ านวย
ความสะดวก และด้านสถานที่ให้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ 
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน            
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

พรกมล ชูนุกูลพงษ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง  ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ ด้านทาน ด้านสมานัตตตา ด้านปิยวาจา และด้านอัตถจริยา ผลการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยพบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประสบการณ์ให้บริการ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและ 
ครอบครัวกลาง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงสรุปได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 มีความส าคัญต่อ
การให้บริการเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในหน่วยงาน องค์กร องค์การ บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ซ่ึง
จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อ่ืนไว้ ท าให้เกิดความรัก น้ าใจ สามัคคี ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่ามีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะได้น าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ในการ
อภิปรายผลในบทที่ 5 ต่อไป   
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัย การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต่างๆ 
ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ออกเป็นสามตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้เอาแนวความคิดของศศิธร พูลสุข (2538, หน้า 
33) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญการให้บริการ ประกอบด้วย การให้บริการอย่างเท่าเทียม การให้บริการ
รวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
มาบูรณาการก าหนดเป็นสี่ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา 
ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และน าแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ 
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2542, หน้า 83) กล่าวถึง หลักสังคหวัตถุ 4 คือ หลักคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ผู้อ่ืนไว้ได้ ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา มาประยุกต์ใช้ 
ซ่ึงสามารถสรุปออกเป็นกรอบแนวคิดใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 2.2   
 

      ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
      (Independent Variables)                       (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2 แสดงสรปุกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวจิยั 

ปจัจยัสว่นบคุคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 

 

การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้าน 
1) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม   
2) ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา 
3) ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ 
4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

หลักสังคหวัตถุ 4  
1) ทาน  
2) ปิยวาจา  
3) อัตถจริยา  
4) สมานัตตตา  
 



 

บทที ่3 
วธิดี ำเนินกำรวจิยั 

 
กำรวิจัย “กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
โดยกำรวิจัยเชิงปริมำณมีขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.2 เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้กำรวิจัย 
3.4 กำรสร้ำงและทดสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
3.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

3.1 ประชำกรและกลุม่ตวัอยำ่ง 
 ผู้วิจัยได้ท ำกำรเลือก ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง ดังต่อไป นี้ 

1) ประชำกร (Population)  
ได้แก่ บุคลำกรในหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น  อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตำมบัญชีรำยชื่อ จ ำนวน 86 คน (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น, 2560, หน้ำ 2) 
2) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample)   
ได้แก่ ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สูตรกำรค ำนวณของ  ทำโร ยำมำเน่ (Taro Yamane) ได้

กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 71 คน (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543, หน้ำ 79) 

 

3.2 เทคนิควธิกีำรสุม่ตวัอย่ำง 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็น (Probability Sampling) เป็นกำร
สุ่มตัวอย่ำงโดยค ำนึงถึงควำมน่ำจะเป็นของประชำกรที่ได้รับเลือก ในกรณีนี้ตัวอย่ำงทุกหน่วยใน
ประชำกรจะมีโอกำสถูกเลือกเท่ำกัน ท ำให้สำมำรถคำดคะเนควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำง 

ซึ่งมเีทคนิค วิธีกำรสุ่มอย่ำง ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ (ประกำยรัตน์  สุวรรณ, 2548, หน้ำ 63) 
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1) กลุ่มประชำกร (Population Size) ได้แก่ บุคลำกรในหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด ตำมบัญชีรำยชื่อ จ ำนวน 86 คน (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล, 2560, หน้ำ 2) 

2) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size)  ใช้สูตรของทำโร ยำมำเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่ำง 
จ ำนวน 71 คน ตำมสูตร (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543, หน้ำ 23) 

 

สูตร   n =      N 
           1 + N ( e ) 
 
      n =   ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
           N =   ขนำดของกลุ่มประชำกร 
             e =   ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 
   แทนค่ำ  n =          86 
                             1 + 86 x (0.05)2 

          n   =      70.87 
 
 จำกกำรค ำนวณได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 71.87 คน เพ่ือให้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงมีควำม
เหมำะสมมำกขึ้นจึงปัดเศษขึ้น ให้เป็น จ ำนวน 71 คน  

3) จ ำแนกสัดส่วน และขนำด (Proportional to Size) โดยหำลักษณะของกลุ่มที่ศึกษำ ตำม
บัญชีรำยชื่อที่ก ำหนดไว้ เพื่อค ำนวณหำอัตรำสัดส่วน โดยแบ่งสัดส่วนของประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น ตำมบัญชีรำยชื่อ จ ำแนกตำมเพศ เป็นตัวแปรอิสระ
ควบคุม (Control Variable) ตำมสูตร ดังนี้ 

n1        =   
N

Ni
 x n 

   n1 = จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
   Ni = จ ำนวนประชำกร 
   n = จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงรวม 
   N = จ ำนวนประชำกรทั้งหมด  
 จำกกำรค ำนวณได้กลุ่มประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมบุคลำกรในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลขอนแก่น และเพศ ดังรำยละเอียดที่ปรำกฏในตำรำงที่ 3.1  
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง บุคลำกรในหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลขอนแก่น  จ ำแนกตำมเพศ 

 

ที ่ บุคลำกร  
ประชำกร (Ni) กลุม่ตวัอยำ่ง (n1) 
เพศ 

รวม 
เพศ 

รวม 
ชำย  หญิง ชำย  หญิง 

1. คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำ 20 14 34 17 12 29 
2. ปลัด รองปลัด และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 5 8 13 4 7 11 
3. พนักงำนประจ ำ 9 12 21 7 9 16 
4. พนักงำนลูกจ้ำง 7 11 18 6 9 15 

รวม 41 45 86 (N) 34 37 71 (n) 
 

4) วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง (Simple Data) ใช้วิธีกำรสุ่มแบบง่ำย (Simple Random Sampling) 

เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำง ที่ประชำกรมีสิทธิได้รับเลือกเท่ำ ๆ กัน โดยจัดท ำบัญชีรำยชื่อของประชำกร และ
ท ำกำรจับสลำก จนได้กลุ่มตัวอย่ำงครบตำมต้องกำร ตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ (อุทุมพร จำมรมำน, 
2548, หน้ำ 67) 
   (1) จัดท ำบัญชีรำยชื่อบุคลำกรในหน่วยงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น  
แยกเป็นเพศ เพศชำยกลุ่มกับเพศหญิงอีกกลุ่มหนึ่ง  
   (2) เฉพำะล ำดับที่ 1 คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำ ประชำกรเพศชำย เขียนชื่อ
ประชำกรเพศชำยทุกคนลงในกล่อง ตำมจ ำนวนเพศชำย คือ จ ำนวน 20 คน เสร็จแล้วจึงเขย่ำให้คละ
กัน จับรำยชื่อในกล่องขึ้นมำอันหนึ่ง แล้วเขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่ำงไว้ เพ่ือให้โอกำสถูกเลือก
เท่ำกัน จึงม้วนสลำกลงในกล่องไว้เหมือนเดิม แล้วจับสลำกขึ้นมำใหม่และเขียนชื่อในบัญชีกลุ่ม
ตัวอย่ำงไว้เช่นเดิม ระหว่ำงกำรจับสลำก หำกมีรำยชื่อซ้ ำกัน ก็ม้วนสลำกลงในกล่องเหมือนเดิม แล้ว
จับสลำกขึ้นมำใหม่ จับไปจนได้กลุ่มตัวอย่ำงเพศชำย คือ จ ำนวน 17 คน และเพศหญิง ก็ด ำเนินกำร
เช่นเดียวกันกับกลุ่มเพศชำย จับสลำกไปจนได้กลุ่มตัวอย่ำงตำมจ ำนวนที่ได้ค ำนวณไว้ในตำรำงที่ 3.1   
    (3) ส่วนล ำดับที่ 2 – 4 ก็ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเสมือนบุคลำกรที่เป็นผู้บริหำร และ
สมำชิกสภำ จนได้กลุ่มตัวอย่ำงครบตำมจ ำนวน 71 คน  

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเกี่ยวกับ กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งออกเป็นสำมตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถำมลักษณะปลำยปิด (Close-ended Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมลักษณะค ำถำมแบบ (Check list) มีค ำตอบให้เลือกตอบ จ ำแนกออกเป็น
เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถำมลักษณะปลำยปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มำกท่ีสุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้ผู้ตอบได้
เลือกระดับกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ขอนแก่น  อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในสี่ด้ำน ซ่ึงแต่ละด้ำนมีจ ำนวนข้อค ำถำม ดังต่อไปนี้ 
  1) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม จ ำนวน 8 ข้อ 
  2) ด้ำนกำรให้บริกำรรวดเร็วทันเวลำ จ ำนวน 8 ข้อ 
  3) ด้ำนให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ  จ ำนวน 8 ข้อ 
  4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  จ ำนวน 8 ข้อ 

ตอนที่  3 แบบสอบถำมปลำยเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถำมข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด     

 
3.4 กำรสรำ้งและตรวจสอบคุณภำพเครือ่งมือวจิัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ กำรสร้ำงเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ (Questionnaire) ผู้วิจัย
ด ำเนินกำรตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้  
 3.4.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ 

 1) ศึกษำข้อมูลจำกเอกสำร ต ำรำวิชำกำร แนวคิดทฤษฎี และผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งที่ เป็นงำนวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research) และงำนวิจัยเชิงส ำรวจ หรืองำนวิจัย
ภำคสนำม (Survey Research or Field Research) เกี่ยวกับกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำร
ให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2) สร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจัย โดยก ำหนดประเด็นให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ ค ำนิยำม
ศัพท์เฉพำะ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรสร้ำงเป็นข้อค ำถำมในแบบสอบถำม 

 3) สร้ำงแบบสอบถำม โดยศึกษำขอบเขต กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำร
ให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด อย่ำงครอบคลุม 
จำกเอกสำรงำนวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วแบ่งค ำถำมออก 2 ประเภท คือ (1) แบบ
ปลำยปิด (Close-ended Questionnaire) ค ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
ประกอบด้วย เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ และแบบปลำยเปิด (Open-ended) ค ำถำมเกี่ยวระดับ
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กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวนสี่ด้ำน ๆ ละแปดข้อค ำถำม 

 4) น ำเครื่องมือที่สร้ำงข ึ้น ไปให้อำจำรย์ที่ปรึกษำช่วยพิจำรณำตรวจสอบควำม
ถูกต้องในประเด็นค ำถำม กำรใช้ส ำนวน ถ้อยค ำ ภำษำ ค ำชี้แจง โครงสร้ำง และเนื้อหำ (Construct 
and Content Validity) ว่ำมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยำมศัพท์ พร้อมน ำค ำชี้แนะกลับมำ
แก้ไข ปรับปรุง จนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และน ำไปตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ เป็นล ำดับต่อไป  

3.4.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  
กำรสร้ำงเครื่องมือ ผู้วิจัยท ำกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) หำค่ำควำมเที่ยงตรง (Content Validity) หลังจำกน ำแบบสอบถำมฉบับร่ำงสมบูรณ์ที่ผ่ำน

กำรพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ แล้วน ำมำเสนอผู้เชี่ยวชำญช่วยพิจำรณำ
ตรวจสอบ และประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - objective 
Congruence /IOC) ว่ำมีควำมถูกต้องตรงตำมโครงสร้ำง (Construct Validity) เนื้อหำ (Content) และ
ส ำนวนภำษำ (Wording) จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่   

(1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ประดิษฐ์ ศิลำบุตร  วุฒิกำรศึกษำ กจ.ด.(กำรจัดกำรดุษฎี
บัณฑิต สำขำกำรจัดกำรกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนดุสิต  ต ำแหน่ง ที่ปรึกษำอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบด้ำนโครงสร้ำง และเนื้อหำ และพิจำรณำควำมสอดคล้อง 

(2) ดร.สุวัฒน์  จิตต์จันทร์ วุฒิ กำรศึกษำ บธ.บ, กศ.ม.(สังคมศึกษำ), ปร.ด. 
(วัฒนธรรมศำสตร์) ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเลขำนุกำรศูนย์บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบด้ำนสถิติ และพิจำรณำควำมสอดคล้อง 

(3) นำยสุริยำ ถิรวิชัยกุล วุฒิกำรศึกษำ ศน.ม.(ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต) สำขำ
รัฐศำสตร์กำรปกครอง มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ ด้ำนโครงสร้ำงเนื้ อหำ และ
พิจำรณำควำมสอดคล้อง 

จำกนั้น น ำผลที่ผ่ำนกำรประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญ หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำม
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item - objective Congruence /IOC) โดยใช้สูตรดังนี้ (ธีระศักดิ์ อุ่น
อำรมณ์เลิศ, 2549, หน้ำ 65) 

 

สูตร  IOC   =    
N

x
 

 
 เมื่อ  IOC    แทนดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ 
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   X    แทนผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ 
   N        แทนจ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
 
 โดยที่ คะแนน   + 1     แน่ใจว่ำสอดคล้อง 

    คะแนน      0     ไม่แน่ใจว่ำสอดคล้อง 
    คะแนน    - 1     แน่ใจว่ำไม่สอดคล้อง 
 

 ผลกำรประเมิน คือ จำกข้อค ำถำม จ ำนวน 32 ข้อ เมื่อเลือกข้อค ำถำมที่มีค่ำตั้งแต่ 0.67 ขึ้น
ไป พบว่ำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) IOC เท่ำกับ 
1.00 จ ำนวน 32 ข้อ ซึ่งใช้ได้ท้ังหมด 

2) หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับ (Reliability) น ำข้อค ำถำมที่ผ่ำนกำรประเมินค่ำ
ดัชนีควำมสอดคล้องมำแล้ว จึงน ำไปทดสอบถำมกับกลุ่มประชำกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง (Try-Out) แต่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 30 คน ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด จ ำนวน 15 คน และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงลำน จ ำนวน 15 คน แล้วน ำผลกำรทดสอบ
นั้น หำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับ (Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha 
Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) ดังนี้ (กัลยำ วำนิชบัญชำ, 2548, หน้ำ 35) 

       =      
1k

k
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1  

เมื่อ  แทน ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเชื่อม่ัน 
   k แทน จ ำนวนข้อของเครื่องมือวัด 

     แทน      ผลรวมของควำมแปรปรวนของแต่ละข้อ 
     แทน      ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม  

ผลกำรทดสอบ พบว่ำค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมทั้งฉบับ(Reliability) เท่ำกับ 0.93 
 

3.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้   
3.5.1 ผู้วิจัยได้น ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย  จำกศูนย์กำรศึกษำ

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด ถึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ แจกแบบสอบถำม และเก็บรวบรวม
ข้อมูลในพื้นท่ีหน่วยงำน ตำม วัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ จนครบตำมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 71 คน  
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3.5.2 น ำแบบสอบถำม จ ำนวน 71 ชุด แจกให้กลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แจง 
ท ำควำมเข้ำใจให้กลุ่มตัวอย่ำงให้ได้ทรำบก่อน จึงท ำกำรแจกแบบสอบถำม เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้เลือกตอบ
ในประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐำนปัจจัยส่วนบุคคล และเลือกตอบระดับกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ในสี่ด้ำน จ ำนวน 32 ข้อ พร้อมเปิดโอกำสให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้เสนอแนะรำยด้ำน และ
รำยข้อ อย่ำงอิสระอีกด้วย และหำกว่ำในกรณีผู้ตอบค ำถำมไม่สำมำรถเข้ำใจในประเด็นค ำถำม ผู้วิจัยก็จะท ำ
กำรชี้แจงซ้ ำอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ตอบค ำถำมได้เข้ำใจก่อน จนเลือกตอบแบบสอบถำมในแต่ละข้อได้ถูกต้อง
ชัดเจน ตำมค่ำน้ ำหนัก 5 ระดับคะแนนตำมวิธีของลิเคิร์ต์ (Likert’s Scale ดังนี้ (สรชัย พิศำลบุตร, 
2548, หน้ำ 43)  

ระดับมำกท่ีสุด  ให้น้ ำหนักคะแนนเป็น 5                   
ระดับมำก  ให้น้ ำหนักคะแนนเป็น 4                   
ระดับปำนกลำง  ให้น้ ำหนักคะแนนเป็น 3                   
ระดับน้อย  ให้น้ ำหนักคะแนนเป็น 2                   

  ระดับน้อยที่สุด  ให้น้ ำหนักคะแนนเป็น 1       
         

3.6 กำรวิเครำะหข์อ้มลู 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีด ำกำรดังต่อไปนี้ 

  3.6.1 เก็บแบบสอบถำมกลับคืนมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์ทุกฉบับ จำกนั้นน ำไปลงรหัส 
(Coding) วิเครำะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส ำเร็จรูป เพ่ือช่วยในกำรค ำนวณและ
วิเครำะห์ (Coding Form) 
 3.6.2 น ำคะแนนที่ได้ไปวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
วิเครำะห์ตำมล ำดับตอน  

ตอนที่  1 วิ เครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
ประกอบด้วย เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ โดยแจกแจงควำมถี่ และค ำนวณร้อยละ (Percentage) 
(นิภำ เมธธำวีชัย, 2543, หน้ำ 128) 

  ตอนที่ 2 วิเครำะห์เกี่ยวกับกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของ
บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ทั้งในภำพโดยรวม รำยด้ำน และเป็น
รำยข้อ เกณฑ์กำรวิเครำะห์ ใช้หลักเกณฑ์กำรวัดระดับค่ำเฉลี่ย ดังนี้ (สรชัย พิศำลบุตร, 2548)  

ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมำยควำมว่ำ     ระดับกำรน ำไปใช้มำกที่สุด         
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ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50     หมำยควำมว่ำ     ระดับกำรน ำไปใช้มำก      
ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมำยควำมว่ำ     ระดับกำรน ำไปใช้ปำนกลำง     
ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมำยควำมว่ำ    ระดับกำรน ำไปใช้น้อย    
ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50     หมำยควำมว่ำ   ระดับกำรน ำไปใช้น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 วิเครำะห์กำรเปรียบเทียบกำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำร
ของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อำยุ และ
ระดับกำรศึกษำ ต่ำงกัน โดยใช้ ค่ำ t - test ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 2 กลุ่มได้แก่ เพศ ส่วนค่ำ 
F - test / One-Way- ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อำยุ และระดับกำรศึกษำ  

ตอนที่ 4 เป็นค ำถำมแบบปลำยเปิด (Open-ended Questions) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนแก่น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิเครำะห์ เนื้อหำ (Content Analysis) แล้วน ำมำแจกแจงควำมถี่
(Frequency)  

 

3.7 สถติิทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
3.7.1 สถิติท่ีใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ ได้แก่  

1) ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item 
Objective Congruence หรือ (IOC ) 

2) ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม(Reliability) แบบแอลฟำ(Alpha Coefficient) 
3.7.2 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ 

  1) ควำมถ่ี (Frequency) 
2) ร้อยละ (Percentage) 
3) ค่ำเฉลี่ย (Mean) 
4) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

3.7.3 สถิติอ้ำงอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้วิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) ทดสอบสมมติฐำน t-test (Independent) 
2) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One–way ANOVA) หรือ F-test 

สตูรกำรหำคำ่สถติิทีใ่ชใ้นกำรวจิยั มีดงันี้ 

1) ค่ำควำมตรงตำมเนื้อหำของแบบสอบถำมแต่ละข้อ (Index of Item Objective 
Congruence/IOC) 
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   IOC   =  


 

 
เมื่อ IOC  = ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์กับเนื้อหำหรือ 

ระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ 

X  = ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญแต่ละคน 
N  = จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญทั้งหมด 

 

2) ค่ำควำมเชือ่มัน่ของแบบสอบถำม (Reliability) (บุญชม ศรีสะอำด, 2545) 
 

  =   
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เมื่อ  =  สัมประสิทธิ์แอลฟำ (ค่ำควำมเชื่อมั่น) 
   k = จ ำนวนข้อของเครื่องมือวัด 

   =      ผลรวมของควำมแปรปรวนของแต่ละข้อ 
   =    ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

3) ค่ำรอ้ยละ (Percentage) (นิภำ เมธธำวีชัย, 2543, หน้ำ 128) 
 

P =   
N

X 100  

P =  ค่ำร้อยละ 

X =  จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
N =   จ ำนวนประชำกร 

4) ค่ำเฉลีย่ (Mean) (ส่งศรี ชมภูวงศ,์ 2547, หน้ำ 55) 
 

X  =   
N

fx  

 
X  =   ค่ำเฉลี่ย 

X =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถำม 
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 n1    n2

  

N =   จ ำนวนประชำกร 
 

5) ค่ำสว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) (ล้วน สำยยศ และ อังคนำ 
สำยยศ, 2540, หน้ำ 53) 

 

S =   
)1(

)( 22



 
NN

fxfxN  

 

S =  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

fX =   ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถำมแต่ละระดับ 
N =   จ ำนวนประชำกร 
 

6) ทดสอบสมมตฐิำน (t-test) (นิภำ เมธธำวีชัย, 2543) 

 

t  =            X 1 - X  2
  

    S1
2
 -   S2

2      

 

เมื่อ    t  =  ค่ำที-เทสท์ (t- test) 

      X  1, X2 =  ค่ำเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ตำมล ำดับ 

  S1
2 

,S2
2  =  ควำมแปรปรวนของคะแนนกลุม่ที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตำมล ำดับ 

    n1 ,n2  =  จ ำนวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตำมล ำดับ 
 

7) กำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test 
 

  F  =  
w

b

MS

MS  

 

 F  =   อัตรำส่วนของควำมแปรปรวน 
 MSb =   ค่ำควำมแปรปรวนระหว่ำงกลุ่ม 

 MSw =  ค่ำควำมแปรปรวนภำยในกลุ่ม 



 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
   

การวิจัย “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม 
F แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มข้ึนไป 
df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
Sig แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
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4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA)  

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏตามตารางที ่4.1 - 4.3 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

34 
37 

43.66 
56.34 

รวม 71 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.34และเพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66 

 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 30 ปี  
31 - 40 ปี 
41 ปีขึ้นไป 

16 
25 
30 

22.54 
35.21 
42.25 

รวม 71 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.25 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.21 และอายุ ไม่
เกิน 30 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดบัการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

26 
30 
15 

36.60 
42.30 
21.10 

รวม 71 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60 
และสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.10 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด  

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏผลดงัตารางที ่4.4 - 4.8 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงคา่เฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 

ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน  

 

การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ 
ระดบัการน าไปใช้ 

X  S.D. อันดบั แปลผล 
1. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม  
2. ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา 
3. ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

3.79 
3.74 
3.70
3.65 

0.34 
0.37 
0.40 
0.41 

1 
2 
3 
4 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.72 0.37 - มาก 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 
ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ และ
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.5  แสดงคา่เฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยรวมและรายข้อ  

 

ด้านการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทยีม 
ระดับการน าไปใช ้

(X ) S.D. อันดบั แปลผล 

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

บริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคน (ทาน)  
บริการด้วยความเอ้ือเฟ้ือ และเสียสละกับทุกคน (ทาน) 
บริการพูดจาสุภาพอ่อนหวานกับทุกคน (ปิยวาจา) 
บริการยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเองกับทุกคน (ปิยวาจา) 
บริการด้วยความเสียสละเอาใจใส่กับทุกคน (อัตถจริยา) 
บริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน (อัตถจริยา)  
เต็มใจช่วยเหลือบริการกับทุกคนอยู่เสมอ (สมานัตตตา) 
บริการด้วยความรักและเมตตากับทุ กคนอยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา) 

3.92 
3.89 
3.85 
3.79 
3.77 
3.65 
3.69 

 
3.76 

0.28 
0.31 
0.36 
0.41 
0.42 
0.43 
0.46 

 
0.48 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
 
6 

 มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก
มาก
มาก 

 
มาก 

รวม  3.79 0.34 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “บริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคน (ทาน)” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า 
“บริการด้วยความเอ้ือเฟ้ือ และเสียสละกับทุกคน (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า 
“บริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน (อัตถจริยา) 
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ตารางที่ 4.6  แสดงคา่เฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา โดยรวมและรายข้อ  

 

ด้านการใหบ้ริการรวดเรว็ทนัเวลา 
ระดบัการน าไปใช้ 

(X ) S.D. อันดบั แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็ว (ทาน)  
เสียสละให้บริการอย่างรวดเร็วตามก าหนด (ทาน) 
พูดจาสุภาพชัดเจน เข้าใจง่าย (ปิยวาจา)  
แนะน าอธิบายด้วยค าพูดจาสุภาพสั้นกะทัดรัด (ปิยวาจา)  
ช่วยเหลือให้บริการอย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา) 
ด าเนินการให้บริการอย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา)  
เร่งรีบติดตามให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ(สมานัตตตา) 
เอาใจใส่ต่อการให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ(สมานัตตตา) 

3.89 
3.83 
3.79 
3.75 
3.73 
3.72 
3.65 
3.61 

0.31 
0.37 
0.41 
0.43 
0.44 
0.45 
0.48 
0.49 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
6 
7 
8 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.74 0.37 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้บริการรวดเร็วตรงเวลา (ทาน)” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เสียสละ
ให้บริการรวดเร็วตามก าหนด (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “เอาใจใส่ต่อการ
ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ (สมานัตตตา)”  
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ตารางที่ 4.7  แสดงคา่เฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวมและรายข้อ  

 

ด้านใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ  
ระดบัการน าไปใช ้

(X ) S.D. อันดบั แปลผล 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
7. 
 

8. 

มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างเพียงพอ (ทาน)  
มีความเสียสละให้บริการอย่างเพียงพอ (ทาน)  
พูดจาสุภาพในขณะให้การบริการอย่างเพียงพอเหมาะสม 
(ปิยวาจา) 
ให้ค าแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้บริการด้วย
ถ่อยค าสุภาพอย่างเพียงพอเหมาะสม (ปิยวาจา) 
จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องมือเพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอ                  
(อัตถจริยา) 
จัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอ (อัตถจริยา)  
ขวนขวายเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริการอย่างเพียงพอ              
อยู่เสมอ (สมานัตตตา)  
ขยันเอาใจใส่เพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอเหมาะสมอยู่เสมอ 
(สมานัตตตา) 

3.79 
3.75 

 
3.73 

 
3.71 

 
3.68 
3.64 

 
3.62 

 
3.60 

0.39 
0.42 

 
0.43 

 
0.46 

 
0.47 
0.47 

 
0.49 

 
0.50 

 1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
 
7 
 
8 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.70 0.40 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 
1 ที่ว่า “มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างเพียงพอ (ทาน)” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เสียสละให้บริการ
อย่างเพียงพอ (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “ขยันเอาใจใส่เพ่ือให้บริการอย่าง
เพียงพอเหมาะสมอยู่เสมอ (สมานัตตตา)”  
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ตารางที่ 4.8  แสดงคา่เฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวมและรายข้อ 

 

ด้านการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือ่ง 
ระดบัการน าไปใช้ 

(X ) S.D. อันดบั แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ทาน)   
มีความเสียสละบริการอย่างต่อเนื่อง (ทาน)   
พูดจาสุภาพในขณะให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ปิยวาจา)  
พูดจาไพเราะในขณะให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ปิยวาจา) 
เอาใจใส่บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)  
ขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)  
ช่วยเหลือให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ (สมานัตตตา)   
ด าเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ (สมานัตตตา)  

3.76 
3.72 
3.69 
3.65 
3.54 
3.56 
3.62 
3.63 

0.43 
0.45 
0.47 
0.48 
0.50 
0.49 
0.48 
0.49 

1 
2 
3 
4 
8 
7 
6 
5 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.65 0.41 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ทาน)” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “มี
ความเสียสละบริการอย่างต่อเนื่อง (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจใส่
บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)”  
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
การเปรียบเทียบการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมี่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏดังตาราง 4.9 – 4.14 

 
ตารางที ่4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 

ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

   

การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของบุคลากร 

เพศชาย (n= 34) เพศหญงิ (n= 37) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม  
ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา 
ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ 
ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

3.81 
3.72 
3.67 
3.62 

0.30 
0.38 
0.42 
0.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3.76 
3.76 
3.72 
3.67 

0.37 
0.38 
0.40 
0.41 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.71 0.36 มาก 3.73 0.38 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการน าไปใช้มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผล
ปรากฏดังต่อไปนี้  

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มีการน าไปใช้ มากกว่าเพศหญิง ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการน าไปใช้มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 
 ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการน าไปใช้ มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 
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ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการน าไปใช้มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 
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ตารางที ่4.10 แสดงการเปรียบเทียบการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากร
ขององค์การบรหิารสว่นต าบลขอนแก่น อ าเภอเมอืง จังหวดัรอ้ยเอ็ด โดยรวม จ าแนก
ตามเพศ 

 

การน าหลักสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้
ในการใหบ้ริการของบุคลากร 

เพศ 

t Sig ชาย (n= 34)  หญิง (n= 37) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

ด้านการให้บริการอย่าง
เท่าเทียม  
ด้านการให้บริการรวดเร็ว
ทันเวลา 
ด้ า น ให้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง
เพียงพอ 
ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
3.81 

 
3.72 

 
3.67 

 
3.62 

 
0.30 

 
0.38 

 
0.42 

 
0.43 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
3.76 

 
3.76 

 
3.72 

 
3.67 

 
0.37 

 
0.38 

 
0.40 

 
0.41 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
0.73 

 
-0.36 
 
-0.62 
 
-0.41 

 
.06 
 
.96 
 
.60 
 
.48 

รวม 3.71 0.36 มาก 3.73 0.38 มาก -0.21 .84 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไป
ใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

การน าหลักสงัคห
วตัถ ุ4 ไปใชใ้นการ

ให้บรกิาร 

อาย ุ

ไมเ่กนิ 30 ปี 
(n= 16) 

31-40 ปี 
(n= 25) 

41 ปขีึ้นไป 
(n= 30) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม  

2. ด้านการให้บริการ
รวดเร็วทันเวลา 

3. ด้ า น ให้ บ ริ ก า ร
อย่างเพียงพอ 

4. ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
3.86 

 
3.79 

 
3.74 

 
3.63 

 
0.26 

 
0.31 

 
0.37 

 
0.38 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
3.70 

 
3.70 

 
3.65 

 
3.75 

 
0.39 

 
0.39 

 
0.43 

 
0.42 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
3.82 

 
3.75 

 
3.72 

 
3.71 

 
0.32 

 
0.39 

 
0.41 

 
0.40 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.76 0.31 มาก 3.66 0.40 มาก 3.75 0.37 มาก 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก เช่นเดียวกัน เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุไม่เกิน 30 ปี อายุ 41 ปีขึ้น
ไป และอายุ 31 – 40 ปี ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก ทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุไม่เกิน 30 ปี อายุ 41 ปี
ขึ้นไป และอายุ 31 – 40 ปี ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก ทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุไม่เกิน 30 ปี อายุ 41 ปี
ขึ้นไป และ อายุ 31 – 40 ปี ตามล าดับ 



68 
 

ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่ในระดับ
มาก ทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุไม่เกิน 30 ปี อายุ 41 ปีขึ้นไป 
และ อายุ 31 – 40 ปี ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก ทุกช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุไม่เกิน 30 ปี อายุ 41 ปี
ขึ้นไป และ อายุ 31 – 40 ปี ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.12 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

การน าหลักสงัคหวตัถ ุ4 
ไปใชใ้นการใหบ้ริการ 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

1. ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม  

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.30 
7.77 

2 
68 

0.15 
0.11 

1.36 .26 

รวม 8.07 70  

2. ด้านการให้บริการ
รวดเร็วทันเวลา 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.08 
9.69 

2 
68 

0.04 
0.14 

0.29 .71 

รวม 9.77 70  

3. ด้านให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.12 
11.51 

2 
68 

0.06 
0.16 

0.37 .69 

รวม 11.63 70  

4. ด้านการให้บริการ  
อย่างก้าวหน้า 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.26 
11.73 

2 
68 

0.13 
0.17 

0.77 .47 

รวม 12.99 70  

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.16 
9.23 

2 
68 

0.08 
0.13 

0.61 .55 

รวม 9.39 70  
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวม และราย
ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.13 
 

แสดงคา่เฉลีย่ ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการน าหลกัสงัคหวัตถุ 4 ไป
ใช้ในการใหบ้รกิารของบคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การน าหลักสงัคหวตัถ ุ4 
ไปใชใ้นการใหบ้ริการ 

ระดบัการศกึษา 

ต่ ากวา่ปริญญาตร ี
(n= 26) 

ปริญญาตร ี 
(n=30) 

สงูกวา่ปริญญาตร ี
ขึ้นไป (n= 159) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม  

2. ด้านการให้บริการ
รวดเร็วทันเวลา 

3. ด้ า น ให้ บ ริ ก า ร
อย่างเพียงพอ 

4. ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
3.84 

 
3.80  
 
3.74 

 
3.66 

 
0.29 

 
0.33 
 
0.40 

 
0.41 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
3.71 

 
3.67 
 
3.63 

 
3.62 

 
0.36 

 
0.39 

 
0.43 

 
0.44 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
3.80 

 
3.75 
 
3.73 

 
3.64 

 
0.37 

 
0.40 

 
0.39 

 
0.40 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.76 0.34 มาก 3.63 0.39 มาก 3.66 0.37 มาก 
 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ทุกระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป และปริญญาตรี ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏ
ดังต่อไปนี้ 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ทุกระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป และปริญญาตรี ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ทุกระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป และปริญญาตรี ตามล าดับ 
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ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ อยู่
ในระดับมาก ทุกระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป และปริญญาตรี ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการ อยู่ในระดับมาก ทุกระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ต่ ากว่าปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป และปริญญาตรี ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.14 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การน าหลักสงัคหวตัถ ุ
4 ไปใชใ้นการให้บรกิาร 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

1. ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม  

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.26 
7.82 

2 
68 

0.13 
0.11 

1.12 .33 

รวม 8.08 70  

2. ด้านการให้บริการ
รวดเร็วทันเวลา 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.24 
9.55 

2 
68 

0.12 
0.14 

0.85 .43 

รวม 9.79 70  

3. ด้านให้บริการอย่าง
เพียงพอ 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.18 
11.46 

2 
68 

0.09 
0.17 

0.53 .59 

รวม 11.54 70  

4. ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.04 
11.98 

2 
68 

0.02 
0.17 

0.12 .96 

รวม 12.12 70  

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.12 
11.56 

2 
68 

0.06 
0.14 

0.47 .62 

รวม 11.68 70  
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.18 
 

ตารางที ่4.18 แสดงความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด  

 

ข้อ ด้านการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทยีม ความถี ่

1. 
 
2. 

ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรบริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน มากยิ่งขึ้น 

ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเต็มใจช่วยเหลือบริการกับทุกคนเสมอ มากยิ่งขึ้น 

 
8 
 
4 

 ด้านการใหบ้ริการรวดเรว็ทนัเวลา  

 1. 
 

2. 

ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเอาใจใส่ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 
ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเร่งรีบติดตามให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 

 
9 
 
3 

 ด้านใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ  
1. 
 

2. 

ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรขยันเอาใจใส่เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอเหมาะสมอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 
ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรขวนขวายเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่เสมอ มาก
ยิ่งขึ้น 

 
7 
 
 
3 

 ด้านการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือ่ง  
1. 
 

2. 

ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเกิดการเอาใจใส่ให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 
ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเกิดความขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 

   
13 
 

11 
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้ใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ ล าดับตามความถี่สูงไป
หาต่ า สองอันดับ ดังนี้ 
  ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) 
ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรบริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมให้
มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเต็มใจช่วยเหลือบริการกับ
ทุกคนเสมอ มากยิ่งขึ้น 
 ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตต
ตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเอาใจใส่ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น และควร
ส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเร่งรีบติดตาม
ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 
 ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ใน
การให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรขยันเอาใจใส่เพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอเหมาะสมอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 
และควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรขวนขวาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 
 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) 
ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเอาใจใส่ให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น และควร
ส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความขยันอดทน
ให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น  
 โดยสรุป บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ เรียงล าดับจากความถี่สูงไปหาต่ า 
สามอันดับแรก ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเกิดการเอาใจใส่ให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคห
วัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่
เสมอ มากยิ่งขึ้น และควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้
บุคลากรเอาใจใส่ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 
  

 



  
บทที ่5 

สรปุผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัย “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)                
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ีอศึกษาการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพ่ือเปรียบเทียบการ
น าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน า
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ แตกต่างกัน ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 86 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 71 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปลายปิด และปลายเปิด จ านวน 32 ข้อ 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา ด้าน
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มในเรื่องเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา 
น าเสนอในรูปตารางตามล าดับ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
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5.1 สรปุผล 
การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
5.1.1 ผลการวเิคราะหป์จัจัยสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.66 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30  

5.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัย พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ตามล าดับ เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้  
 1) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “บริการ
ด้วยความรักและเมตตากับทุกคน (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “บริการด้วยความ
ขยันอดทนกับทุกคน (อัตถจริยา)”   

2) ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือ
ให้บริการรวดเร็วตรงเวลา (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “เอาใจใส่ต่อการ
ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ (สมานัตตตา)”  

3) ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีความ
เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างเพียงพอ (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “ขยันเอาใจใส่
เพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอเหมาะสมอยู่เสมอ (สมานัตตตา)”  
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4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า 
“มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจใส่
บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)”  

5.1.3 สมมติฐานการวิจัย 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ม ีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่
มีเพศ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่มีเพศต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)  

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด            
ที่มอีายุ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า คลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่มีอายุต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)  

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด            
ที่มรีะดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

5.1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ เรียงล าดับจากความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก 
ได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเอา
ใจใส่ให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น ควรส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ใน
การให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น และควร
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ส่งเสริมให้มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเอาใจใส่ให้บริการ
อย่างรวดเร็วอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น 

 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 ด้าน คือ ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยเห็นผลการวิจัยที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลเพ่ิมตามประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการวิจัย พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่ เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน 
อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
น้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ตรงตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้
มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน ต้องให้บริการที่ดี และมีคุณธรรม อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
ให้บริการ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่าง
เพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม กล่าวว่า การให้บริการ คือ การที่หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
ต้องก าหนดโครงการต่าง ๆ และงานการให้บริการ ปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับธรร
มาภิบาล สอดคล้องกับแนวคิดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวไว้ว่า การให้บริการ คือ การที่
บุคลากรของรัฐ ต้องให้บริการถูกต้องโปร่งใส ให้มีความรับผิดชอบตามอ านาจ หน้ าที่ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และค าสั่ง อย่างเคร่งคัด ลักษณะเฉพาะตัวข้างต้นแล้ว คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่บุคลากร
ต้องมีด้วย คือ หลักคุณธรรม และจริยธรรม ดังกล่าว หากบุคลากรได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นนิสัยก็จะ
เป็นพื้นฐานท าให้งานบริการส าเร็จด้วยดี การให้บริการที่ดี และมีคุณธรรมจากตัวบุคลากร ซึ่งต้องอาศัย
เทคนิคกลยุทธ์ ทักษะ ต่างๆ ที่จะท าให้ชนะใจลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ 
ชวลิตธ ารง กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน 
อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิรโิย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 
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4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและ
ประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ  (เสริมชัย 
ชยมงฺคโล) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้ อ่ืนไว้ได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
คุณธรรมของการท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน สอดคล้องกับแนวคิดของอรศิริ เกตุศรีพงษ์ 
กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่องสงเคราะห์และยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกัน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของไพโรจน์ แก่นสาร กล่าวว่า สังคหวัตถุธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ช่วยให้
เกิดความรู้รักสามัคคีขึ้นในกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ แม้แต่
ระหว่างประเทศก็ตาม หากน าเอาพุทธธรรมหมวดนี้ไปประยุกต์ใช้อยู่เนือง ๆ แล้ว การเบียดเบียนกันก็
จะลดลง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านการให้บริการ
รวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อภิปรายผลได้
ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม อยู่มากพอควร เพราะได้ให้ความรักและเมตตากับทุกคน บริการด้วยความ
เอ้ือเฟ้ือ และเสียสละกับทุกคน บริการพูดจาสุภาพอ่อนหวานกับทุกคน บริการยิ้มแย้มแจ่มใส และ
เป็นกันเองกับทุกคน บริการด้วยความเสียสละเอาใจใส่กับทุกคน บริการด้วยความขยันอดทนกับทุก
คน เต็มใจช่วยเหลือบริการกับทุกคนเสมอ และบริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคนเสมอ อาจ
ด้วยเหตุนี้  จึงท าให้ ในรายด้านนี้มีค่าเฉลี่ย โดยรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับ
การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า 
สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความ
สามัคคีกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) กล่าวว่า สังคห
วัตถ ุ4 หมายถึง หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้  
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “บริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคน (ทาน)” ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ซึ่ง
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีการน าหลักสังคหวัตถุ 
4 ในการให้บริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคน อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยมาก
ทุกกว่าข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้  สอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ ารง กล่าวว่า 
ความหมายของสังคหวัตถุว่า ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือ
การสงเคราะห์กัน ในข้อ 1) ทาน หมายถึง การให้ การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและกัน ซึ่งเป็นข้อส าคัญ
เพราะว่าทุก ๆ คนนั้น ย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ เช่น
ทรัพย์สินเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในด้านก าลังกาย ช่วยกระท ากิจการของกันและกันทาง
กาย ในด้านวาจา พูดจาช่วยเหลือกันในเรื่องที่ควรพูดจา ในด้านสติปัญญา ช่วยให้ความรู้ ให้การ
แนะน า ในข้อที่ควรจะแนะน าต่าง ๆ การให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานทุกคนทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้น้อย ต่างก็
ควรมีทานคือ การให้ช่วยเหลือกัน ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยมี
จิตใจมุ่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการ หรือเพ่ือที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “บริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน (อัตถจริยา)”  
ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงมีการน าหลักสังคหวัตถุ 
4 ในการให้บริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน อาจยังไม่เต็มที่ ด้วยเหตุนี้  จึงท าให้รายข้อนี้ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ แต่ก็มีระดับการแปลผลในระดับมาก เช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยใน
ประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดบุญสิริ ชวลิตธ ารง กล่าวถึง ความหมายของสังคหวัตถุว่า ธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน ข้อ 3) อัตถจริยา 
หมายถึง การประพฤติประโยชน์ต่อกันและกัน  คือ การท าสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน  เช่น 
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สังคมที่ตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็นโทษก็ควรละเว้นไม่
กระท า การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ทั้งกาย วาจา และใจ ในทุกเวลาทุกโอกาส  

2) ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ ข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่อง
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ยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการรวดเร็วทันเวลา อยู่มากพอควร เพราะได้ให้ความเอ้ือเฟ้ือให้บริการรวดเร็วตรงเวลา เสียสละ
ให้บริการรวดเร็วตามก าหนด แนะน าพูดจาสุภาพรวดเร็ว อธิบายพูดจาสุภาพรวดเร็ว ช่วยเหลือ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ด าเนินการบริการอย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือให้บริการรวดเร็วอยู่เสมอ และเอาใจ
ใส่ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ  อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายด้านนี้มีค่าเฉลี่ย โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจัยประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ ชวลติธ ารง กล่าว
ว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือ
การสงเคราะห์ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง
ข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์               
(ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสาน
หมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 
กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของพระราชสทุธญิาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) กล่าวว่า สังคหวัตถ ุ4 หมายถึง คุณธรรมของการ
ท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้บริการรวดเร็วตรงเวลา (ทาน)” ซึ่งมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์
ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
ให้บริการด้วยความเอ้ือเฟ้ือให้บริการรวดเร็วตรงเวลา อยู่มากพอควร อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในราย
ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยมากทุกกว่าข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร 
ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ข้อ 1) ทาน 
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน มีน้ าใจต่อกันและกัน ได้แก่ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การแบ่งปันความสุขให้แก่
กันและกัน ทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ และแบ่งปันน้ าใจบุคคลในครอบครัว ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวใช้สอยหรือ
บริโภคสิ่งของแต่เพียงผู้เดียว  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “เอาใจใส่ต่อการให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็น
หลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อ
ปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มี
ความรักสามัคคี บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีการ
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น าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการเอาใจใส่ต่อการให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ อาจยังไม่เต็มที่ 
ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ แต่ก็มีระดับการแปลผลในระดับมาก 
เช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับสรุปค าให้สัมภาษณ์ของพระมหาบุญเพียร             
ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ข้อ 4) สมานัตต
ตา การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท หน้าที่ของตน โดยวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้  

3) ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่มากพอควร 
เพราะอาจเห็นว่าหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน 
อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มี
ความรักสามัคคี อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการด้วยความมีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่าง
เพียงพอ เสียสละให้บริการอย่างเพียงพอ พูดจาอธิบายก่อนให้บริการอย่างเพียงพอ พูดจาแนะน าสิ่ง
เป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ ช่วยเหลือให้บริการอย่างเพียงพอ ด าเนินการให้บริการอย่างเพียงพอ 
เสียสละให้บริการอย่างเพียงพออยู่เสมอ ให้บริการอย่างเพียงพออยู่เสมอ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ใน
รายด้านนี้มีค่าเฉลี่ย โดยรวม อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของอรศิริ 
เกตุศรีพงษ์ กล่าวว่า สังคหวัตถ ุ4 หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่องสงเคราะห์และยึดเหนี่ยวน้ าใจซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับ
การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า 
สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความ
สามัคคีกัน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างเพียงพอ (ทาน)” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์
ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
ให้บริการมีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างเพียงพอ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการในรายข้อ
นี้มากกว่าทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ ารง กล่าวว่า 
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สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน  อันเป็นไปเพ่ือการ
สงเคราะห์ ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ ข้อ 1) ทาน หมายถึง การให้ การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและ
กัน ซึ่งเป็นข้อส าคัญเพราะว่าทุก ๆ คนนั้น ย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง 
ๆ ในด้านวัตถุ เช่นทรัพย์สินเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในด้านก าลังกาย ช่วยกระท ากิจการ
ของกันและกันทางกาย ในด้านวาจา พูดจาช่วยเหลือกันในเรื่องที่ควรพูดจา ในด้านสติปัญญา ช่วยให้
ความรู้ ให้การแนะน า ในข้อที่ควรจะแนะน าต่าง ๆ การให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานทุกคนทั้งผู้ใหญ่ ทั้ง
ผู้น้อย ต่างก็ควรมีทานคือ การให้ช่วยเหลือกัน ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยให้การช่วยเหลือ
ผู้ใหญ่ด้วยมีจิตใจมุ่งที่จะช่วยให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการ หรือเพ่ือที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้อง
ทั้งหลาย  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “ขยันเอาใจใส่เพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอเหมาะสม
อยู่เสมอ (สมานัตตตา)” ซึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 
4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ 
เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้
ให้มีความรักสามัคคี บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมี
การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการให้ขยันเอาใจใส่เพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอเหมาะสม อาจยัง
ไม่เต็มที่ ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ แต่ก็มีระดับการแปลผลในระดับ
มาก เช่นเดียวกัน ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย 
กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน จ าแนกออกเป็น 4 ประการ 
ข้อ 4) สมานัตตตา การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท หน้าที่ของตน โดยวางตนเสมอ
ต้นเสมอปลาย สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้  

4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของกันและกัน อันเป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคน และประสาน
หมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ซึ่งบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่มากพอควร 
เพราะให้บริการด้วยความมีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีความมีความเสียสละบริการอย่าง
ต่อเนื่อง บริการพูดจาสุภาพอย่างต่อเนื่อง บริการพูดจาอ่อนหวานอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งใจบริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ขยันอดทนให้บริการ
อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายด้านนี้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัย
ประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวงงาม กล่าวว่า การให้บริการ คือ การที่หน่วยงานของรัฐ
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ทุกแห่ง ต้องก าหนดโครงการต่าง ๆ และงานการให้บริการ ปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแนวคิดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวไว้ว่า การให้บริการ คือ 
การที่บุคลากรของรัฐ ต้องให้บริการถูกต้องโปร่งใส ให้มีความรับผิดชอบตามอ านาจ หน้าที่ ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และค าสั่ง อย่างเคร่งคัด ลักษณะเฉพาะตัวข้างต้นแล้ว คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่บุคลากร
ต้องมีด้วย คือ หลักคุณธรรม และจริยธรรม ดังกล่าว หากบุคลากรได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นนิสัยก็จะ
เป็นพื้นฐานท าให้งานบริการส าเร็จด้วยดี การให้บริการที่ดี และมีคุณธรรมจากตัวบุคลากร ซึ่งต้องอาศัย
เทคนิคกลยุทธ์ ทักษะ ต่างๆ ที่จะท าให้ชนะใจลูกค้า หรือผู้มาใช้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดของศศิธร 
พูลสุข กล่าวว่า หลักการให้บริการที่ดีนั้น ประการแรกของการให้บริการทั้งหมด มีหลักการอยู่ 5 
ประการ ในข้อ4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continous Service) คือ การให้บริการตลอดเวลา 
ต้องพร้อมและเตรียมตัวบริการต่อความสนใจของสาธารณชนเสมอ มีการศึกษาอบรมอยู่เป็นประจ า 
และสอดคล้องกับแนวคิดของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือ
คุณธรรมของการท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน จ าแนกออกเป็น 4 ประการ 1) ทาน คือ การ
ให้ปัน การให้ทานซึ่งกันและกันไม่หวงกัน โดนการให้ทานแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ให้เพ่ือการบูชา
คุณ ให้เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นไว้และให้เพ่ือเห็นแก่มนุษยธรรม 2) ปิยวาจา คือ พูดให้เขารัก ไม่พูดให้
เขาเกลียด ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ต้องพูดให้เขารัก เรียกว่า ปิยวาจา ปิโย เทวมนุสสานัง 3) อัตถจริยา 
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่านิ่งดูดาย อย่าเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และ 4) สมานัตตตา 
เป็นการวางตนให้เหมาะสม เรียกว่า ไม่ถือตัวตนว่า เราดีกว่าเขาได้แก่ วางตนให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ เหมาะกับฐานะ เหมาะกับกาลเทศะ ที่ว่าเหมาะสมต าแหน่งหน้าที่นั้น หมายความว่า เรามี
หน้าที่อย่างไร ก็ไปปฏิบัติไปตามหน้าที่ ที่ว่าเหมาะสมกับฐานะนั้น คือ ใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมกับ
ฐานะก็คือ เข้าใจใช้จ่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยร่ายเกินไปแต่ก็ไม่ตระหนี่เกินไปจนเข้าขั้นทรมานตนเอง ที่ว่า
เหมาะสมกับกาลเทศะนั้นหมายความว่าปฏิบัติกิจให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ทาน)” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์
ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี บุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
ให้บริการมีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ทุกข้อ ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าว
ว่า สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคี
กัน ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ ในข้อ 1) ทาน ให้ปัน คือ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ 
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แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ
และศิลปวิทยา  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจใส่บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)” ซึ่งมี
ระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี 
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงมีการน าหลักสังคหวัตถุ 
4 ในการให้บริการด้วยความขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอนั้น อาจยังไม่เต็มที่ ด้วยเหตุนี้ 
จึงท าให้ ในรายข้อนี้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกข้อ แต่ก็มีระดับการแปลผลในระดับมาก เช่นเดียวกัน                 
ซึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) กล่าวว่า 
สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมของการท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน จ าแนกออกเป็น 4 ประการ 
ในข้อ 4) สมานัตตตา เป็นการวางตนให้เหมาะสม เรียกว่า ไม่ถือตัวตนว่า เราดีกว่าเขาได้แก่ วางตนให้
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ เหมาะกับฐานะ เหมาะกับกาลเทศะ ที่ว่าเหมาะสมต าแหน่งหน้าที่นั้น 
หมายความว่า เรามีหน้าที่อย่างไร ก็ไปปฏิบัติไปตามหน้าที่ ที่ว่าเหมาะสมกับฐานะนั้น คือ ใช้จ่าย
ทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะก็คือ เข้าใจใช้จ่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยร่ายเกินไปแต่ก็ไม่ตระหนี่เกินไปจนเข้า
ขั้นทรมานตนเอง ที่ว่าเหมาะสมกับกาลเทศะนั้นหมายความว่าปฏิบัติกิจให้เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที ่ 

5.2.2 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบความแตกต่างการน าหลกัสงัคหวตัถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีการน า
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) เพศ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นชายหรือเพศหญิง
เท่านั้น แต่หลักสังคหวัตถุ 4 จะมีการน าไปปรับใช้ได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ ที่
ต่างกัน แต่ขึ้นอยู่กับสภาวะความรู้สึกที่น าไปปรับใช้เหมือนกันหรือแตกต่าง ดังนั้น บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
การให้บริการ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับการวิจัยของพฤกษา พุทธรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตาม
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หลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก” ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยพบว่า สมาชิกที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรตาม
หลักสังคหวัตถุของสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดนครนายก ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการวิจัย
ของราชันย์ ธงชัย ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหาร
กองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการลงบัญชี
ทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการวิจัยของสมหมาย บัวจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการเปรียบเทียบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 
ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน 

2) อายุ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าใครเกิดก่อนและหลังเท่านั้น แต่
หลักสังคหวัตถุ 4 จะมีการน าไปปรับใช้ได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุที่ต่างกัน แต่
ขึ้นอยู่กับสภาวะความรู้สึกที่น าไปปรับใช้เหมือนกันหรือแตกต่าง ดังนั้น บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
ให้บริการ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในประเด็นนี้ 
สอดคล้องกับการวิจัยของดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชน
ที่มีเอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสภาทนายความตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวม และ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการวิจัยของธรรมธร ธงชัย ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการให้บริการของศาลจังหวัดระยองตามหลักสังคหวัตถุ 4 “ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่าประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของศาลจังหวัด
ระยองตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3) ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับ
การศึกษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าการศึกษาสูงหรือต่ าเพียงเท่านั้น แต่หลักสังคหวัตถุ 
4 จะมีการน าไปปรับใช้ได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ที่ต่างกัน แต่ขึ้นอยู่
กับสภาวะความรู้สึกที่น าไปปรับใช้เหมือนกันหรือแตกต่าง ดังนั้น บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
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ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
การให้บริการ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในประเด็นนี้ 
ไมส่อดคล้องกับการวิจัยของอนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์” ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 แตส่อดคล้องกับการวิจัยของพรกมล ชูนุกูลพงษ ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง  ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการประชาชน
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact 
Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ด้านการ
ให้บริการรวดเร็วทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดย
ควรส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
ให้บริการ ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ศึกษาการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็น
แนวทางในการปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้น ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล ซึ่ง

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ดังนี้ 
ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด      มีการน า
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ ให้อยู่ในมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยเฉพาะด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
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เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดกว่าทุกด้าน เพ่ือให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป  

รายด้าน และรายข้อ ในการเสนอแนะเชิงนโยบาย ตามล าดับ ดังนี้ 
1) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ

ให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “บริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคน 
(ทาน)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (ทาน) ใน
การให้บริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคน มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “บริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน (อัตถ
จริยา)”  ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถ
จริยา) ในการให้บริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน มากยิ่งขึ้นต่อไป 

2) ด้านการให้บริการรวดเร็วทันเวลา พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการรวดเร็วทันเวลา ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้บริการรวดเร็วตรงเวลา (ทาน)” 
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (ทาน)ใน
การให้บริการเอ้ือเฟ้ือให้บริการรวดเร็วตรงเวลา มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “เอาใจใส่ต่อการให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่
เสมอ (สมานัตตตา)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับ
การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  มีการน า
หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการเอาใจใส่ให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ให้มากยิ่งขึ้น
ต่อไป 

3) ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ ด้านให้บริการอย่างเพียงพอ 
ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างเพียงพอ 
(ทาน)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (ทาน) 
ในการให้บริการด้วยความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างเพียงพอ ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “ขยันเอาใจใส่เพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอ
เหมาะสมอยู่เสมอ (สมานัตตตา)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และ
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการ
น าหลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ในการให้บริการด้วยความขยันเอาใจใส่เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอ
เหมาะสมอยู่เสมอ ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

4) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พบว่า การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ  ด้านการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
(ทาน)” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
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เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4 (ทาน)  
ในการให้บริการให้เกิดความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจใส่บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)” 
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการน าหลักสังคหวัตถุ 4(อัตถจริยา)  
ในการให้บริการเพ่ือให้เอาใจใส่บริการอย่างต่อเนื่อง ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยั 
 จากผลการวิจัย การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่
สนใจ จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แรงจูงใจการให้บริการอย่างต่อเนื่องของบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือน าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศ
ในการพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในแต่ละด้าน คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เอาใจ
ใส่บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)” ดังนั้น ควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ปัจจัยที่
ส่งเสริมการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการให้เกิดความขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 

3) จากผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ ควรส่งเสริมให้มีการน า
หลักสังคหวัตถุ 4 (อัตถจริยา) ในการให้บริการ เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเอาใจใส่ให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง มากยิ่งข้ึน ดังนั้น ควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เกี่ยวกับหลัก(อัตถจริยา) ใน
การให้บริการของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาคผนวก  ก 
รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. ประดิษฐ์ ศิลาบุตร  
 วุฒิการศึกษา  กจด.(การจัดการดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการ

การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวยดุสิต   
 ต าแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2) ดร. สุวัฒน์ จิตต์จันทร์   
 วุฒิการศึกษา  น.บ (นิติศาสตร์) พ.บ. (รัศประศาสนศาสตร์ ) 

ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
3) นายสุริยา ถิรวิชัยกุล    
 วุฒิการศึกษา ศน.ม.(ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขารัฐศาสตร์การ

ปกครอง 
 ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น  อ าเภอ

เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนงัสอืขอความอนเุคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืเพือ่การวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๒       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                         

                   ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. ประดิษฐ์ ศิลาบุตร 
    

ด้วย นายวิสิทธิ์ ขจรภพ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)   

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ขอเจริญพร 

 
                                     

     (พระครูกิตติวราทร) 
   รองอธิการบดี 

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

                                                                                                              
 

 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔,๐๔๓๕๑-๖๐๗๖ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th  

http://www.rec.mbu.ac.th/


ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๒       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                         

                   ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
 

เจริญพร     ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ 
    

ด้วย นายวิสิทธิ์ ขจรภพ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)   

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ขอเจริญพร 

 
                                     

     (พระครูกิตติวราทร) 
   รองอธิการบดี 

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 
 

 
ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔,๐๔๓๕๑-๖๐๗๖ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th  

http://www.rec.mbu.ac.th/


ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๒       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
           ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                         

                   ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     นายสุริยา ถิรวิชัยกุล 
    

ด้วย นายวิสิทธิ์ ขจรภพ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)   

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ขอเจริญพร 

 
                                     

     (พระครูกิตติวราทร) 
   รองอธิการบดี 

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 
 
 

 
ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔,๐๔๓๕๑-๖๐๗๖ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th  

http://www.rec.mbu.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
หนงัสอืขอความอนเุคราะหเ์ก็บรวบรวมขอ้มลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศธ ๖๐๑๕/ว ๑๕๓                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
                 วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถนนเลี่ยงเมือง  
          ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
          จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
                         

              ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวบข้อมูล 
 

เจริญพร     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
    

ด้วย นายวิสิทธิ์ ขจรภพ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)    

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา
ได้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลในหน่วยงานของท่าน ส่วน วัน เวลา นั้น นักศึกษาจะมาติดต่อประสานงานกับท่าน
โดยตรง 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 

ขอเจริญพร 

 
                                     

     (พระครูกิตติวราทร) 
   รองอธิการบดี 

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
   ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 

 
 
 

ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
โทร.๐-๔๕๓๕๑-๘๓๖๔,๐-๔๓๕๑-๖๐๗๖ 
โทรสาร.๐-๔๓๕๑-๔๖๘๑ 
http://www.rec.mbu.ac.th  

 

http://www.rec.mbu.ac.th/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 
เรื่อง 

การน าหลักสงัคหวตัถ ุ4 ไปใชใ้นการใหบ้ริการของบุคลากรขององค์การบริหารสว่นต าบลขอนแก่น              
อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็  

 

 

ค าชีแ้จง      

1) แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไป
ใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็น
จริงทุกข้อ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี ้และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 

2) แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
      ตอนที่ 1 ถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละด้าน 
               ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       วิสิทธิ์  ขจรภพ 
   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
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ตอนที ่1 ปัจจัยสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม    
ค าชีแ้จง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน [   ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน                                        
       
1) เพศ                                 
 [   ] 1. ชาย             

[   ] 2. หญิง                
 
2) อาย ุ                                
 [   ] 1. ไม่เกิน 30 ปี  

[   ] 2. 31 - 40 ป ี            
 [   ] 3. 41 ปีขึ้นไป  
 
3) ระดบัการศกึษา                  

   [   ] 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี  
   [   ] 2. ปริญญาตรี           
  [   ] 3. สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2   แบบสอบถามการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อ ที่ตรงกับที่ท่านได้รับ 

การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และให้ตอบครบทุกข้อ 

 

ข้อ 
การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระดบัการน าไปใช้  
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด  

 5 4 3 2 1 
ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม  

 
  1. บริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคน (ทาน)       
2. บริการด้วยความเอ้ือเฟ้ือ และเสียสละกับทุกคน 

(ทาน) 
      

3. บริการพูดจาสุภาพอ่อนหวานกับทุกคน (ปิยวาจา)       
4. บริการยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นกันเองกับทุกคน 

(ปยิวาจา) 
      

5. บริการด้วยความเสียสละเอาใจใส่กับทุกคน (อัตถ
จริยา) 

     

6. บริการด้วยความขยันอดทนกับทุกคน (อัตถ
จริยา)  

     

7. เต็ ม ใจช่ วย เหลือบริการกับทุ กคน อยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา) 

     

8. บริการด้วยความรักและเมตตากับทุกคนอยู่เสมอ 
(สมานัตตตา) 

     

ด้านการใหบ้ริการรวดเรว็ทนัเวลา  
1. เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็ว (ทาน)        

2. เสียสละให้บริการอย่างรวดเร็วตามก าหนด 
(ทาน) 

      

3. พูดจาสุภาพชัดเจน เข้าใจง่าย (ปิยวาจา)        
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ข้อ 
การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่ วนต าบล
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระดบัการน าไปใช้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 5 4 3 2 1 
4. แนะน าอธิบายด้วยค าพูดจาสุภาพสั้นกะทัดรัด 

(ปิยวาจา)  
     

5. ช่วยเหลือให้บริการอย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา)      
6. ด าเนินการให้บริการอย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา)       

7. เร่งรีบติดตามให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่ เสมอ
(สมานัตตตา) 

     

8. เอาใจใส่ต่อการให้บริการอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ
(สมานัตตตา) 

     

ด้านใหบ้ริการอย่างเพยีงพอ   

1. มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างเพียงพอ (ทาน)       
2. มีความเสียสละให้บริการอย่างเพียงพอ (ทาน)       

3. พูดจาสุภาพในขณะให้การบริการอย่างเพียงพอ
เหมาะสม (ปิยวาจา) 

     

4. ให้ค าแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ 
ให้ บริการด้ วยถ่อยค าสุภ าพอย่าง เพียงพอ
เหมาะสม (ปิยวาจา) 

     

5. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือเพ่ือให้บริการอย่าง
เพียงพอ (อัตถจริยา) 

     

6. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอ 
(อัตถจริยา)  

     

7. ขวนขวายเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริการอย่าง
เพียงพออยู่เสมอ (สมานัตตตา)  

     

8. ขยัน เอาใจใส่ เพ่ื อ ให้ บ ริการอย่ างเพี ยงพอ
เหมาะสมอยู่เสมอ (สมานัตตตา) 

     

ด้านการใหบ้ริการอยา่งต่อเนือ่ง 

1. มีความเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ทาน)      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

เพ่ือการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความกรุณาเขียน
ข้อเสนอแนะเพ่ิมทั้งสี่ด้าน 

 
1) ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเทา่เทยีม 

   ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................  
............................................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .................................. 
 
 
 
 

ข้อ 
การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ระดบัการน าไปใช้ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 5 4 3 2 1 

2. มีความเสียสละบริการอย่างต่อเนื่อง (ทาน)        
3. พูดจาสุภาพในขณะให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ปิย

วาจา)  
     

4. พูดจาไพเราะในขณะให้บริการอย่างต่อเนื่อง (ปิย
วาจา) 

     

5. เอาใจใส่บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)       

6. ขยันอดทนให้บริการอย่างต่อเนื่อง (อัตถจริยา)       

7. 
ช่ วย เหลื อ ให้ บ ริการอย่ างต่ อ เนื่ อ งอยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา)   

     

8. ด าเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา) 
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2) ดา้นการใหบ้ริการรวดเรว็ทันเวลา 

   ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 
3) ดา้นใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ  
   ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 
4) ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนื่อง 

   ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................ ................... 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมนิคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 
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แบบประเมินคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ข้อ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหต ุ

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1) ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเทา่เทยีม 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

2) ดา้นการใหบ้ริการรวดเรว็ทันเวลา น าไปใช้ได้ 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

3) ดา้นใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
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ข้อ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหต ุ

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 

4) ดา้นการใหบ้ริการอยา่งต่อเนื่อง น าไปใช้ได้ 

1 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 น าไปใช้ได้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
   R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients    N of Cases = 30            N of Items =32       Alpha = .9322 
 

ข้อที่ 
Scale   Mean 

if Item                  
Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 

ข้อที่1 91.1203 50.1453 .8202 .9310 
ข้อที่2 91.0606 52.1837 .9303 .9314 
ข้อที่3 91.1515 52.5076 .8411 .9312 
ข้อที่4 91.0909 50.1477 .8332 .9311 
ข้อที่5 79.8788 48.6723 .6769 .9314 
ข้อที่6 89.0000 48.4375 .7539 .9317 
ข้อที่7 79.8485 48.2576 .6830 .9326 
ข้อที่8 79.9392 45.8712 .8920 .9319 
ข้อที่9 89.1233 47.2917 .8506 .9314 
ข้อที่10 89.5431 46.1042 .8466 .9312 
ข้อที่11 89.3929 45.0587 .8760 .9329 
ข้อที่12 89.1818 46.8409 .6767 .9324 
ข้อที่13 89.6727 46.6420 .8923 .9326 
ข้อที่14 89.5424 46.3144 .6764 .9325 
ข้อที่15 89.5818 47.2159 .7513 .9319 
ข้อที่16 79.6091 46.3977 .6978 .9313 
ข้อที่17 79.6091 45.5852 .7407 .9310 
ข้อที่18 89.5909 47.1477 .7332 .9310 
ข้อที่19 79.5788 46.6723 .6769 .9326 
ข้อที่20 89.1230 45.4375 .7539 .9317 
ข้อที่21 89.3929 45.0587 .8760 .9329 
ข้อที่22 91.0606 52.1837 .9303 .9314 
ข้อที่23 91.1515 52.5076 .8411 .9312 
ข้อที่24 91.0909 50.1477 .8332 .9311 
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ข้อที่ 
Scale   Mean 

if Item                  
Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 

ข้อที่25 79.8788 48.6723 .6769 .9314 
ข้อที่26 89.0000 48.4375 .7539 .9317 
ข้อที่27 79.8485 48.2576 .6830 .9326 
ข้อที่28 79.9392 45.8712 .8920 .9319 
ข้อที่29 89.1233 47.2917 .8506 .9314 
ข้อที่30 89.5431 46.1042 .8466 .9312 
ข้อที่31 89.3929 45.0587 .8760 .9329 
ข้อที่32 89.1818 46.8409 .6767 .9324 
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