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จั งหวัดร้อย เอ็ด  สาขาอ าเภอโพนท อง (AN APPLICATION OF THE FOUR PRINCIPLES OF 
SANGAGAVATTHU TO  CUSTOMER SERVICE OF THE ROI ET TRANSPORT OFFICE, PHON 
THONG DISTRICT BRANCH) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์: ไพรัช พ้ืนชมภู, Ph.D., 136 หน้า. ปี 
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สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ีอศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง            
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และประกอบอาชีพ ต่างกัน และ3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนผู้มาใช้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง จ านวน 550 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร 
ยามาเน่  (Taro Yamane) ได้กลุ่ มตั วอย่าง จ านวน 232 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าที 
(t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)   

ผลการวิจัยพบว่า 1) การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ตามล าดับ 
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ และ3) ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง เรียงล าดับจากความถี่สูงไปหา
ต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพื่อให้
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ด าเนินการในขั้นตอนมีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา)  
ไปใช้ในการบริการ เพ่ือให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม อยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น และควรมีการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ มากยิ่งขึ้น 
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This research serves the purposes: 1) to study An application of the four principles 

of Sangagavatthu to Customer Service of the Roi Et transport office, Phon thong District 
branch, 2) to compare An application of the four principles of Sangagavatthu to Customer 
Service of the Roi Et at present sex, age, education and occupation, and 3) to examine 
suggestions for enhancing people service of An application of the four principles of 
Sangagavatthu to Customer Service of the Roi Et. populations and samples used in 
research include public service Office of the Transport Branch, Phon thong district et the 
number 550 people. Define the sample by using the calculation formula of the Hakone 
Garden Yamaguchi (Taro Yamane). samples, the number of 232 people research tool is the 
query scale estimates the five levels. Valuable confidence (Reliability) full is equal 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) The application of primary obligations An application of the four 
principles of Sangagavatthu, Et transport office, Phon thong District branch on many levels. 
When considering a list of aspects very level on all four sides, sorted from most average to 
smallest include sides of buildings at the officials, service providers, facilities, and services 
equitably, respectively) 2) Hypothesis test results found that people that are gender, age, 
level of education and different careers, there are comments on the application of primary 
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obligations application of the four principles of Sangagavatthu in the service of the Transport 
Bureau branch et Phon thong district and list no different, imagine a guarantee is not 
met.Equity research, and 3) People make suggestions about the application of the primary 
obligations in application of the four principles of Sangagavatthu, Office services, transport 
Phon thong District Branch. Sort from high frequency to lower The first three include 
obligations should be the application of the four principles of Sangagavatthu (Samarnatta) to 
use in order to perform the step in fast even more obligations should be the primary 
application, application of the four principles of Sangagavatthu, (Samarnatta) to use in service 
to provide services to everyone equally is always greater and obligations should be the 
primary application, application of the four principles of Sangagavatthu, (Samarnatta) to use 
the service to provide a humane officer even more. 
. 
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This thematic paper served the purposes: 1) to study service recipients’ 
opinions on an application of four bases of Buddhism’s social solidarity to rendering 
customer services at Roi Et Transport Office’s Phon Thong District Branch, 2) to draw 
comparisons between their opinions on the application as such, and variables of 
their different genders, ages, educational backgrounds and occupations, and 3) to 
examine their suggestions for applying four bases of Buddhism’s social solidarity at 
the preceding office. Populations employed for the research were 550 service 
recipients, setting the sampling groups through Taro Yamane’s table, and earning the 
sampling groups of 232 subjects. The instrument used for the research was the five-
rating scale questionnaires in which the whole questions possessed the reliability at 
0.93. The statistics utilized for data analyses encompassed: frequencies, percentages, 
means, standard deviations, and t-tests (One-way ANOVA).  

Research findings have found the following results. 1) The application of four 
bases of Buddhism’s social solidarity to rendering customer services at Roi Et 
Transport Office’s Phon Thong District Branch have been rated ‘high’ in the overall 
aspect. In terms of a single aspect taken into consideration, it has had the same scale 
in four aspects. All of them placed in the descending order of means have 
constituted: buildings and premises, serviced personnel, service facilitation, and 
equal services respectively. 2) The hypothesis testing results have proven similar 
opinions on application as such at its Phon Thong district branch, which are not 
conducive to the established hypotheses. 3) Service recipients have suggested 
applying its four bases of social solidarity in the descending order of first three 
frequencies that service personnel ought to apply one of four bases, i.e. even and 
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equal treatment’ (samanattata) to rendering services to every service recipients in 
order to: process documents in each step at much shorter time, considerably render 
fair and equal services, and let service personnel be extensively willing and 
hospitable to render their services.  
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ประกาศคณุปูการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และคณาจารย์ ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 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 รองศาสตราจารย์อุดม พิริยะสิงห์ ดร. สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ และนายวัฒยากรณ์ 
แน่นอุดร ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์
เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์   
 ขอขอบคุณ ประชาชนผู้มาใช้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและการเก็บ
ข้อมูลในการวิจัย 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 
หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไป

เพ่ือกำรสงเครำะห์ (บุญสิริ ชวลิตธ ำรง, 2529, หน้ำ 31) ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประกำร คือ 1) ทำน 
ให้ปัน คือ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเครำะห์ด้วยปัจจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพย์สิน
สิ่งของ ตลอดจนให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และศิลปวิทยำ 2) ปิยวำจำ พูดอย่ำงรักกัน คือ กล่ำวค ำสุภำพ 
ไพเรำะ น่ำฟัง ชี้แจง แนะน ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐำน ชักจูงในทำงที่ดีงำม หรือแสดง
ควำมเห็นอกเห็นใจ ให้ก ำลังใจรู้จักพูด ให้เกิดควำมเข้ำใจดี สมำนสำมัคคี เกิดไมตรี ท ำให้รักใคร่นับ
ถือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3) อัตถจริยำ ท ำประโยชน์แก่กัน คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกำย และ 
ขวนขวำยช่วยเหลือกิจกำรต่ำง ๆ บ ำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำและช่วยปรับปรุงส่งเสริม
ในด้ำนจริยธรรม 4) สมำนัตตตำ เอำตัวเข้ำสมำน คือ ท ำตัวให้เข้ำกับเขำได้ วำงตนเสมอต้นเสมอ
ปลำย ให้ควำมเสมอภำค ปฏิบัติตนสม่ ำเสมอกันต่อคนทั้งหลำย คือร่วมแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขร่วมกัน (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, หน้ำ 167 - 168) จะเห็นได้ว่ำหลักสังคห
วัตถุ 4 มีควำมสอดคล้องกับกำรให้บริกำรและส่งเสริมหลักกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพได้เป็น
อย่ำงมำก  

ปัจจุบันหน่วยงำนไม่ว่ำของรัฐหรือเอกชน ได้มีกำรตื่นตัวในกำรให้บริกำร กันอย่ำงกว้ำงขวำง 
ค้นหำกลยุทธ์ต่ำง ๆ มำให้บริกำร และถือหลักกำรกำรให้บริกำรที่ดีต่อผู้ที่มำใช้บริกำรทุกคน โดย
ปลูกฝังให้ทุกคนภำยในในองค์กรมีหัวใจบริกำร (Service Mind) เป็นหลักยึดส ำหรับสร้ำงควำม
ตระหนักให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ให้บริกำรทุกคน หัวใจบริกำร หมำยถึง กำรอ ำนวยควำมสะดวก กำร
ช่วยเหลือ กำรให้ควำมกระจ่ำง กำรสนับสนุน  กำรเร่งรัดกำรท ำงำนตำมสำยงำน และควำม
กระตือรือร้นต่อกำรให้บริกำรคนอ่ืน รวมทั้งกำรยิ้มแย้มแจ่มใส ให้กำรต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ดีต่อผู้อ่ืน
ต้องกำรให้ผู้อื่นประสบควำมส ำเร็จในสิ่งที่เขำต้องกำร กำรที่บุคคลมีหัวใจบริกำรจะช่วยให้เกิดผลดีต่อ
คนอ่ืน ต่อตนเอง และต่องำนที่ท ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ได้ด ำเนินกำรพัฒนำงำนด้ำนบริกำร
ประชำชน โดยมีแนวทำงด ำเนินกำรดังนี้ 1) พัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้ทรัพยำกรที่มีอยู่
จ ำกัด เพ่ือให้ เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพประสิทธิผล  และพัฒนำบุคลำกรให้ มี
ประสิทธิภำพและจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรประชำชน 2) ปรับปรุงระบบงำนให้สะดวก รวดเร็ว เป็น
ธรรม ลดขั้นตอนกำรติดต่อรำชกำร มีระบบงำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ค ำนึงถึงควำมพอใจของ
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ประชำชนเป็นหลัก 3) น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยให้กำรท ำงำนให้รวดเร็ว เป็นระบบ และ
ถูกต้อง 4) พัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ และเพ่ิมช่องทำงในกำรให้บริกำรประชำชน ซึ่งปัจจุบันกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริกำร จ ำเป็นอย่ำงยิ่งจะต้องพัฒนำให้เกิดรูปธรรม โดยมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
กระบวนกำรท ำงำนทุกระดับและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องไปสอดคล้องกันอย่ำงเป็นระบบ มุ่งไปในทิศทำง
ที่ได้ร่วมกันก ำหนดไว้เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของงำนบริกำรของหน่วยงำน ตำมนโยบำยของกรมกำร
ขนส่งทำงบก ได้ให้ควำมส ำคัญต่องำนบริกำรซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ของกรมกำรขนส่ง
ทำงบก เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ เรื่องคุณภำพกำรให้บริกำร  

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ซึ่งเป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค                 
มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร มีภำรกิจส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดระบบ ระเบียบกำร
ขนส่งทำงบก ก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรำ ให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎ ระเบียบ ประสำนและ
วำงแผน ให้มีกำรเชื่อมต่อกับระบบกำรขนส่งอ่ืนๆ และบริกำรใบอนุญำติขับขี่ กำรต่ออำยุทะเบียนและช ำระ
ภำษีรถ กำรตรวจสภำพรถ งำนบริกำรอ่ืน ๆ คือ ให้บริกำรในอำคำรสถำนที่ จัดเจ้ำหน้ำที่คอยให้บริกำร เพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวก พร้อมให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกับผู้มำใช้บริกำร แต่ก็ไม่อำจทรำบได้ว่ำหลักคุณธรรม
ต่ำง ๆ ที่มีต่อกำรให้บริกำร ซึ่งทำงส ำนักงำนขนส่งสำขำโพนทอง มีกำรประยุกต์ ใช้หลักคุณธรรมใดบ้ำง 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่ำ หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันระหว่ำงผู้
ให้กับผู้รับ หรือไม่ เป็นเพ่ือกำรสงเครำะห์ระหว่ำงกันมีคุณธรรมส ำคัญ คือ 1) ทำน ให้ปัน คือ เอ้ือเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ เสียสละ แบ่งปัน และช่วยเหลือ 2) ปิยวำจำ พูดอย่ำงรักกัน คือ กล่ำวค ำสุภำพ ไพเรำะ น่ำฟัง ชี้แจง 
แนะน ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐำน ชักจูงในทำงที่ดีงำม หรือแสดงควำมเห็นอกเห็นใจ ให้
ก ำลังใจรู้จักพูด ให้เกิดควำมเข้ำใจดี สมำนสำมัคค ีเกิดไมตรี ท ำให้รักใคร่นับถือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 3) 
อัตถจริยำ ท ำประโยชน์แก่กัน คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกำย และ ขวนขวำยช่วยเหลือกิจกำรต่ำง ๆ บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหำและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้ำนจริยธรรม และ4) สมำนัตตตำ เอำตัวเข้ำ
สมำน คือ ท ำตัวให้เข้ำกับเขำได้ วำงตนเสมอต้นเสมอปลำย ให้ควำมเสมอภำค ปฏิบัติตนสม่ ำเสมอกันต่อ
คนทั้งหลำย (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543, หน้ำ 167 - 168) หลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักคุณธรรม
ที่ทรงคุณค่ำ หำกส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง มีกำรประยุกต์ใช้ในกำรให้บริกำร 
ก็จะท ำให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล แต่ก็ยังไม่ทรำบได้ว่ำประชำชนผู้มำใช้บริกำรมีควำมคิดเห็น
ต่อกำรประยุกตใ์ช้ มำกน้อยเพียงใด เพรำะยังไม่มีกำรศึกษำที่แน่นอน 

ดังกล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำเรื่อง กำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้
ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรวิจัย
ในครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำ
อ ำเภอโพนทอง ให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล มำกยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 1.2.1 เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ของประชำชนที่มีเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
และประกอบอำชีพ ต่ำงกัน 
 1.2.3 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง 
 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1.3.1 ประชำชน ที่มีเพศ ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง แตกต่ำงกัน 
 1.3.2 ประชำชน ที่มีอำยุ ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง แตกต่ำงกัน 
 1.3.3 ประชำชน ที่มีระดับกำรศึกษำ ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง แตกต่ำงกัน  
 1.3.4 ประชำชน ที่มีกำรประกอบอำชีพ ต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง แตกต่ำงกัน  
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 กำรวิจัย กำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตของกำรวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  

  ได้แก่ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง 
ตำมบัญชีรำยชื่อ ในเดือนมิถุนำยน 2559 จ ำนวน 550 คน 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  

ได้แก่ กำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ในสี่ด้ำน คือ  
  1) ด้ำนอำคำรสถำนที ่ 
  2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
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  3) ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
  4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  

ได้แก่ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

  ได้แก่ 1 มิถุนำยน 2560 – 1 กรกฎำคม 2560 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ท ำให้ทรำบควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง 

1.5.2 ท ำให้ทรำบผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ของประชำชน ที่มีเพศ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ และประกอบอำชีพ ต่ำงกัน 

1.5.3 ท ำให้ทรำบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำร
ของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง 

1.5.4 สำมำรถน ำผลวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสำรสนเทศ และเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำร
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพน
ทอง ให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล มำกยิ่งขึ้น 

 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรวิจัย กำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ผู้วิจัยได้นิยำมศัพท์เฉพำะเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจตรงกัน ดังต่อไปนี้ 

ควำมคิดเห็น หมำยถึง  กำรแสดงออกทำงควำมรู้สึกหรือควำมเชื่อมั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง ซึ่งอำจเกิดจำกกำรประเมินผล สิ่งนั้นหรือเหตุกำรณ์นั้น โดยมีอำรมณ์ 
ประสบกำรณ์ และสภำพแวดล้อมในขณะนั้นเป็นพ้ืนฐำนกำรแสดงออก ซึ่งอำจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
อำจจะได้รับกำรยอมรับหรือปฏิเสธจำกคนอ่ืนก็ได้ ควำมคิดเห็นนี้อำเปลี่ยนแปลงไปตำมกำลเวลำ 
กำรแสดงควำมคิดเห็นอำจจะท ำด้วยค ำพูดหรือกำรเขียนก็ได้  

ประชำชน หมำยถึง ประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอ
โพนทอง ในเดือนมิถุนำยน 2559 จ ำนวน 550 คน 
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กำรประยุกต์ หมำยถึง กำรน ำหลักกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่ทรงคุณค่ำไปปรับใช้ให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล เป็นประโยชน์อย่ำงสูงสุดต่อกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง 

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

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

2) ปยิวำจำ หมำยถึง ควำมเป็นผู้มีวำจำน่ำรัก พูดอย่ำงไพเรำะ 
3) อตัถจริยำ หมำยถึง กำรประพฤติประโยชน์ ท ำประโยชน์แก่เขำ 
4) สมำนตัตตำ หมำยถึง กำรท ำตนเสมอต้นเสมอปลำย ตลอดถึงวำงตนให้เหมำะสม 

กำรให้บริกำร หมำยถึง กิจกรรมที่อยู่ในควำมอ ำนวยกำรของรัฐ ถือเป็นภำระหน้ำที่ของรัฐที่
ต้องจัดท ำเพ่ือตอบสนองควำมต้องของประชำชนโดยรวม เพ่ือจัดระเบียบสังคม รักษำควำมมั่นคงของ
รัฐ รักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยให้ประชำชนและสังคม และจัดหำสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกสบำย ในกำรด ำรงชีวิตให้ประชำชน 

ส ำนักงำนขนส่ง หมำยถึง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ซึ่งเป็น
หนว่ยงำนรำชกำรส่วนภูมิภำค มีหน้ำที่รับผิดชอบตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ซึ่งกรมกำรขนส่ง
มีภำรกิจส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดระบบ ระเบียบกำรขนส่งทำงบก โดยกำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจ
ตรำ ให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกฎ ระเบียบ ประสำนและวำงแผน ให้มีกำรเชื่อมต่อกับระบบกำร
ขนส่งอ่ืนๆ 

กำรน ำหลักสังคหวัตถุ 4 ในกำรให้บริกำร หมำยถึง กำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ในสี่ด้ำน  
  1) ด้ำนอำคำรสถำนที่ หมำยถึง เอ้ือเฟ้ือจัดอำคำรสถำนที่ให้บริกำรได้เหมำะสม 
(ทำน) เอ้ือเฟ้ือจัดอำคำรสถำนที่กว้ำงขวำงเดินไปมำสะดวก (ทำน) พนักงำนในสถำนที่พูดจำสุภำพ 
เป็นกันเอง (ปิยวำจำ) พนักงำนในสถำนที่พูดจำ ไพเรำะอ่อนหวำน (ปิยวำจำ) จัดอำคำรสถำนที่
สะอำด เป็นระเบียบ (อัตถจริยำ) จัดอำคำรสถำนที่มีควำมปลอดภัย (อัตถจริยำ)  จัดอำคำรสถำนที่
สวยงำม ร่มรื่น อยู่เสมอ (สมำนัตตตำ) และจัดอำคำรสถำนที่ให้มีควำมทันสมัย อยู่เสมอ (สมำนัตตตำ) 
  2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริกำรอยู่เสมอ  
(ทำน) เจ้ำหน้ำที่เอ้ือเฟ้ือเสียสละให้บริกำร  (ทำน) เจ้ำหน้ำที่พูดจำสุภำพเรียบร้อย (ปิยวำจำ)  
เจ้ำหน้ำที่พูดจำอ่อนหวำนเป็นกันเอง (ปิยวำจำ)  เจ้ำหน้ำที่มีน้ ำใจ เต็มใจให้บริกำร (อัตถจริยำ) 
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เจ้ำหน้ำที่คอยแนะน ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (อัตถจริยำ)  เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นกันเองกับทุกคน 
(สมำนัตตตำ) และเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรไม่เลือกปฏิบัติกับทุกคน (สมำนัตตตำ) 
  3) ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก หมำยถึง เอ้ือเฟ้ือติดป้ำยบอกจุดบริกำรชัดเจน   
(ทำน) จัดจุดประชำสัมพันธ์ และอ ำนวยกำร (ทำน) พูดจำสุภำพในขณะให้บริกำร (ปิยวำจำ) พูดจำ
อ่อนหวำนในขณะให้บริกำร (ปิยวำจำ) คอยให้ค ำแนะน ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (อัตถจริยำ) บริกำร
เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด (อัตถจริยำ) บริกำรเป็นไปตำมล ำดับก่อนและหลังสม่ ำเสมอ (สมำนัตตตำ) 
อ ำนวยควำมสะดวกเท่ำเทียมกับทุกคน (สมำนัตตตำ) 
  4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม หมำยถึง เอ้ือเฟ้ือให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วกับทุก
คนอย่ำงเท่ำเทียม (ทำน) เอ้ือเฟ้ือให้กำรด ำเนินกำรรวดเร็วให้กับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม  (ทำน) พูดจำ
สุภำพกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม (ปิยวำจำ) พูดจำอ่อนหวำนกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม (ปิยวำจำ) เอำใจใส่
ช่วยเหลือให้บริกำรกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม (อัตถจริยำ)  มีน้ ำใจช่วยเหลือให้บริกำรกับทุกคนอย่ำงเท่ำ
เทียม (อัตถจริยำ) ให้บริกำรกับทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมอยู่เสมอ (สมำนัตตตำ) และมีควำมเสมอภำคต่อ
กำรให้บริกำรกับทุกคนอยู่เสมอ (สมำนัตตตำ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมำยถึง สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม สำรนิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย 
เพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ ดังนี้ 

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

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

3) ระดับกำรศึกษำ หมำยถึง ระดับกำรศึกษำสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถำม ส ำหรับ
สำรนิพนธ์ฉบับนี้ จ ำแนกเป็นสำมระดับกำรศึกษำ คือ (1) ประถมศึกษำ/เทียบเท่ำ (2) มัธยมศึกษำ/
เทียบเท่ำ และ(3) อนุปริญญำ/เทียบเท่ำข้ึนไป 

4) ประกอบอำชีพ หมำยถึง กลุ่มอำชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถำมส ำหรับสำร
นิพนธ์ฉบับนี้ จ ำแนกเป็นสี่กลุ่มกำรประกอบอำชีพ คือ (1) เกษตรกรรม (2) ค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว (3) 
รับจ้ำง/ลูกจ้ำง และ(4) รับรำชกำร/พนักงำนของรัฐ 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การวิจัย “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด

ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเนื้อหาสาระที่ส าคัญทั้งแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเชิง
ส ารวจ หรืองานวิจัยภาคสนาม (Survey Research or Field Research) มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ 
 2.2 แนวคิดเหลักสังคหวัตถุ 4 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการของส านักงานขนส่ง 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ 
  แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึง ความหมายการประยุกต์ ความส าคัญของการ
ประยุกต์ และระดับของการประยุกต์ใช้ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ที่จะศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ความหมายการประยุกต์ 
การประยุกต์ มีนักปราชญ์หลายท่านได้ให้ความหมาย และอธิบายไว้ ซึ่งผู้วิจัยจะได้น ามา

ศึกษา ไว้ดังนี้ 
กังวล เทียนกัณฑ์เฑศน์ (2541, หน้า 38) กล่าว่า การประยุกต์ (Apply) หมายถึง การน า 

“บางสิ่ง” มาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจง “บางสิ่ง” ที่น ามานั้น 
อาจเป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือ ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และน ามาใช้ประโยชน์ใน
ภาคปฏิบัติ โดยปรับให้เข้ากับบริบท และสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ “บาง
สิ่ง” นั้น อาจเป็นวัตถุ/สิ่งของ ที่น ามาใช้นอกเหนือบทบาทหน้าที่เดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทใหม่
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ “ประยุกต์” ว่า เป็น “การน าความรู้ใน
วิทยาการต่างๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การน าความรู้ในวิชาการ
ต่างๆ ของวิทยาศาสตร์ มาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ ในด้านต่างๆ รวมทั้งการน ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน ฯลฯ  ดังนั้น“การน าไปใช้” (Applica) คือ การประยุกต์น าไปปรับใช้ให้มีความสามารถ
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มากขึ้นต่อการท างานในเรื่องต่างๆเพ่ือให้เกิดความต้องการของผู้ที่จะน าไปใช้อย่างถูกต้องก่อ
ประโยชน์ในเรื่องนั้น 

แสงอรุณ แจ้งจันทร์ (2544, หน้า 15) ได้สรุปความหมาย การประยุกต์ คือ เป็นการน าหลัก
ความรู้ที่ถูกต้องน าไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติต่อตนเองและสังคม
การน าไปประยุกต์นั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมทั้งในด้านกายและด้านจิตใจ ซึ่งประกอบไป
ด้วยความดีงามเพ่ือเป็นการแสดงออกต่อพฤติกรรม ต่อผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่ดี 

สุภาพร ราธิเสน (2546, หน้า 9) ได้สรุปความหมาย การประยุกต์ คือ การน าความสมัยใหม่
ที่ทุกคนอยู่ในยุคโลกาวิวัฒน์นั้นทุกคนสามารถน าหลักความสมัยใหม่นี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับความเป็นอยู่
อย่างกลมกลืนได้โดยการน าหลักการที่ถูกต้องต่อการพัฒนาชีวิตอย่างเช่นการน าข้อมูลข่าวสารจาก
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดความรู้ต่อการพัฒนาตนเอง 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ ์(2546, หน้า 9) กล่าวว่า ความหมายการประยุกต์ 5 ประการ ดังนี้ 
1) การประยุกต ์เป็นการน า “ภาคทฤษฎี” สู่ “การปฏิบัติ” 
2) การประยุกต ์เป็นการน า “ความรู้สาขาหนึ่ง” มาปรับใช้กับ “อีกสาขาหนึ่ง” 
3) การประยุกต ์เป็น “การปรับใช้” มิใช่ “การลอกเลียน” 
4) การประยุกต ์น า “บางส่วน” ของ “บางสิ่ง” มาใช้ 
5) การประยุกต์เป็นการน าสิ่งหนึ่งมาปรับใช้ใน“บทบาทหน้าที่ใหม่”เพ่ือ“เป้าหมายใหม”่ 

การประยุกต์ เป็นการน า “ภาคทฤษฎี” สู่ “การปฏิบัติ” หมายความว่า การประยุกต์เป็น
การน าทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ มักมีการประยุกต์ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์
ในการน าไปใช้จริง ในการแกป้ัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

การประยุกต์ เป็น “การปรับใช้” มิใช่ “การลอกเลียน” หมายความว่า การประยุกต์เป็นการ
น าสิ่งหนึ่งหรือแนวคิดหนึ่ง มาปรับใช้เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง การ
ประยุกต์จึงแตกต่างจากการลอกเลียน เพราะการลอกเลียนนั้น เป็นการน าสิ่งที่อยู่ในบริบทหนึ่งมาใช้
ในอีกบริบทหนึ่ง ทั้งหลักการ วิธีการ และรูปแบบ โดยไม่ค านึงถึงความเหมาะสมในบริบทที่แตกต่าง
กัน แต่การประยุกต์ เป็นการน าเพียง “บางสิ่ง”จากภายนอกมาใช้ประโยชน์ การน ามาใช้จะอยู่บน
พ้ืนฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างกันในบริบท สถานที ่เวลา และ องค์ประกอบอื่นๆ 

สรุปได้ว่า ความหมายของการประยุกต์ คือ การน าเอาหลักใดหลักหนึ่งน าไปปรับใช้เกิด
ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งที่น าไปประยุกต์นั้นสามารถที่จะน าไป
ปฏิบัติได้ผลและการประยุกต์ที่ดีนั้นผู้ประยุกต์จะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะน าไปแบบอย่างให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
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2.1.2 ความส าคัญของการประยุกต์ 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ (2544, หน้า 5) ได้อธิบายถึง วิวัฒนาการของรูปแบบธรรมาภิบาลที่ดี

เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อมีการค้นหารูปแบบการปกครองที่สามารถน าประเทศไปสู่
การปกครองแบบประชาธิปไตยตะวันตกของประเทศที่ได้รับการปลดปล่อยจากอาณานิคมและ
สามารถฟ้ืนฟูประเทศจากความเสียหายหลังสงคราม ซึ่งต่อมาระบบการปกครองอาณานิคมและ
สามารถฟ้ืนฟูประเทศจากความเสียหายหลังสงคราม ซึ่งต่อมาระบบการปกครองดังกล่าวผสมผสาน
กับระบบราชการของ Weberian ได้ถูกน าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งลักษณะของระบบ
ดังกล่าวเป็นการปกครองที่มีโครงสร้างเป็นล าดับขั้น มีการเมืองที่เป็นกลางมีเป้าหมายที่ปฏิบัติได้ และ
มีการประสมประสานของระบบคุณธรรม อย่างไรก็ตาม รูปแบบของ Weberian ยากที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้และสานต่อเนื่องจากการขยายตัวของระบบราชการท าให้ยากต่อการจัดการและขาดความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก นอกจากนี้ โครงสร้างของระบบราชการ
ท าให้การปกครองบ้านเมืองขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แล้วยังก่อให้เกิดช่องทางการบิดเบือน
การใช้อ านาจและการคอร์รัปชั่น ในช่วงต้น พ.ศ.2523 นักวิชาการส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้องว่า แนว
ทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ ในช่วงดังกล่าวมีองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ส าคัญ ๆ เช่น ธนาคาร (World Bank) และกองทุนนานาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดีหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Good Governance หรือ 
ธรรมาภิบาล ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นการสะสมความรู้ที่ เป็น
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์ 
และคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและเป็นสังคมที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งธนาคารโลก หรือ 
World Bank ได้น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิต่อบุคคลในการ
ท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งได้มีการน าไปใช้ครั้งแรกเมื่อประมาณป  ค.ศ. 1989 ซึ่งใช้ในรายงานเรื่อง “Sub 
– Sahara : From Crisis to Sustainable Growth” โดยได้ให้ความหมายว่า Good Governance 
เป็นลักษณะและวิถีทางของการที่มีการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบ้านเมือง 
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยนัยของ
ความหมายของธนาคารโลก เป็นการชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีหลักธรรมเพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้ งนี้ รัฐบาลสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มี
กระบวนการกฎหมายที่อิสระ ที่ท าให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญา อีกทั้งระบบราชการ ฝ่าย
นิติบัญญัติ และสื่อที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบ และตรวจสอบได้  

จึงพอสรุปได้ว่า ความส าคัญของการประยุกต์ มีวิวัฒนาการมายาวนาน ซึ่งการประยุกต์เป็นการ
ปรับใช้ ความรู้ต่าง ๆ และคุณธรรมไปใช้ในองค์กร และหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดได้ 
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2.1.3 ระดับของการประยุกต์ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2546, หน้า 10) ได้กล่าวถึง ระดับของการประยุกต์นั้น สามารถ

แบ่งเป็นระดับออกได้ ดังนี้ 
1) ระดับงาน การประยุกต์เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

ก่อให้เกิดประโยชน์มากข้ึนในภาคปฏิบัติของการด าเนินงานนั้น ท าให้ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
ภาคภูมิใจในผลการด าเนินงานที่ตนเองมีส่วนช่วยให้เกิดขึ้น  เพราะการประยุกต์นั้นเปรียบเสมือน 
“ศิลปะ”หรือเคล็ดลับ ในการด าเนินงาน จึงน าไปสู่ความรักและความผูกพันในงาน 

2) ระดับหน่วยงาน/องค์การ จากการที่การประยุกต์ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานในแต่ละงาน จึงก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อหน่วยงาน/องค์การ น าไปสู่การพัฒนา
หน่วยงาน/องค์การ สู่ความเป็นเลิศ ตามแนวคิดของ 7S ของ McKinsey ที่ระบุว่าหน่วยงาน/องค์การ 
ที่จะเป็นเลิศ (Excellent Organization) ได ้จะประกอบด้วยปัจจัย/ลักษณะ 7 อย่าง ที่มาสัมพันธ์กัน
เป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ (1) Structure คือ โครงสร้างขององค์การ(2) Staffs คือ ลักษณะ จ านวน และ 
ศักยภาพของบุคลากรทั้งหลายขององค์การ (3) Style คือสไตล์และ/หรือรูปแบบ การท างานของ
องค์การ แสดงออกโดยสไตล์การบริหารของผู้น าสูงสุดขององค์การ(4)  Skills คือ ความสามารถและ
ทักษะเด่นขององค์การ (5) Systems คือ ระบบงานขององค์การ (6) Strategies คือ กลยุทธ์ของ
องค์การ ในทุกๆระดับ และ (7) Share value คือค่านิยมร่วมขององค์การ ในการพัฒนาแต่ละปัจจัย/
ลักษณะ ของ 7S of McKinsey นั้น จ าเป็นต้องใช้การประยุกต์ทั้ งสิ้น และเป็นการประยุกต์แบบ
บูรณาการ และผสมผสานกัน ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานหลายป ติดต่อกัน 

3) ระดับพ้ืนที่ คือ การประยุกต์นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นของการด าเนินงานในพ้ืนที่ของแต่
ละงาน เนื่องจากเป็นการน า “ทฤษฎี” สู่ “การปฏิบัติ” ทั้งในแต่ละทฤษฎี และ ในการใช้หลายๆ
ทฤษฎีมาผสมผสานกัน ในการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละบริบทที่
แตกต่างกัน ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้น 

4) ระดับประเทศ/โลก คือ การประยุกต์นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นของการด าเนินงานในทุก
ระดับ และเป็น “ศิลปะ” ของแต่ละประเทศ ที่น่าเรียนรู้และน ามาแบ่งปันกัน ตามแนวคิทฤษฎี 
หลักการ วิธีการ และ เทคนิค ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่ายิ่งต่อมวลหมู่มนุษยชาติ เพราะคุณค่าที่แท้จริงของวิชาการใดนั้นอยู่ที่การประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้ง โลก อย่างกว้างขวาง และเสมอภาคกัน 

จึงพอสรุปได้ว่า การประยุกต์มีหลายระดับ ดังกล่าวข้างต้นนั้น สามารถแบ่งออกเป็นสี่ระดับ 
ประกอบด้วยการประยุกต์ในการการงาน การประยุกต์ในระดับหน่วยงาน การประยุกต์ในระดับพ้ืนที่ 
และระดับประเทศหรือโลก  
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสังคหวัตถุ 4  
จากการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสังคหวัตถุ 4 ได้มีผู้ให้ความหมาย

ไว้หลายแนวทางท่ีส าคัญคือ 
2.2.1 ความหมายของสังคหวัตถุ 4  
พุทธทาสภิกขุ (มปป., 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  
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน์ วาสโน) (2538, หน้า 11), ได้อธิบายไว้ว่า สังคหวัตถุ 

เป็นหลักคุณธรรมในศาสนาพุทธ โดยเป็นภาษาบาลีแยกออกเป็น 2 ศัพท์คือ สังคห 1 วัตถุ1 สังคห
แปลเป็นภาษาไทยว่า สงเคราะห์ มีความหมายว่า ช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนวัตถุในที่นี้หมายความว่า 
เรื่องรวมทั้ง 2 ศัพท์มีความหมายว่า เรื่องความช่วยเหลือ จะช่วยเหลือกันด้วยวิธีอย่างไรบ้าง ท่านได้
วางไว้เป็น 4 อย่าง ช่วยเหลือกันด้วยวิธีนอกเหนือจาก 4 อย่างนี้ ไม่เรียกว่า สังคหวัตถุคือ เรื่อง
ช่วยเหลือที่ท าให้รักใคร่นับถือ กลมเกลียวกัน ต้องพฤติกรรมตามหัวข้อทั้ง 4 นี้ เสมอไป  

พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2542, หน้า 83) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้  

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

พระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย (2544, หน้า 119) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึงข้อปฏิบัติ
ส าหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ.ปยุตฺโต ) (2550, หน้า 25) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน  

อรศิริ เกตุศรีพงษ์ (2550, หน้า 43 – 46) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่อง
สงเคราะห์และยึดเหนี่ยวน้าใจซึ่งกันและกัน  

ไพโรจน์ แก่นสาร (2551, หน้า 82) กล่าวว่า สังคหวัตถุธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ช่วยให้
เกิดความรู้รักสามัคคีขึ้นในกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ แม้แต่
ระหว่างประเทศก็ตาม หากน าเอาพุทธธรรมหมวดนี้ไปประยุกต์ใช้อยู่เนือง ๆ แล้ว การเบียดเบียนกัน
ก็จะลดลงได้มาก โลกย่อมมีสันติภาพ สันติสุขยิ่งขึ้น ความมั่นคงของมนุษย์โดยรวมก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตาม
ไปด้วย  
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สรุปได้ว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวของผู้อ่ืนไว้ได้ เป็นหลักธรรมที่สามารถยึด
เหนี่ยวในจิตใจของผู้อ่ืนได้ และเป็นหลักธรรมที่เหมาะแก่การนไปใช้ในทุกหน่วยงาน เพราะสามารถท
ให้เป็นที่รักของเพ่ือนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป 
 2.2.2 องค์ประกอบของสังคหวัตถุ 4 

พุทธทาสภิกขุ (ม.ปป., หน้า 15) กล่าวว่า สังคหวัตถ ุ4 คือ เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ เราไว้ใจเขา 
เรารักเขา เราหวังดีต่อเขา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ มีของปฏิบัติ 4 ประการ 

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

งดงามในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวให้เกิดความร่วมมือกันได้  
คุณธรรม 4 ประการ จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจกันไว้ เสมือนหนึ่ง สลักเพลารถ ถ้าหลักธรรม

เครื่องยึดเหนี่ยวใจเหล่านี้ไม่มี บุคคลก็จะไม่เป็นที่น่าเคารพ รักใคร่ ยกย่องนับถือ เราจึงต้องคอย
ศึกษาและหมั่นเตือนสติตนเองไว้ตลอดว่าในแต่ละฐานะ ที่เราเป็นอยู่นั้น 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
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 หรอืเพ่ือที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย 

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 
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3) อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ต่อกันและกัน คือ การท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อสถาบัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สังคมที่ตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่
เป็นโทษก็ควรละเว้นไม่กระท า การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ทั้งกาย วาจา และ
ใจ ในทุกเวลาทุกโอกาส 

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

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
ช่วยใครไม่เป็น คือ ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจัด ยามที่ผู้อ่ืนหรือสังคมประสบความทุกข์เดือดร้อน และ
ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ในยามประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ ได้แก่อุทกภัย ภัยจากน้ าท่วม วาตภัย ภัย
จากลมพายุอัคคีภัย ภัยจากไฟไหม้เป็นต้น ก็มีน้ าใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้อ่ืน หรือสังคม
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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 โดนการให้ทานแบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ให้เพ่ือการบูชาคุณ ให้เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้และให้เพ่ือเห็นแก่มนุษยธรรม 

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

3) อัตถจริยา บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่านิ่งดูดาย อย่าเห็นแก่ความ
เหน็ดเหนื่อย 

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 ที่ว่าเหมาะสมกับกาลเทศะนั้นหมายความว่าปฏิบัติกิจให้เหมาะสมกับ
เวลาและสถานที่ 

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  
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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 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550, หน้า 25) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน ประกอบด้วยคุณธรรม 4 ประการ  

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

2) ปิยวาจา พูดอย่างรักกัน คือ กล่าวคาสุภาพ ไพเราะ น่าฟัง ชี้แจง แนะน าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ มีเหตุผล เป็นหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ให้กาลังใจ รู้จัก
พูดให้เกิดความเข้าใจดี สมานสามัคค ีเกิดไมตรีท าให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

3) อัตถจริยา ท าประโยชน์แก่กัน คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการต่างๆบ าเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม  

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

อรศิริ เกตุศรีพงษ์ (2550, หน้า 43 – 46) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือสิ่งที่เป็นเครื่องสงเคราะห์
และยึดเหนี่ยวน้าใจซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยคุณธรรมที่ส าคัญ 4 ประการ 

ทาน คือ การแบ่งปันวัตถุสิ่งของ รวมถึงอุปกรณ์ในการท างานหรือเอกสารที่ใช้ในการท างาน 
เช่น หากเพ่ือนร่วมงานขาดเหลืออุปกรณ์สิ่งของ ก็น ามาแบ่งปันกันใช้ การเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันวัตถุ
สิ่งของภายนอก จะช่วยสร้างนิสัยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีการให้และ
รับ (Give and Take) เพราะนอกเหนือจากการแบ่งปันเรื่องของความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นความรู้
ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) แล้ว การแบ่งปันเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการท างานก็เป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยให้วงจรของความรู้มีการขับเคลื่อน โดยเป็นการแบ่งปันความรู้ที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ด้วย ปิยวาจา คือ การแบ่งปันค าพูดดี ๆ ค าพูดที่ไพเราะ พูดในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์เหมาะกับกาลเทศะ พูดให้กาลังใจกัน ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า “ปิยวาจา” มี
ความส าคัญ มากต่อการจัดการความรู้ในองค์กรเพราะการจะน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในกระบวนการ
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จัดการ ความรู้ เพ่ือที่จะดึงความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาแลกเปลี่ยนกันนั้น
ต้องใช้ลักษณะของการ “พูดแลกเปลี่ยนกัน” เป็นหลัก  

อัตถจริยา คือ การแบ่งปันความรู้ การให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน การ
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน  (Tacit Knowledge) เป็นสิ่งที่ท าได้
ยากกว่าการแบ่งปันความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ดังนั้น หากองค์กรใดสามารถปลูกฝังให้
บุคลากรในองค์กรมี “อัตถจริยา”แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะทาให้คนในองค์กรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน 
เพราะเมื่อเพ่ือนร่วมงานขาดความรู้ในเรื่องใด หรือต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องใด ผู้ที่มีความรู้ก็
จะแบ่งปันให้โดยไม่หวงความรู้ หรือถ้าไม่ได้ขาดความรู้ แต่ขาดก าลังคนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ก็ยินดีที่จะเข้า
ไปช่วยให้งานส าเร็จ หรืออาจเรียกได้ว่า ท าให้พนักงานในองค์กรเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน  

สมานัตตา คือ การมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ จริงใจต่อ
กันความเสมอต้นเสมอปลายจะช่วยให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย ไม่ระแวงกัน และเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจกัน เชื่อใจกัน (Trust) เพราะถ้าคนในองค์กรไม่มีความไว้วางใจกัน หรือไม่เชื่อใจกัน พนักงาน
ก็จะไม่อยากน าความรู้ประสบการณ์ เทคนิคในการท างานต่าง ๆ มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
ดังนั้น จึงถือได้ว่า “สมานัตตา” เป็นแรงกระตุ้นในระยะยาวที่จะผลักดันให้คนในองค์กรเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอในการร่วมแบ่งปันความรู้ต่างๆ จะช่วยให้การจัดการ
ความรู้ “มีชีวิต” อยู่เสมอ การที่พนักงานในองค์กรเป็นผู้ที่มีความสม่ าเสมอ จริงใจต่อกัน ถือเป็นนิสัย
ความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ในการทางานหากงานที่ท า ประสบผลส าเร็จ ก็จะไม่แย่งกันเอา
ความดีความชอบใส่ตัวว่าฉันเป็นคนท างานนั้นเอง หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น พนักงานก็จะไม่มี
การกล่าวโทษกัน แต่จะช่วยกันแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น บรรยากาศของความร่วมแรงร่วมใจก็จะ
เกิดขึ้น พนักงานรู้สึกว่าการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การทางานของตนเองและ
องค์กรดีขึ้น 

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 คงเกิดขึ้นยากในสังคมที่ผู้คนรักการให้การเสียสละปิยวาจา มีองค์ประกอบ
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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 มีองค์ประกอบ คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา 
ซึ่งคุณธรรมทั้งสี่ประการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของผู้อ่ืนไว้ได้ เป็นหลักธรรมที่สามารถยึดเหนี่ยวในจิตใจ
ของผู้อ่ืนได้ และเป็นหลักธรรมที่เหมาะแก่การนไปใช้ในทุกหน่วยงาน เพราะสามารถท า ให้เป็นที่รัก
ของเพ่ือนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการมีนักวิชาการศึกษาไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้ผู้วิจัยมุ่งกล่าวถึง 

ความหมายการให้บริการ หลักการให้บริการ องค์ประกอบของการให้บริการ ความส าคัญของงาน
บริการ คุณลักษณะในการให้บริการ และคุณภาพของการให้บริการ  

2.3.1 ความหมายการให้บริการ 
การให้บริการเป็นหน้าที่หลักที่ส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ต้องติดต่อกับสมาชิก มีผู้ให้ความหมาย

เกี่ยวกับการให้บริการไว้ ดังนี้ 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2533, หน้า 17) กล่าวไว้ว่า “การให้บริการ หมายถึง การ
อ านวยความสะดวก และการให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรให้เกิดความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ” 

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

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2538, หน้า 20) การให้บริการที่ดี หมายถึง การให้บริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ดังนั้น ทุกหน่วยงานจะต้องสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ 
ปัญหาอุปสรรคที่พบ และความต้องการที่จะให้ปรับปรุงการให้บริการจากลูกค้าโดยตรง เพ่ือน ามา
จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน และรับทราบโดยทั่วกันทั้งฝ่ายลูกค้าผู้รับบริการ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

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

สรุปได้ว่า การให้บริการหมายถึง ความรับผิดชอบต่อประชาชน ในการให้บริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ได ้

2.3.2 หลักการให้บริการ  
กุลธน ธนาพงศธร (2535, หน้า 35) 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 กล่าวคือ การบริการที่จัดนั้นจะต้องให้ผู้รับบริการอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกันไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มใดในลักษณะต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

4) ด้านความคุมค่า กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการให้บริการจะต้องไม่มากจนเกิน
กว่าผลที่จะได้รับ 
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5) ด้านการอ านวยความสะดวก กล่าวคือ การบริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้อง
เป็นไปในลักษณะปฏิบัติง่ายสะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระ
ยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

กรมการปกครอง (2536, หน้า 11) ได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีว่า หมายถึง การที่
ข้าราชการซึ่งท างานติดต่อกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการด้วยความรวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมและมี
อัธยาศัยต่อผู้รับบริการด้วยดี โดยมีหลักการให้บริการ คือ  

1) ด้านการปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ 
(1) การแต่งกายที่ดี เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเป็นที่

ประทับใจแก่ผู้พบเห็นและติดต่อด้วย ผู้แต่งกายดีไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างและหน้าตา 
(2) การรักษาเวลา ข้าราชการต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ก. เวลามาและกลับตามเวลาราชการ ไม่มาท างานสายและกับก่อน 
ข. การพักกลางวัน เป็นไปตามระเบียบของราชการ 
ค. ไม่ผิดนัด 

(3) หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การโต้แยง การแสดงความฉุนเฉียวกับผู้ที่มา
ติดต่อราชการด้วย 

(4) มีมารยาทในการให้บริการผู้มาติดต่องาน 
2) ด้านอาคารสถานที่ 

(1) การปฏิบัติงานควรด าเนินการ ดังนี้ 
ก. งานบริการประชาชนควรตั้งอยู่ในส่วนล่างของอาคาร และใกล้

ทางเข้า- ออก เพ่ือสะดวกแก่ประชาชนที่ไปติดต่อ 
ข. มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ตั้งชั้นบังประตู 

หน้าต่าง 
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 
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ฌ. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือเอกสารที่ต้องใช้ร่วมกันควรอยู่
ใกล้ชิดกันหรือท่ีเกี่ยวข้องกัน ใกล้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ฎ. ต้องเพียงพอ เบิกจ่ายใช้สะดวก 
ฐ. ควรเขียนตัวอย่าง ค าร้อง แบบพิมพ์ต่างๆ ติดไว้เป็นตัวอย่างแก่

ประชาชนพร้อมปากกา 
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 ความเข้าใจในระบบงานและโครงสร้างการท างานของ
หน่วยงาน 

4) ด้านการอ านวยความสะดวก 
(1) ข้าราชการต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่างานที่รับผิดชอบอยู่นั้น  ถ้าเรา

เกิดความรู้ ความช านาญท าให้ดูเหมือนเป็นสิ่งง่าย แต่ส าหรับประชาชนแล้วเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ไม่ใช่
กิจวัตรประจ าวัน เขาย่อมขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น 

(2) การซักถาม ควรท าเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาในเรื่องนั้นด้วยวาจาสุภาพเหมาะสม ไม่ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าถูกซักถามเสมือนเป็น
ผู้กระท าผิด 

(3) งานบริการใดถ้าผู้รับบริการต้องรอระหว่างด าเนินการ ควรแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวลาว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด 

(4) ควรให้ข้าราชการสามารถท างานแทนกันได้เพราะถ้าหากข้าราชการ
คนใดลาหยุดงาน หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุใดข้าราชการคนอื่นสามารถปฏิบัติงานแทนกัน
ได ้งานบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ต้องสะดุดหยุดลด 

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

ให้บริการทั้งหมด มีหลักการอยู่ 5 ประการ 
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 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 การบริการของรัฐ
ในเชิงรับจะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผนและลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการทั้งนี้ คือ 

(1) ข้าราชการมีทัศนคติว่า การให้บริการจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อผู้มาติดต่อขอรับ
บริการมากกว่าที่จะต้องว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องจัดบริการให้แก่หน่วยงาน ตามสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะ
ได้รับ 

(2) การก าหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลพินิจของข้าราชการมักจะ
เป็นไปเพ่ือสงวนอ านาจในการดุลยพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตัวข้าราชการเอง 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 โดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวก 
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(3) ข้าราชการจะต้องเข้าใจว่า ผู้รับบริการมีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับ
ตนมีสิทธิที่จะให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล 

(4) ความรวดเร็วในการให้บริการ การพัฒนาการให้บริการของรัฐ จะต้อง
ให้มีความรวมเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันกับเวลา 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
การบริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียวหรือไม่เกินสองครั้ง 

สมยศ นาวีการ (2543, หน้า 312) ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น หลักการที่ส าคัญของ
การให้บริการขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ  

1) การติดต่อเฉพาะงาน  (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาท  ของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่อยู่ในวงจากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และทาได้ง่าย 
ทั้งนี้โดยดูจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ ปฏิบัติหรือมีการ
สอบถามเรื่องอ่ืนหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่  หากมีการให้บริการ ที่ไม่เฉพาะเรื่องและ
สอบถามเรื่องท่ีไม่เก่ียวข้อง นอกจากจะท าให้ล่าช้าแล้วยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก  

2) การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ
จะต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการแก่
ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ  

3) การวางตัวเป็นกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการ โดย
จะต้องไม่นาเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้อง  

ในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการต่อกันนั้น ได้มีการให้การบริการเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดขึ้นนั้น ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ  
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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 หลักการให้บริการมีหลายด้านเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วมีความมุ่งหมายท าให้เกิด
คุณค่าในการให้บริการด้านอารมณ์ และร่างกาย ซึ่งจะต้องประกอบอย่างลงตัวจึงจะท าให้งานบริการ
บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

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

ได้ยาก หรือให้ค าจ ากัดอาจกล่าวได้อย่างกว้างๆ ถึงองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจได้ ในสี่
ประการ คือ  

1) สถานที่ และสิ่งแวดล้อม คือ การให้บริการต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมอาคาร
สถานที่ การสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนการจัดห้อง ต้องมีความเป็นระเบียบ อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม ต้องมีต้นไม้ สถานที่ร่มรื่นในสถาบัน การสร้างบรรยากาศตลอดจนการจัดห้องต้องเป็น
ระเบียบเรียบร้อย น่าดูอยู่ในต าแหน่งหรือบริเวณที่เหมาะสมและเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้สอย โดยการ
จัดขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของห้อง วัสดุที่ใช้และความสามรถในการจัด 
ตลอดถึงการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความร่มรื่นสวยงาม  

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  
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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 เป็นค่านิยมพ้ืนฐานส าหรับการ
บริการราชการในสังคมประชาธิปไตยที่จะต้องท าหน้าที่ภายใต้การชี้น าทางการเมืองจากตัวแทน ของ
ประชาชนและต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชน  ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มาก
ที่สุดดังนั้น การที่จะชี้วัดว่าการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่เพียงใดนั้น วิธีหนึ่งก็คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ เพราะการ
วัดความพึงพอใจนี้ เป็นการตอบคาถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการมีความสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้หรือไม่เพียงใด ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบการ
ให้การบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใสและมีคุณภาพ 

สมิต สัชฌุกร (2548, 47 -50) ได้กล่าวว่า การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการ
ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนการบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชม
องค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่า
งานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น 
ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าตาขององค์กร 
ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย มีองค์ประกอบที่ส าคัญประกอบด้วย เทคนิคการให้บริการ การสร้าง
ความประทับใจในงานบริการ ลักษณะเฉพาะของงานบริการ การปฏิบัติในการให้บริการ ข้อควรค านึง
เกี่ยวกับการบริการ ข้อควรระวังในการให้บริการ และองค์กรเป็นเยี่ยมบริการเป็นยอด มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เทคนิคการให้บริการ 
  วิธีสร้างนักบริการมืออาชีพองค์กรต้องสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติบุคลิกภาพที่
เหมาะสม จากนั้น จึงพัฒนาเทคนิคการบริการให้กับบุคลากร ซึ่งในแต่ละเรื่องมีรายละเอียด ดังนี้  

(1) คุณสมบัติของผู้ให้บริการ สิ่งที่ผู้ให้บริการควรมีเป็นอันดับแรกคือ
ความเป็นคนที่รักในงานบริการ เพราะคนที่รักในงานบริการจะมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อ
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ผู้รับบริการ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับบริการยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ นอกจากนี้ 
พนักงานที่ให้บริการควรเป็นผู้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วย  

(2) บุคลิกภาพทั้งลักษณะการแต่งกายที่แลดูสะอาดเรียบร้อยรวมไปถึง
อากัปกิริยาที่แสดงออก เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงท่าทางประกอบการพูด สิ่งเหล่านี้ควร
เป็นไปโดยธรรมชาติ  

(3) เทคนิคการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาเพราะการสนทนา
เป็นสื่อกลางระหว่างผ ู้รับบริการกับผู้ให้บริการการสนทนาให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ  

(4) สร้างความเป็นกันเอง เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความอุ่นใจ แสดงความ
เป็นมิตรโดยอาจแสดงออกทางสีหน้า แววตา กิริยาท่าทางหรือน้ าเสียงที่สุภาพ มีหางเสียง อาทิเช่น 
ขอประทานโทษครับ(ค่ะ) มีอะไรให้ผม(ดิฉัน)ช่วยประสานงานได้บ้างครับ(ค่ะ) กรุณารอสักครู่นะครับ
(ค่ะ) เป็นต้น การพูดจาต้องชัดเจน ง่ายต่อการเข้าใจ และไม่เร็วหรือรัวจนผู้รับบริการไม่รู้เรื่อง  

 (5) เน้นการฟังเป็นหลัก คือ ผู้ให้บริการควรตั้งใจฟังด้วยความอดทนขณะที่
ผู้รับบริการพูดไม่ควรแสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาสบตากับผู้รับบริการเป็นระยะพร้อมกิริยาตอบรับ 

 (6) ทวนค าพูด เพ่ือแสดงให้ผู้รับบริการทราบว่าผู้ให้บริการก าลังตั้งใจฟัง
ในเรื่องที่ผู้รับบริการพูดอยู่  

2) การสร้างความประทับใจในงานบริการ 
ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการก็ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจ

และความเอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ เป็นผลให้เขาเกิด
ความพอใจ แต่การที่จะท าให้เกิดความประทับใจได้นั้นต้องท าให้ถึงขั้นที่ผู้รับบริการเกิดป ติยินดี นั่น
คือต้องให้บริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผู้ 
ให้บริการด้วยไมตรีต่อผู้รับบริการ และความประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็นผลให้เขามา
ใช้บริการของเราอีก แล้วตัวเราและองค์การของเราก็ย่อมจะประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติม
ไมตรีเข้าไปในทุกงานที่ท า เริ่มตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อผู้รับบริการ กล่าวง่าย ๆ ก็คือว่า “ต้องเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา” และให้บริการตรงตามความต้องการทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ท างาน เราควรทิ้งปัญหา
และเรื่องราวส่วนตัวไว้ภายนอก แล้วมุ่งท างานที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมที่จะช่วยเหลือสิ่งเล็ก ๆ 
น้อย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพ่ือแสดงว่าเราเอาใจใส่ผู้รับบริการของเราอย่างตั้งใจ เราสามารถ
แสดงไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานของเราได้เช่นกัน ความมีอัธยาศัยไมตรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บรรยากาศ
แห่งความเป็นมิตรอาจเกิดขึ้นได้เพียงรอยยิ้มที่เริ่มจากตัวเราก่อน  
   (1) ความมีอัธยาศัยไมตรี เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการให้บริการ เพราะความมี
อัธยาศัยไมตรีจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ผู้รับบริการทุกคนที่มาใช้บริการของเรา
เขาต้องการให้เราแสดงออก 
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(2) บริการที่มีไมตรีจิต เป็นการให้บริการที่ดีบวกกับอะไรอีกเล็ก ๆ น้อย ๆ 
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็มีความส าคัญเช่นกัน แต่บริการที่มีอัธยาศัยไมตรีจิตจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึก
อบอุ่น และประทับใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างมีอัธยาศัย 

(3) ยิ้ม เป็นสิ่งจ าเป็นอันดับแรกในการทักทายบุคคล เพราะจะท าให้เขา
รู้สึกอบอุ่นใจและในค าพูดที่เราทักทาย เราสามารถใช้น้ าเสียงและท่วงท านองที่เป็นธรรมชาติให้
ผู้รับบริการรู้สึกพอใจที่มาใช้บริการของเราค าพูดที่วิเศษ คือ ค าพูดเหล่านี้ “ขอบคุณค่ะ” “ดิฉัน
เสียใจ” “ขอโทษค่ะ” “มีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมค่ะ” ชื่อของผู้รับบริการเป็นค าวิเศษเช่นกันเมื่อคุณใช้ 

(4) ให้ความช่วยเหลือและแสดงไมตรีจิตที่จะท าให้เขาอบอุ่นใจหมายความ
ว่า เราจะต้องเรียนรู้ปฏิกิริยาของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้ว่าผู้รับบริการเป็นคนแปลกหน้า เรา
จะต้องเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษต่อความต้องการช่วยเหลือในเรื่องงานที่มาติดต่อ สถานที่และค าแนะน า
อ่ืน ๆ เป็นต้น 

3) ลักษณะเฉพาะของงานบริการ 
งานบริการมีลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกในทันที 
(2) งานบริการเป็นงานให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก ดังนั้น

เมื่อผู้รับบริการได้รับการสนองตอบตรงตามความต้องการก็จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดี แต่ในทาง
กลับกันถ้าไม่ได้รับความพอใจก็จะเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีต่อผู้ให้บริการและองค์กรที่ให้บริการ
ในทันทีเช่นกัน 

(3) ผลของการบริการเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและแปรผลได้รวดเร็ว 
(4) งานบริการเริ่มต้นและด าเนินการได้ในทุกขณะ ทั้ งในตอนต้น 

ท่ามกลาง และในตอนท้าย เพราะไม่มีข้อจ ากัดว่าจะต้องให้บริการเฉพาะในเวลาหนึ่งเวลาใด 
(5) ผลของบริการเชื่อมโยงไปถึงคนและองค์กร 
(6) งานบริการสร้างความรู้ในทันทีที่ได้รับบริการจึงสามารถแปรเปลี่ยน

เป็นผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี อาจจะแปรผลจากการให้บริการได้ทั้งในแง่ดีและไม่ดี  
(7) ผิดพลาดแล้วชดเชยด้วยสิ่งอ่ืนก็เพียงแค่บรรเทาความไม่พอใจ 
(8) การบริการที่ผิดพลาดบกพร่องไม่สามารถจะเปลี่ยนความรู้สึกของ

ผู้รับบริการให้กลับมาดีได้ นอกจากเป็นการลดความพอใจที่เกิดขึ้นได้น้อยลง 
 (9) สร้างทัศนคติต่อบุคคล องค์กรและองค์การได้อย่างมาก 
(10) การบริการสามารถจะสร้างความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ที่มีต่อผู้

ให้บริการหรือองค์กรอย่างมากมายไม่มีขีดจ ากัดขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่มีมากน้อย
เพียงใดส าคัญมากน้อยเท่าใด  
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(11) การบริการทั้งที่ดีและไม่ดีจะติดอยู่ในความทรงจ าของผู้บริการอยู่
ตลอดไป แม้เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขบริการให้ดีขึ้นมากแล้ว แต่ภาพเก่าที่ไม่ดียังคงหลงเหลืออยู่กว่าที่
จะล้างภาพลักษณ์ที่อัปลักษณ์ได้ต้องใช้เวลานั้นเป็นสิบ ๆ ป  

(12) หากเกิดการบกพร่องจะเห็นได้ชัด 
(13) บริการเป็นสิ่งที่ไวต่อการรับรู้ เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สมบูรณ์หรือขาด

ตกบกพร่องก็จะปรากฏให้เห็นได้ในทันทีทันใด จึงต้องระมัดระวังในเรื่องบริการให้มาก 
 (14) ต้องการคนเป็นส่วนส าคัญในการสร้างบริการที่ดี 
(15) บริการจะดีหรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ถ้าได้คนดี

มีจิตส านึกในการให้บริการดี มีทัศนคติต่อการให้บริการดีและได้รับการปลูกฝังนิสัยในการให้บริการ
และฝึกฝนตนเองมาดี ก็จะท าให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศ ในทางกลับกันถ้าได้คนไม่ดีมาเป็นผู้ท างาน
ให้บริการก็จะเท่ากับผิดพลาดตั้งแต่ต้นแล้วจะหวังให้เกิดบริการที่ดีคงเป็นไปได้ยาก 

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

ใหญ่เกิดจากคน องค์กรหลายแหล่งเคยได้รับชื่อเสียงยกย่องว่าให้บริการดี แต่พอเปลี่ยนทีมงานที่ให้บริการก็มี
เสียงสะท้อนว่าให้บริการด้วยคุณภาพหรือให้บริการไม่ดีดังเดิม และอาจถึงขั้นท าให้เสียผู้รับบริการเดิมไปก็ได้ 

4) การปฏิบัติในการให้บริการ 
(1) ทางกาย ต้องดู แลสุขภาพร่างกายให้ แข็ งแรงสดชื่ นด้ วยอาการ

กระปรี้กระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน เซื่องซึม มีลักษณะทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง กระชุ่มกระชวน 
หน้าตาสดใส หวีผมเรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง หรือหัวยุ่งเป็นกระเซิง การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ หรือ
ทักทายเหมาะสม กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นต้องวางตัวเป็นมิตร เปิดเผย จริงใจ 
สนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างกระตือรือร้น แสดงความเต็มใจที่จะให้บริการ 

(2) ทางวาจา ต้องใช้ถ้อยค าชวนฟัง น้ าเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีค า
ขานรับเหมาะสม กล่าวต้อนรับและสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการอย่างไร พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พูดแทรก 
ไม่กล่าวค าต าหนิ อาจพูดทวนย้ าสิ่งที่มีผู้มาติดต่อต้องการให้เขาฟังเพ่ือความเข้าใจตรงกัน พูดให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ไม่พูดมากจนเกินจริง พูดเพ่ือความสบายใจของผู้รับบริการ และใช้ถ้อยค า
เหมาะสม 

(3) ทางใจ ต้องท าจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ยินดีที่จะต้อนรับ ไม่รู้สึกขุ่น
เคืองที่จะต้องรับหน้า หรือพบปะกับคนแปลกหน้าที่ไม่คุ้นเคยกันมาก่อน แต่มาเรียกร้องต้องการนั่น 
ต้องการนี่ ไม่ปล่อยให้จิตใจหม่นหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการท างาน เศร้าซึม เบื่อหน่ายหรือเซ็ง 
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5) ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการบริการ 
การให้บริการเป็นงานที่ล่อแหลม ท าดีก็เสมอตัวผิดพลาดก็ได้รับค าต าหนิจึงเป็นงานที่

ต้องการความรับผิดชอบสูง และมีจิตใจหนักแน่น ผู้ซึ่งท างานบริการแล้วเกิดผิดพลาด บางคนก็เสียอก
เสียใจ ตีอกชกหัว ฟูมฟายน้ าตา แต่กลับกัน ผู้ซึ่งไม่มีความรับผิดชอบมักกล่าวโทษผู้อื่นป้ายความผิดให้คน
ต่าง ๆ แม้แต่ผู้มารับบริการ เป็นเรื่องการหาแพะรับบาปหรือหาเหตุผลมากล่าวอ้างต่าง ๆ นานาให้พ้นไป
จากความรับผิดชอบของตน วิธีการให้บริการอันจะท าให้ผู้รับบริการพอใจ จะต้องรู้ความคาดหวังของเขา 
และปฏิบัติตามความคาดหวังเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะการปฏิบัติด้วยกาย วาจา 
ใจ ต่อคนต่าง ๆ ให้สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการแต่ละประเภท ทุกระดับย่อมมีความ
ยากล าบาก การที่จะให้บริการเป็นที่พอใจของทุก ๆ คนดูจะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ แต่ก็ไม่พ้นวิสัยที่จะท าให้
คนส่วนใหญ่พึงพอใจ หากเรามีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอยู่เสมอ 

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

ต้องระวังไม่แสดงกิริยาที่เพิกเฉยไม่สนใจผู้รับบริการอย่างจริงจัง  
(3) ให้บริการขาดตกบกพร่อง 
(4) เป็นสิ่งที่ต้องย้ าเตือนอยู่เสมอว่า การให้บริการจะขาดตกบกพร่องไม่ได้เลย 

เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าลายงานบริการในส่วนอ่ืน ๆ ที่ดีอยู่แล้วให้เกิดผลเสียหายตามไปด้วย 
(5) ด าเนินการล่าช้า 
(6) เป็นลักษณ์ที่ไม่ดีอย่างยิ่ง เพราะความล่าช้าไม่ตรงเวลา ท าความ

เสียหายให้ผู้รับบริการได้ 
(7) ใช้กิริยา วาจา ไม่เหมาะสม 
(8) การให้บริการสามารถจะรู้สึกได้จากกิริยาท่าทาง การใช้ค าพูดและ

น้ าเสียง ผู้ให้บริการอาจไม่มีความตั้งใจจะแสดงกิริยาต่อผู้รับบริการในทางที่ไม่ดี แต่อยู่ในอารมณ์ที่ขุ่น
มัว และไม่ควบคุมอารมณ์ของตนจึงแสดงออกด้วยท่าทีและค าพูดที่ท าให้เสียความรู้สึกต่อผู้รับบริการ 

(9) ท าให้ผู้รับบริการผิดหวัง บริการที่ท าให้ผู้รับบริการผิดหวังมีได้ในหลาย
กรณีนับแต่การต้อนรับที่เย็นชาหรือการพูดโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสม การให้บริการอย่างไม่เต็มใจ ไม่ใส่
ใจในการให้บริการ การบริการผิดพลาดท าความเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ  

7) องค์กรเป็นเยี่ยมบริการเป็นยอด 
    (1) องค์กรมีส่วนส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมากเพราะ
องค์กรถือเป็นแกนหลักในการก าหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการและเทคนิคการพัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ มีดังนี ้ 
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(2) จัดระบบการท างานให้เกิดความคล่องตัว องค์กรควรปรับลดขั้นตอนที่
ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น เพ่ือสร้างการบริการที่สะดวกรวดเร็ว  

(3) จัดท าล าดับขั้นตอนการให้บริการองค์กรควรจัดท าขั้นตอนการบริการ
ให้ง่ายและไม่ซับซ้อนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้รับบริการสามารถท าตามได้อย่างถูกต้องและไม่สับสน  

(4) เรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ตู้รับความ
คิดเห็น การสอบถามพูดคุยจากค าต าหนิติเตียนและค าชมเชยต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงงาน
บริการในครั้งต่อไป  

(5) ฝึกอบรมพนักงานให้เกิดทักษะการบริการที่ดีเพ่ือน าไปปรับใช้กับส่วน
งานที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

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

1) ความเพียงพอของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือความเพียงพอระหว่างบริการที่
มีอยู่กับความต้องการขอรับบริการ 

2) การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวก โดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้งการเดินทาง 
3) การอ านวยความสะดวก และสิ่ งอ านวยความสะดวกของแหล่งบริการ 

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

ซึ่งในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้ให้บริการด้วย  
สรุปว่า การให้บริการนั้นมีความส าคัญจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจใน

การให้บริการเป็นส าคัญ การให้บริการได้นั้นผู้ให้บริการคือพนักงานผู้ให้บริการทุก ๆ ต้องต้อนรับ
บุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท และ ต้องเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคน ผู้
ให้บริการจึงเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตส านึก
ในการรักการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ 

2.3.4 ความส าคัญของงานบริการ 
  งานบริการเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในงานด้านต่างๆ เพราะงานบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือ
การด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ไม่มีการด าเนินงานใดๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ
และภาคธุรกิจเอกชน 
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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 ความยิ้ม

แย้มแจ่มใสเป็นเสน่ห์ที่น่ารักที่สุดในการบริการ หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้อนรับมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ที่ร้อน
และเหนื่อยก็คลายไป เรื่องท่ีกังวลก็ผ่อนลง พร้อมรับฟัง พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 

(2) เต็มใจบริการ หมายถึง การเต็มใจบริการแสดงออกได้ทั้งอากัปกิริยา คือ 
ไม่ท าสะบัด ฉุนเฉียว ท าแบบเสียไม่ได้ แต่ต้องตื่นตัว กุลีกุจอ สบตาขณะรับฟัง การเต็มใจบริการยังสะท้อน
ในรูปการปฏิบัติงาน คือ แสดงความสนใจดูเรื่องขณะที่รับบริการ สนใจรับฟังปัญหา ตั้งใจพิจารณาเรื่อง 

(3) ท างานฉับไว หมายถึง บริการมีลักษณะฉับไว รวดเร็ว 
(4) ปราศรัยไพเราะ หมายถึง พูดแล้วคนฟังสบายหูสบายใจ เริ่มด้วยการ

ทักทาย “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ” ตามด้วย “มีอะไรจะให้ช่วยไหมครับ/ค่ะ” ถ้าท าอะไรไม่ถูกต้องก็ต้อง
พร้อมที่จะพูด “ขอโทษ” 
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(5) เหมาะสมโอกาส หมายถึง คนที่ให้บริการต้องรู้กาลเทศะ ต้องท าตัวให้
สุภาพ ท าตามข้ันตอนที่ก าหนด 

(6) ไม่ขาดน้ าใจ หมายถึง การมีความเอ้ืออาทร ห่วงใย ดูแลรักษา 
ต้องการให้เกิดความสะดวกสบาย 

2) ด้านบริการอ่ืน ๆ 
(1) ให้ความเป็นธรรม หมายถึง ไม่ปล่อยให้ใครลัดคิว หรือเอาเปรียบคน

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

ปัญหาของผู้รับบริการ ใช้ความอดทนในการอธิบายและให้ความช่วยเหลือตามสภาพ 
(3) ติดตามเรื่อง หมายถึง เอาใจใส่ติดตามเรื่องโดยเฉพาะในกรณีที่มี

ปัญหา หรือผู้ติดต่อบางรายมารอนาน ก็ควรเข้าไปถามและติดตาม การติดตามเรื่องท าให้ผู้รับบริการ
รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง 

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

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

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

1) ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
(1) ผู้ให้บริการ คือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าราชการ

และลูกจ้างรับเงินเดือนประจ า โดยมิได้ค่าตอบแทนเป็นพิเศษจากการบริการ 
(2) ผู้รับบริการ คือ ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ในการบริการแต่ละเรื่องนั้น อาจ

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

2) เป็นเรื่องที่รัฐก าหนดและมีลักษณะผูกขาด บริการใดที่ประชาชนจะได้รับนั้นเป็น
เรื่องที่รัฐก าหนด การบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาด คือ เฉพาะหน่วยงานรัฐเป็นผู้ก าหนด
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รายละเอียดและเป็นผู้ให้บริการ โดยหน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไข หรือ
รายละเอียดที่รัฐก าหนด ทั้งนี้ ประชาชน จะต้องไปรับบริการ ณ จุดที่หน่วยงานของรัฐก 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 แสดง
สีหน้า ท่าทางไม่สุภาพ ก้าวร้าว ไม่รับแขก พูดจากระด้าง ดุ ไม่มีน้ าใจหรือไม่เต็มใจบริการ กลั่นแกล้ง
ไม่ให้ความช่วยเหลือ เลือกปฏิบัติ ฯลฯ ย่อมท าให้การบริการไม่พึงปรารถนาได ้

(3) ด้านผลตอบแทน  มีการเรียกร้องค่าตอบแทนมากกว่าที่ทางการ
ก าหนด หากไม่ให้ก็จะถ่วงเรื่อง มีการคอรัปชั่น ยอมให้มีการท าผิดกฎหมายได้ถ้าจ่ายเงิน ฯลฯ 

(4) ด้านสถานที่ สถานที่ห่างไกล สถานที่ราชการร้อน คับแคบ สกปรก ไม่
มีที่นั่ง 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
คุณลักษณะการให้บริการที่มีความแตกต่างกันหลายด้าน ไม่ว่าการบริการนั้นจะเป็นการให้บริการที่
เป็นวัตถแุละไม่ใช้วัตถุก็ตาม ผู้ให้บริการต้องทราบถึงธรรมชาติของการให้บริการเพ่ือให้เกิดการบริการ
เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ โดยค านึงถึงคุณลักษณะของการให้บริการดังนี้ 
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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 ที่ไหนและอย่างไร ผู้ให้บริการแต่ละคนจะมีแบบ
และวิธีการในการให้บริการที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นการบริการจากคน ๆ เดียวกันแต่ถ้าต่างวาระ
กันก็จะให้บริการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์และจิตใจของผู้ให้บริการจากการให้บริการแต่
ละครั้งมีลักษณะแตกต่างกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการพิจารณาภาพของการรับบริการนั้นได้ 

4) การกักเก็บบริการ การบริการไม่สามารถกักเก็บหรือรักษาสภาพของการบริการ
ให้คงทนได้ ประมาณความต้องการด้านบริการมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ถ้าความ
ต้องการ ด้านการบริการมีน้อย ความสามารถในการให้บริการที่เหลือก็ไม่อาจเก็บไว้ใช้คราวต่อไปได้ 
หรือความต้องการด้านการบริการมีมากในบางครั้ง ไม่อาจให้การบริการที่รวดเร็วเท่ากับครั้งที่มีความ
ต้องการน้อยเนื่องจากจ านวนและส่วนประกอบอันมีจ ากัด 

วศิน อิงคพัฒนากุล (2553) เข้าถึงได้ http://lib.dtc.ac.th/article /tourism/ (เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2553) กล่าวว่า คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้ให้บริการที่ดี ควรประกอบด้วย
คุณลักษณะ 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 และคุณภาพในการทางานโดยตรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ  (First 
Impression) ซึ่งจะส่งผลถึงการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได้  

6) ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการที่ดี ควร
สร้างความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

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

สรุปได้ว่า คุณลักษณะการให้บริการ คือ ตอบสนองความต้องการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค 
ยุติธรรม ตามความต้องการของผู้รับบริการ การบริการทั้งที่เป็นการบริการสาธารณะและการบริการทั่วไป
นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดี  

2.3.6 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 การตอบสนองต่อความต้องการหรือความรู้สึกของผู้รับบริการว่า
เศร้าโศกเสียใจ ผิดหวังหดหู่อยากได้ยินได้พบเห็นในเรื่องใด เช่น หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งออกไปบรรเทาความทุกข์โดยมุ่งเน้นความต้องการพ้ืนฐานเร่งด่วน 

 3) Competences ความสามารถการให้บริการอย่างรอบรู้ ถูกต้อง เหมาะสม และ
เชี่ยวชาญ  

 4) Access การเข้าถึงได้ง่าย การให้บริการอย่างไม่ยุ่งยาก ไม่พิธีรีตองเป็นเจ้าขุนมูลนาย  
 5) Courtesy ความสุภาพ เคารพนอบน้อม อ่อนน้อมให้เกียรติ มีมารยาทที่ดีของผู้

ให้บริการ ไม่ว่าจะทักทายหรือแสดงกิริยาใดๆ  
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 6) Communication หรือความสามารถและสมบูรณ์ในการสื่อความและสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการ ท าให้ประชาชนทราบเข้าใจและได้รับค าตอบ 

 7) Creditability ความเชื่อถือได้ ความน่าเคารพนับถือของผู้ใช้บริการ  
 8) Security ความม่ันคงปลอดภัย ความอบอุ่นใจสบายใจของประชาชนผู้ได้รับบริการ

โดยเฉพาะในขณะที่บริการอยู่  
 9) Customer Understanding ความเข้าอกเข้าใจผู้มารับบริการ เอาใจเขามาใส่ใจเรา  
 10) Tangibles ส่วนที่สัมผัสได้ รับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการให้บริการ เช่น 

สถานที่ท างานของหน่วยงานราชการที่ให้บริการต้องสง่างาม ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดี บริเวณ
โดยรอบปลูกต้นไม้ใบหญ้าไว้น่าชื่นชม แสดงถึงความเอาใจใส่ของผู้บริหารในหน่วยงานให้บริการนั้น 
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีของโลก 

นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการของงาน
บริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีดังนี้ 

 1) การบริการของบุคลากร 
  (1) คิดพิจารณารู้จริงรู้ลึก บุคลากรภาครัฐจะต้องใส่ใจใฝ่รู้ เพ่ิมพูนทักษะอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายได้อย่างทันโลกมีความคิดแบบพหุ
นิยม หรือแบบองค์รวม ที่สามารถผสมผสานความหลากหลายให้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้
จะต้องท างานอย่างมืออาชีพที่รู้จริง รู้ลึกในเรื่องที่รับผิดชอบ และรู้กว้างพอที่จะน าองค์ความรู้ภายนอกมา
พัฒนาองค์ความรู้ภายใน และพัฒนาตนให้มีทักษะหลายด้านที่สามารถจะปรับตัวรับต่อความเปลี่ยนแปลง 

  (2) ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ บุคลากรภาครัฐทุกคนต้องมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมาย ไม่เกียจคร้าน เฉื่อยชา เฉยเมยต่อปัญหาและวิกฤติการณ์รอบตัว ต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหา
ต่างๆ ให้ลุล่วงได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าทรัพยากร การท างานของเจ้าหน้าที่จะต้อง
เปลี่ยนให้เป็นราชการที่ไม่คิดเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการเท่านั้น แต่จะต้องพยายามคิดหา
หนทางที่จะท าให้งานส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพทันการณ์ และเป็นที่พอใจของประชาชนและสังคม
โดยรวม 

  (3) ท างานด้วยความโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม งานภาครัฐถือเป็นงาน
สาธารณะ จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบและรู้ความก้าวหน้าในการ
ท างานอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะรับ
ความคิดเห็น ค าวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและเพ่ือนร่วมงาน และน ามาพัฒนางานที่ตนท าอยู่ให้ดีขึ้น 

  (4) ท างานด้วยความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องท างานอย่างมีความ
รับผิดชอบการแบ่งงานต้องมีความชัดเจนรู้ว่าใครรับผิดชอบเรื่องใด และแต่ละคนที่ต้องท าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเรื่องใดก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุ
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ผลได้ทันทีและต้องอธิบายให้ประชาชนทราบในกรณีที่การท างานมีอุปสรรคหรือเกิดปัญหาขึ้นส าหรับ
นักบริหารจะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ วินัย และท าหน้าที่อย่างแข็งขัน 

  (5) ท างานเป็นทีมและเป็นระบบเครือข่าย สังคมยุคใหม่เป็นสังคมเครือข่ายที่
ข้อมูลวิ่งผ่านไปมาเป็นเครือข่าย จึงเป็นโอกาสที่องค์กรและบุคคลต่างๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความรู้ความคิดกันได้โดยง่าย การเป็นสมาชิกเครือข่ายจึงเป็นประโยชน์การท างานของทุกคนจึงจะเป็น
ระบบเครือข่าย หมดสมัยเก็บง าไว้เพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยนและร่วมใช้ข้อมูลด้วยกันจะเป็นพลัง
ให ้องค์การและบุคคลเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ข้าราชการยุคใหม่จะต้องใจกว้างรู้จักประสาน
ประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณ์เป็นแนวราบได้ การท างานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูง 
เพราะเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุด จากพลังความคิดทรัพยากรทั้งในและนอกองค์กร 

 2) หน้าที่การให้บริการ ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การปรับปรุงการบริการภาครัฐ
ประสบความส าเร็จได้ คือการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตส านึกในการให้บริการและปรารถนาที่จะปรับปรุง
บริการภาครัฐ ทั้งนี้ เนื่องจากงานบริการเป็นกระบวนการของกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการ
ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปเวลา สถานที่ รูปแบบ และที่ส าคัญเป็นสิ่งที่
เอ้ืออ านวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตส านึกในการให้บริการจึงเป็นกุญแจส าคัญในการ
ปรับปรุงบริการภาครัฐ 
  3) คุณภาพการให้บริการ ภาพสะท้อนที่ประชาชนทั่วไปจะมองข้าราชการขึ้นอยู่กับ
บริการที่ข้าราชการเป็นผู้ให้การบริการที่ไม่ดีแม้ว่าจะเกิดจากการให้บริการของข้าราชการเพียงบางส่วน 
แต่ก็มีผลส่วนกระทบส าคัญมายังข้าราชการในส่วนรวม ลักษณะการบริหารที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
ข้าราชการมีตัวอย่าง ดังนี้ (1) ท าแบบเฉื่อยชา ชักช้า แบบเคยชิน ใช้ความรู้วิธีการเดิม (2) ไม่บริการ
ประชาชน (3) ไม่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน (4) มุ่งเน้นแต่กฎหมาย ระเบียบ และระบบงานที่ไม่
ทันสมัย และ(5) ขาดความรอบรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง 

 4) การให้บริการทั่วไป ประชาชนก็คือ ลูกค้า ภาคเอกชนพยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือ
เอาใจลูกค้า เปรียบเทียบลูกค้าว่ามีความส าคัญระดับพระเจ้าหรือพระราชา เพราะลูกค้านั้นเป็นผู้ท าให้
ธุรกิจอยู่ได้เป็นผู้ท าให้กิจการมีรายได้เติบโต และส่งคืน ท านองเดียวกัน งานราชการอยู่ได้ก็ด้วยภาษี
ของประชาชนหน่วยราชการอยู่ได้ก็เพราะประชาชนมารับบริการ หน่วยราชการจะขยายและเติบโตได้
ก็เพราะประชาชนใช้บริการเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ การให้บริการที่ดีจึงเป็นหัวใจของงานราชการโดยแท้  

สรุปได้ว่า การให้บริการที่ดี ต้องมีคุณภาพสามารถท าให้ผู้มาขอรับบริการเกิดความประทับใจ 
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ ให้ดีขึ้น โดยต้องให้บริการทั้ งในสถานที่  การแสดงกริยา ท่าทาง ความรู้
ความสามารถ และความตั้งใจจริง โอบอ้อมเอ้ืออาทรในการให้งานบริการ ทุกหน่วยงานที่ให้งานบริการ
ยิ่งการให้บริการของราชการ ควรอย่างยิ่งต้องปรับปรุงพัฒนาหรือถ้ามีปัจจัยที่ดี รักษาภาพลักษณ์นั้นไว้
ให้ได้มาตรฐานตลอดไป 
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2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการให้บรกิารของส านกังานขนส่ง 
แนวคิดเกี่ยวกับส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  ผู้วิจัยมุ่งศึกษา 

ความหมายของการปกครองท้องถิ่น ลักษณะของการปกครองท้องถิ่น และประเภทขององค์การ
ปกครองท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานของ องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ดังนี้ 

2.4.1 ประวัติความเป็นมา 
เมื่อการขนส่งทางบก ได้มีการวิวัฒนาการ และขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเจริญของ

บ้านเมือง ทางราชการจึงได้ตั้งหน่วยงานขึ้นควบคุมดูแล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกระทรวงคมนาคมขึ้นในป  พ.ศ.2425 และ
ให้รวมหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ า และการสื่อสารข่าว มา
รวมไว้ในกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตามกิจการด้านขนส่งทางบก ก็ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงแม้แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง และกรม พ.ศ. 2476 ก็มิได้ก าหนดให้มีหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งทางบก โดยตรงอีกเช่นกันจนกระทั่งในปลายป  พ.ศ. 2476 จึงได้มี
พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.  2476 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา งานที่กรมการขนส่งได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในโอกาสแรก ก็คืองานเกี่ยวกับการ
ขนส่งทางอากาศโดยที่งานดังกล่าวนี้ เดิมเป็นงานที่อยู่ในอ านาจ และหน้าที่ ของกองบินพาณิชย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ กรมการขนส่งในสมัยนั้น  ได้รับโอนมาโดยบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติโอนอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับราชการของกระทรวงหรือกรม ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขปรับปรุงขึ้นใหม่ในป  พ.ศ. 2484 อย่างไรก็ดีจากผลของสงครามมหาเอเซียบูรพา หรือ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้การวางเค้าโครงเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่จะพึงมีเพ่ือตราพระราชกฤษฎีกา
จัดวางระเบียบราชการ ในกรมการขนส่งต้องประสบอุปสรรคและล่าช้าไปมาก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศ
ไทยมีส่วนได้รับความกระทบกระเทือนจากภัยของสงครามครั้งนี้ด้วย ซึ่งในที่สุดได้มีการพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบครอบแล้ว ฯพณฯ จอมพลแปลกพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ได้มีบันทึกสั่ง
การก าหนดโครงร่างส่วนราชการไว้ในรูปของกอง ให้มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการขนส่งของประเทศ
รวม 3 ทาง คือ  

1) กองขนส่งทางบก ท าการควบคุมการขนส่งทางบกทุกประเภท เว้นรถไฟและการ
เดินรถประจ าทาง 

2) กองขนส่งทางน้ าท าการควบคุมการขนส่งทางน้ ารวมทั้งทางทะเลด้วยและเอาการ
เดินเรือทะเลมาอยู่ในกองนี้รวมบริษัทเดินเรือไทยไว้ด้วย 

3) กองขนส่งทางอากาศ ท าการควบคุมการขนส่งทางอากาศท้ังในและนอกประเทศ 
หลังจากนั้นประมาณ 19 วันก็ได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา จัดวางระเบียบ

ราชการในกรมการขนส่ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2485 โดยแบ่งส่วนราชการเป็นดังนี้  
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1) ส านักงานเลขานุการกรม แบ่งเป็น 3 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกสนเทศ
และสถิติ และแผนกแบบแผนและก่อสร้าง 

2) กองขนส่งทางบก แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนกทะเบียนและอนุญาต แผนก
ควบคุมพาหนะทางบก แผนกควบคุมการขนส่งประจ าทาง 

3) กองขนส่งทางน้ า แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนกทะเบียนและอนุญาต แผนกควบคุม
ยานพาหนะ ทางน้ า แผนกควบคุมบริษัทขนส่งทางน้ าภายในและภายนอกประเทศ 

4) กองขนส่งทางอากาศ แบ่งออกเป็น 2 แผนก คือแผนกทะเบียนและอนุญาต 
แผนกควบคุม การเดินอากาศ 

ต่อมา พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งฉบับป พ.ศ.2485 ได้ถูกยกเลิกพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับป พ.ศ.2491 โดยแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งเสียใหม่ ดังต่อไปนี้  

1) ส านักงานเลขานุการกรม 
2) กองขนส่งทางบกและทางน้ า 
3) ส านักงานการบินพลเรือน 
4) ส านักงานท่าเรือกรุงเทพฯ 

และต่อมาพระราชกฤษฎีกาฉบับป  พ.ศ. 2491ได้ถูกยกเลิกไปอีกโดยพระราชกฤษฎีกาป  พ.ศ. 
2495 โดยแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งเสียใหม่ดังต่อไปนี้  

1) ส านักงานเลขานุการกรม 
2) กองขนส่งทางบก 
3) กองขนส่งทางน้ า 
4) ส านักงานการบินพลเรือน 

2.4.2 อ านาจหน้าที ่
กรมการขนส่งทางบก มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดระบบ การจัดระเบียบการขนส่งทางบก โดย

การก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสานและวางแผน
ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วย
ล้อเลื่อน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ด าเนินการแก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
2) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก 
3) ด าเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางบก 
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4) ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่าง
ประเทศ 

ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

2.4.3 หนว่ยงานในสงักดั 
1) งานตรวจราชการกรม 
2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
3) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
4) ส านักงานเลขานุการกรม 
5) กองการเจ้าหน้าที่ 
6) กองตรวจการขนส่งทางบก 
7) กองแผนงาน 
8) ส านักกฎหมาย(กองนิติการ) 
9) ส านักการขนส่งผู้โดยสาร (ส านักงานจัดระเบียบการขนส่งทางบก) 
10) ส านักการขนส่งสินค้า (ส านักจัดระบบการขนส่งทางบก) 
11) ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 
12) ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2 
13) ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 
14) ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 
15) ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 
16) ส านักบริหารการคลังและรายได้(กองคลัง) 
17) ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ 
18) ส านักวิศวกรรมยานยนต์(ส านักวิศวกรรมและความปลอดภัย) 
19) ส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
20) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
21) ส านักงานขนส่งจังหวัด 

2.4.4 รูปแบบการให้บริการของส านักงานขนส่ง 
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีภารกิจส าคัญในการจัดระเบียบการ

ขนส่งทางถนน รวมทั้งให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น การเพ่ิมช่องทางการ
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ช าระภาษีรถประจ าป ให้เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพ้ืนที่และตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล การให้บริการที่
ส านักงานแบบ One Stop Service การออกใบอนุญาตขับรถสมาร์ทการ์ดรูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยี QR 
Code และยากต่อการปลอมแปลงเพ่ือพิทักษ์สิทธิและความปลอดภัยของเจ้าของบัตร นอกจากนี้ ยังได้
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก 
(GECC: Government Easy Contact center) ซึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง มีข้ันตอนการให้บริการ ดังนี้ 

2.4.4.1 การใหบ้ริการใบอนญุาตขิบัขี่ 
1) ข้อตอนการจองอบรมขอรบัใบอญาตขบัรถ 

(1) รับจองเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน(ผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถใหม่เท่านั้น) 

(2) กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ระบบจะแสดงข้อมูลการจองท่านควรจดจ ารหัสการจองเพ่ือใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่  ในวันที่มาสอบ
ใบขับข่ี 

(3) ต้องมารายงานตั วตั้ งแต่  เวลา 08:00 –08.30น . เพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรมมิฉะนั้นระบบจะตัดสิทธิ์การจอง 

(4) ท่านสามารถจองได้แค่ 1 ครั้ง 
 

2) ขัน้ตอนการด าเนินการใชเ้วลา 2 วนัท าการ 
(1) ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 
(2) อบรมใบอนุญาต 5 ชั่วโมง 
(3) ทดสอบข้อเขียนพร้อมฟังผลสอบข้อเขียน 
(4) ทดสอบสอบขับรถ 

3) การขอรบัใบอนญุาตเปน็ขบัรถ (พ.ร.บ.ขนสง่) 
รับจองเฉพาะผู้ที่ ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน(ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่

เท่านั้น) รับท าใหม่ ประจ าเดื่อน เมษายน วันที่ 18-20 เมษายน 2560 ต้องมารายงานตัวตั้งแต่ เวลา 
08:00น. เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนเข้ารับการอบรมมิฉะนั้นระบบจะตัดสิทธิ์การจอง 

1) หลกัฐานประกอบค าขอ 
(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ในกรณีการขอใบอนุญาตรูปแบบใหม่ไม่ต้องใช้รูปถ่าย 
(3) ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 
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2) ขัน้ตอนการด าเนินการ 
(1) เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ดังต่อไปนี้ 
(2) เข้ารับการศึกษาอบรม ดังต่อไปนี้ 

   - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ 

- ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 
   - ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่ง

และกฎหมาย 
- ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถและการบ ารุงรักษารถ  

   - ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ  
   - ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  
   - หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ  
   - หัวใจของการบริการทางการขนส่ง  
   - การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน  

- ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูง และการขับรถลากจูงอย่าง
ปลอดภัย 30 นาที 

- ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิด
ที่ 4) 6 ชั่วโมง 

- ความรู้เกี่ยวกับรถบรรทุกวัตถุอันตราย และความรู้เกี่ยวกับ
หลักการบรรทุกวัตถุอันตราย 6 ชั่วโมง 

(3) เข้ารับการทดสอบข้อเขียน  
(4) เข้ารับการทดสอบขับรถ  

***หมายเหตุ*** ส าหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท ทางราชการจะท าการ
ตรวจสอบ ประวัติอาชญากรว่าไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดอันได้กระท าโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระท า
ความผิด หรือเป็นความผิดลหุโทษหรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามป  จึงจะช าระค่าธรรมเนียม และรับ
ใบอนุญาตได ้

3) การขอรบัใบขับขีร่ถสว่นบคุคลชัว่คราว ใบขับข่ีรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว 
ใบขับข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 

ก.คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ 
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(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ป บริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับข่ี
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ส าหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอก
สูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ป บริบูรณ์ 

(2) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ 
(3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 

และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ 
(5) ไม่มีโรคประจ าตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็น

อันตรายขณะขับรถ 
(6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
(7) ไม่มีใบขับข่ีรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว 
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่ 

ข. หลักฐานประกอบค าขอ 
(1) บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมส าเนา 

- กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบส าคัญบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว 
หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมส าเนา 

- กรณีชาวต่างชาติให้ยื่นใบส าคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาต
การท างาน (WORK PERMIT) ซ่ึงยังไม่สิ้นอาย ุ

(2) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจ าตัวอันอาจเป็น
อันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรอง
ก าหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 

ค. ขั้นตอนการด าเนินการ ต้องมีคิวอบรมก่อนด าเนินการอื่นๆ โดยสามารถจองคิว
อบรมได้ 1 ช่องทาง คือ จองคิวอบรมด้วยตนเองพร้อมหลักฐานประกอบค าขอ 

หมายเหตุ ต้องมาลงทะเบียนในวันที่นัดอบรมก่อนเวลา 08.30 น. 
(1) ตรวจสอบเอกสาร และออกค าขอ 
(2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
(3) อบรม (ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง) 
(4) ทดสอบข้อเขียนผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam) 
(5) ทดสอบขับรถ 
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4) การขอรบัใบขับขีร่ถยนตส์ว่นบุคคล  
ใบขับข่ีรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว 
เป็นชนิด 5 ป ) 

ก. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ 
(1) ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ

ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า 
1 ป  (ยื่นก่อนใบใบขับข่ีสิ้นอายุได้ไม่เกิน 60 วัน) 

(2)มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ป บริบูรณ์ 
(3) ผู้ที่อายุต่ ากว่า18 ป บริบูรณ์ ใบอนุญาตจักรยานยนต์ชั่วคราว 

110 ซีซี.) ต้องเพ่ิมข้ันตอนอบรม 1 ชั่วโมง 
ข. หลักฐานประกอบค าขอ 

(1) ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วน
บุคคลชั่วคราว ใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งป  

(2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา 
(3) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจ าตัวอันอาจเป็น

อันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรอง
ก าหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นค าขอไม่เกิน 1 เดือน 

ค. ขั้นตอนการด าเนินการ 
1) ตรวจสอบเอกสาร และออกค าขอ 
2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
3) ช าระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่ 

หมายเหตุ 
(1) กรณีสิ้นอายุเกิน 1 ป  แต่ไม่เกิน 3 ป  เพ่ิมขั้นตอนอบรม 5 ชั่วโมง/

ทดสอบข้อเขียน 
(2) กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ป  เพ่ิมขั้นตอนอบรม/ทดสอบข้อเขียน/

ทดสอบขับรถ 
5) การต่ออายใุบขบัขีร่ถยนตส์ว่นบุคคล  

ใบขับข่ีรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับข่ีรถบดถนน 
ใบขับข่ีรถแทรกเตอร์ หรือใบขับข่ีรถชนิดอ่ืน (ยื่นก่อนใบขับขี่สิ้นอายุ ไม่เกิน 90วัน) 

ก. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ 
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(1) เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อ
ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับข่ีรถ
ชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว 

(2) ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามส าหรับผู้ถือ
ใบขับข่ีชนิดนั้นๆ 

ข. หลักฐานประกอบค าขอ 
(1) ใบขับข่ีเดิม หรือใบแทน 
(2) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมส าเนา 

ค. ขั้นตอนการด าเนินการ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร และออกค าขอ 
(2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
(3) อบรม 2 ชั่วโมง มีรอบการอบรม 1 รอบ ก าหนดเวลาการอบรม รอบ 

09.30 - 11.30 น.                         
(4) ช าระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับข่ี / จ่ายใบขับข่ี 

หมายเหตุ 
(1) กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ป  แต่ไม่เกิน 3 ป  เพ่ิมขั้นตอน

การอบรมเป็น 2 ชั่วโมง/การสอบข้อเขียน 
(2) กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ป  ต้องมีใบรับรองแพทย์/เพ่ิม

ขั้นตอนการอบรมเป็น 2 ชั่วโมง /สอบข้อเขียน และการสอบขับรถ 
6) การขอใบแทนใบขับขี่ (กรณีช ารุด หรือสูญหาย) หรือการแก้ไขรายการในใบขับขี่) 

ก. หลักฐานประกอบค าขอ 
(1) บันทึกถ้อยค า / ใบแจ้งความ (กรณีสูญหาย) 
(2) ใบขับข่ีฉบับเดิม หรือใบแทน (กรณีช ารุด) 
(3) บัตรประชาชน พร้อมส าเนา 
(4) ส าเนาหลักฐานการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค า

น าหน้าชื่อ ยศ วัน เดือน ป เกิด ภูมิล าเนา หรือถิ่นท่ีอยู่ (เฉพาะกรณีแก้ไขรายการในใบขับขี่) 
ข. ขั้นตอนการด าเนินการ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร และออกค าขอ 
(2) ช าระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่ 
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7) การด าเนนิการเกีย่วกบัใบอนญุาตผูป้ระจ ารถ ตาม พ.ร.บ.การขนสง่ทางบก 
ก. วิธีการยื่นค าขอ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้า

ได้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมหลักฐานประกอบค าขอแยกเป็นแต่ละกรณี ดังนี้ 
(1) กรณีใบอนุญาตขาดอายุไม่เกิน 3 ป  ให้ยื่นหลักฐานประกอบค า

ขอ ดังนี้ 
(2) ใบอนุญาตฉบับเดิม 
(3) ส าเนาบัตรประชาชน 

ข. ขั้นตอนการด าเนินการ 
(1) ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย 
(2) อบรมจ านวน 2 ชั่วโมง 
(3) ตรวจสอบประวัติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ( ต้องทราบผล

การตรวจสอบประวัติว่าไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก  หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระท าความผิดหรือ
เป็นความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามป  จึงจะช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้) 

หมายเหตุ : 
(1) กรณีใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ป  ต้องมีใบรับรองแพทย์ และ

เพ่ิมข้ันตอนการสอบขับรถ 
(2) กรณีใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย ให้บันทึกถ้อยค าท่ีส านักงาน

ขนส่ง 
สรุปได้ว่า ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีประวัติความเป็นมา การ

ด าเนินงาน ขั้นตอนการให้บริการ เพ่ือบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
2.4.4.2 การต่ออายุทะเบียนและช าระภาษีรถ 

1) หลกัฐานประกอบค าขอ 
(1) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) หรือใบแทน 
(2) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 
(3) หลักฐานการผ่านการตรวจสภาพรถ (กรณีรถจักรยานยนต์ใช้งานเกิน 

5 ป  , รถยนต์ใช้งานเกิน 7 ป ) 
2) ขั้นตอนการด าเนินการ 

(1) น ารถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ งานตรวจสภาพรถ ส านักงานขนส่ง
จังหวัดหรือสาขา เพ่ือรับใบรับรองการตรวจสภาพรถ ประกอบการเสียภาษี 
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(2) ช าระเงินค่าภาษีรถ 
(3) บันทึกรายการค่าภาษีรถ 
(4) รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

คืน  
3) ระยะเวลาด าเนินการ ไม่เกิน 5 นาท ี

   4) หมายเหตุ 
      (1) กรณีการต่ออายุและช าระภาษีรถจะใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียน
รถ หรือส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถแทนก็ได้ 
      (2) กรณีเจ้าของรถขนส่งส่วนบุคคล สามารถต่ออายุและช าระภาษี ณ 
ส านักงานขนส่งที่จดทะเบียน หรือส านักงานส่งจังหวัดอ่ืนได้ 

5) การโอนกรรมสิทธิ์รถหลักฐานที่ใช้ 
(1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอ านาจลงนาม 
(3) สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิิน และใบก ากับภาษี 
(4) ส าเนาใบมรณบัตรเจ้าของรถ และค าสั่ งศาลหรือพินัยกรรมพร้อม

ส าเนา (กรณีโอนรับมรดก) 
(5) แบบค าขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอน

และผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว 
(6) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอง 

กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาด าเนินการด้วยตัวเอง 
         6) สถานทีต่ิดต่อ 
         ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ส านักงานขนส่ง
จังหวัดหรือส านักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้ 
        7) ขัน้ตอนการด าเนินการ 

(1) น ารถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอน
ปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบ
รถ) 

(2) ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และช าระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ  
(3) รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน 
 



47 

8) หมายเหตุ  
(1) การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วัน

โอน (หากไม่ด าเนินการภายในก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท) 
  9) การแก้ไขรายการทะเบียนรถ เปลี่ยนเครื่องยนต์ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงชนิด
เชื้อเพลิง เปลี่ยนสีรถติดตั้งโครงเหล็กด้านข้างรถ 
                (1) ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ พร้อมด้วย 

ก. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือรับรอง การจดทะเบียน
นิติบุคคล 

ข. เปลี่ยนเครื่องยนต์แนบหนังสือแจ้งจ าหน่าย หนังสือรับรองการ
ส่งบัญชีรับและจ าหน่ายเครื่องยนต์ ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ ฯลฯ 

ค.เปลี่ยนสีรถ แนบใบเสร็จรับเงินค่าท าสี หรือหนังสือยืนยันการท า
สีเอง 

ง. ติดตั้งโครงเหล็กด้านข้างรถ แนบใบเสร็จรับเงินค่า โครงเหล็กที่ติดตั้ง
เพ่ิมเติม 

จ.เปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิง แนบใบเสร็จรับเงินค่าติดตั้งฯหนังสือ
รับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบจากผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง
ทางบก 
    (2) น ารถเข้ารับการตรวจสภาพ 

(3) ช าระค่าธรรมเนียม   
(4) รับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ  

10) การแก้ไขรายการทะเบียนรถ เปลี่ยนเครื่องยนต์ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงชนิด
เชื้อเพลิง เปลี่ยนสีรถติดตั้งโครงเหล็กด้านข้างรถ 
              (1) ยื่นค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญพร้อมด้วย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล 

- เปลี่ยนเครื่องยนต์ แนบหนังสือแจ้งจ าหน่าย หนังสือรับรองการ
ส่งบัญชีรับ และจ าหน่ายเครื่องยนต์ ใบเสร็จรับเงิน ค่าเครื่องยนต์ ฯลฯ 

 - เปลี่ยนสีรถ แนบใบเสร็จรับเงินค่าท าสี หรือหนังสือยืนยันการ
ท าสีเอง 

   - ติดตั้งโครงเหล็กด้านข้างรถ แนบใบเสร็จรับเงินค่าโครงเหล็กที่ติดตั้ง
เพ่ิมเติม 
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   - เปลี่ยนแปลงชนิดเชื้อเพลิง แนบใบเสร็จรับเงินค่าติดตั้งฯหนังสือ
รับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบจากผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง
ทางบก 

(2) น ารถเข้ารับการตรวจสอบ 
(3) ช าระค่าธรรมเนียม  
(4) รับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 

5) การแจ้งหยดุใชร้ถ 
(1) ยื่นค าขอการแจ้งหยุดใช้รถ หรือ เปลี่ยนที่อยู่/ชื่อ-นามสกุล พร้อมด้วย 

ก.สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 
ข. ส าเนาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ค.น าแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งคืนต่อเจ้าหน้าที่ด้วย 

(2) ช าระค่าธรรมเนียม  
(3) รับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 

   6) การน ารถไปใชร้ะหวา่งประเทศ 
          (1) ยื่นค าขอหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ พร้อมด้วย            

ก. สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 
ข. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือรับรอง การ

จดทะเบียนนิติบุคคล 
ค. ช าระค่าธรรมเนียม 

ง.รับสมุดคู่มือจดทะเบียนรถหนั งสืออนุญาตรถระหว่าง
ประเทศ เครื่องหมายแสดงประเทศ 

2.4.4.3 การตรวจสภาพรถ 
กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถ  ทั้งรถที่จดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 รถที่จะ
น ามาใช้ในการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หรือ น ามาจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. 2522 จะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่อง
อุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับรถ 
ผู้โดยสารไปกับรถคันนั้นผู้ขับข่ีรถคันอ่ืน ๆ คนเดินถนน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รถที่ต้องน าไปให้
นายทะเบียนตรวจสถาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก (สถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่สามารถ
รับตรวจสภาพได้) รถท่ีดัดแปลงสภาพผิดไปจากท่ีได้จดทะเบียนไว้  
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1) รถที่เปลี่ยนสี ปลี่ยนแปลงตัวรถส่วนใดส่วนหนึ่งให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน
ไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ (เช่นเปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะรถ เปลี่ยน ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิง เป็น
ต้น ) 

2) รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลข
ช ารุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น  

3) รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้ 
4) รถเก่าท่ีมีเลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า ( เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็น

ต้น) ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการน ามาเสียภาษีประจ าป  
5) รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน 
6) รถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจ าป  (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ป  

         (1 ) รถที่ อ ยู่ ใน ข่ าย ต้ อ งต รวจสภ าพ รถก่ อน เสี ย ภ าษี ป ระจ าป   
          ก. รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่
จ ากัดอายุการใช้งาน         

ข. รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถ ดังนี้ 
 
           - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 
ป  ขึ้นไป 
           - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ป  
ขึ้นไป 
  
           - รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ป  ขึ้นไป 
           - รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ป  ขึ้นไป  
         (2) สถานที่ตรวจสภาพ  

ก. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุก
ประเภท เจ้าของรถจะน าไป ตรวจสภาพ ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)ที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ 

ข. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประเภทรถยนต์
ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ต้องตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมการขนส่งทางบกเท่านั้นยกเว้น  

- รถยนต์ที่มีน้ าหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม จะตรวจ
สภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ 
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- รถของส่วนราชการ บุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูต คณะ
ผู้แทนทางกงสุล องค์การ ระหว่างประเทศ ฯลฯ จะตรวจสภาพที่ ตรอ. หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทาง
บก ก็ได ้ 

- รถที่ มี การดัดแปลงสภาพ รถที่ เปลี่ ยนสี  เปลี่ ยน
เครื่องยนต์ รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ รถท่ีขาดต่ออายุทะเบียนเกิน 1 ป  ฯลฯ 
(รายละเอียดตามข้อ7) ให้น ารถไปตรวจสภาพ ณ หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก  

(3) ระยะเวลาที่ต้องน ารถไปตรวจสภาพ การตรวจสภาพรถ เจ้าของ
สามารถน ารถไปตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจ าป   

(4) อัตราค่าตรวจสภาพ รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท รถยนต์ที่มีน้ าหนักรถ
เปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท รถยนต์ที่มีน้ าหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 
บาท ในการไปติดต่อกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ให้เจ้าของรถน ารถและสมุดคู่มือทะเบียนรถไป
แสดง หากผลการตรวจสภาพปรากฏว่า รถอยู่ในเกณฑ์ผ่านการตรวจสภาพ  สถานตรวจสภาพรถ
เอกชน (ตรอ.) จะออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด รถอยู่ในเกณฑ์ไม่
ผ่านการตรวจสภาพ  สถานตรวจสภาพรถจะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นเหตุให้รถนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพให้
เจ้าของทราบ เพ่ือจะได้น ารถไปแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน ามาตรวจใหม่ หากแก้ไขแล้วน าไปตรวจสภาพ
ที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งเดิมภายใน 15 วัน จะเสียค่าตรวจใหม่ ในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าบริการที่
ก าหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนแห่งอ่ืน จะเสียค่าบริการเต็มอัตรา  

 (5) การนับอายุใช้งานของรถ การนับอายุการใช้งานของรถ ให้นับอายุทาง
ทะเบียนโดยนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจ าป  (วันครบก าหนดเสียภาษี
ประจ าป )  

(6) เงื่อนไขเกี่ยวกับประเภท ชนิด (ยี่ห้อ) และขนาดรถที่สถานตรวจสภาพ
รถเอกชนจะให้บริการ ตรวจสภาพได้ สถานตรวจสถาพรถเอกชนแต่ละแห่งจะต้องตรวจสภาพรถตาม
ชนิด (ยี่ห้อ) ประเภท และ  ขนาดรถตามที่ยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
ไว้ เช่น ตรวจสภาพรถยนต์  ขนาดน้ าหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม ทุกยี่ห้อ หรือตรวจสภาพ
รถจักรยานยนต์ เฉพาะ ยี่ห้อหรือ ตรวจสภาพรถยนต์ขนาดน้ าหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม 
และเกิน 1,600 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ ทุกยี่ห้อ เป็นต้น กรณีรับตรวจสภาพรถบางชนิด (ยี่ห้อ) 
ต้องแสดงป้ายที่เห็น  ได้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนที่จะมาใช้บริการทราบด้วย กรณีสถานตรวจสภาพ
รถเอกชนแห่งใด ประสงค์จะตรวจสภาพรถในประเภท ชนิด(ยี่ห้อ) และขนาดต่างจากที่ได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียนกลาง ให้ท าหนังสือขออนุญาตต่อนายทะเบียน  กลางเพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไปได้  

(7) รถที่ต้องน าไปให้นายทะเบียนตรวจสถาพที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทาง
บก (สถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่สามารถรับตรวจสภาพได้) รถที่ดัดแปลงสภาพผิดไปจากที่ได้จดทะเบียนไว้ 
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ก. รถที่เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ
ให้ผิดไปจากรายการ ที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ ( เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนลักษณะ
รถ เปลี่ยน ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น) 

ข. รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ ( เช่น ไม่
ปรากฏตัวเลข ตัวเลขช ารุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ เป็นต้น) รถที่เจ้าของได้แจ้งการไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปไว้ 

ค. รถเก่าที่มี เลขทะเบียนเป็นเลขทะเบียนรุ่นเก่า ( เช่น กท -
00001, กทจ-0001 เป็นต้น) ซึ่งรถดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการน ามาเสียภาษี
ประจ าป  

ง. รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน 
จ. รถที่ได้สิ้นอายุภาษีประจ าป  (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ป  

ค าเตือน 
1) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ซึ่งได้  ก าหนดในกฏกระทรวง ออกตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ. 2522 อาจถูกนายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้  

2) ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดโดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองการตรวจสภาพรถไปโดย
ไม่ตรง  ตามความเป็นจริง ย่อมมีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองป  และปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาทและนายทะเบียนกลางมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นเสียได้  

3) ผู้ใดในการประกอบการงานวิชาชีพใด ท าค ารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดย
ประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชนผู้นั้นอาจมีความผิดตามประมว กฎหมาย  
อาญา มาตรา 269 ซึ่งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองป  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

สรุปได้ว่า ส านักงานขนส่ง มีภารกิจส าคัญในการจัดระเบียบการขนส่งทางถนน รวมทั้งให้บริการ
ประชาชนด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการให้บริการตามระเบียบที่ก าหนดไว้เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ คือ 
(1) การให้บริการใบอนุญาติขับขี่ (2) การต่ออายุทะเบียนและช าระภาษีรถ และ (3) การตรวจสภาพรถ  

 

2.5 สภาพพื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 
สภาพพ้ืนที่ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ผู้วิจัยมุ่งที่จะกล่าวถึง 

ประวัติความเป็นมา อาณาเขตติดต่อ บุคลากร ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ และหลักการให้บริการ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ดังนี้ 
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2.5.1 ประวตัคิวามเปน็มา 
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด

กรมการขนส่งทางบก กระทรวง คมนาคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการควบคุมดูแลและจัด
ระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย  ว่า ด้วยการขนส่งทางบก โดย
รับผิดชอบงานด้านประกอบการขนส่ง การรับจัดการขนส่ง การส ารวจรวบรวม จัดท าสถิติและ
วิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนการขนส่ง การตรวจตราและปราบปรามผู้กระท าผิดตาม กฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง บก ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ขับรถ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง ก ากับดูแลและสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของส านักงานขนส่งจังหวัดสาขา และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดล าปาง  นอกจากนี้ ยังมี
หน้าที่ความรับผิดชอบงานส าคัญในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับใบอนุญาต  ขับรถและงาน
ทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  อีกทั้ง ปฏิบัติงาน
ร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.5.2 อาณาเขตติดต่อ 
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอกุฉินารายณ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์) 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกับอ าเภอเมยวดีและอ าเภอหนองพอก 
ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอเสลภูมิ 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกับอ าเภอโพธิ์ชัย 

 2.5.3 บุคลากรส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
 ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีบุคลการ จ านวน 9 คน ประกอบ 
ด้วยพนักงานราชการ จ านวน 7 คน และพนักงานลูกจ้าง จ านวน 2 คน 

2.5.4 หลักการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีภารกิจส าคัญในการจัดระเบียบการ

ขนส่งทางถนน รวมทั้งให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น การเพ่ิมช่องทางการ
ช าระภาษีรถประจ าป ให้เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพ้ืนที่และตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล การให้บริการที่
ส านักงานแบบ One Stop Service การออกใบอนุญาตขับรถสมาร์ทการ์ดรูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยี QR 
Code และยากต่อการปลอมแปลงเพ่ือพิทักษ์สิทธิและความปลอดภัยของเจ้าของบัตร นอกจากนี้ ยังได้
พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก ซึ่ง
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ในแต่ลเดือนมีการให้บริการ ดังนี้ 

1) การให้บริการใบอนุญาติขับขี่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
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2) การต่ออายุทะเบียนและช าระภาษีรถ 
3) การตรวจสภาพรถ 

2.5.5 ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ 
 ในแต่ละป ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีประชาชนผู้มาใช้บริการเป็น
จ านวนมากพอสมควร แต่ส าหรับในเดือนมิถุนายน 2559 จะมีประชาชนผู้มาใช้บริการในส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง จ านวน 550 คน ตามบัญชีรายชื่อ ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงจ านวนประชากร และประชาชนผู้มาใช้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

สาขาอ าเภอโพนทอง ตามบัญชีรายชื่อ ในเดือนมิถุนายน 2559 จ าแนกตามเพศ  
 

งานบริการ 
ประชากร 

เพศ 
รวม 

ชาย  หญิง 

1. งานให้บริการใบอนุญาติขับขี่ 
2. งานต่ออายุทะเบียนและช าระภาษีรถ 
3. งานตรวจสภาพรถ 

183 
137 
147 

141 
122 
119 

324 
259 
266 

รวม 467 382 849 (N) 
 

ที่มา, (ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง, 2559, หน้า 3) 
การให้บริการ ดังกล่าว ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ยังมุ่งเน้น

หลักการบริการที่ดีแก่ผู้ขอรับบริการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด ซึ่งมดัีงต่อนี้ 
1) ด้านอาคารสถานที่ เช่น การจัดอาคารสถานที่ให้บริการได้เหมาะสม จัดอาคาร

สถานที่กว้างขวางเดินไปมาสะดวก พนักงานในสถานที่พูดจาสุภาพ พนักงานในสถานที่พูดอ่อนหวาน 
จัดอาคารสถานที่ให้บริการสะอาด จัดอาคารสถานที่สวยงาม ร่มรื่น จัดอาคารสถานที่กว้างขวาง และ
อาคารสถานที่สะอาด อยู่เสมอ เป็นต้น 

 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น การพร้อมให้บริการอยู่เสมอ ยิ้มแย้มแจ่มใส และ
เสียสละให้บริการ พูดจาสุภาพเรียบร้อย พูดจาอ่อนหวานเป็นกันเอง มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถจริยา) 
คอยช่วยเหลือให้บริการอยู่เสมอ ให้บริการไม่เหลือปฏิบัติกับทุกคน ให้บริการเป็นอย่างดีกับทุกคน  

 3) ด้านการอ านวยความสะดวก  เช่น  ติดป้ ายบอกจุดบริการชัดเจน  จัดจุด
ประชาสัมพันธ์ และอ านวยการ พูดจาสุภาพในขณะให้บริการ พูดจาอ่อนหวานในขณะให้บริการ คอย
ให้ค าแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ บริการเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด บริการเป็นไปตามล าดับก่อนและ
หลัง และให้การอ านวยความสะดวกเท่าเทียมกับทุกคนที่มาขอรับบริการ  
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4) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม เช่น ให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่าเทียม 
ให้การด าเนินการรวดเร็วให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม พูดจาสุภาพกับทุกคนอย่างเท่าเทียม พูดจาอ่อนหวาน
กับทุกคนอย่างเท่าเทียม เอาใจใส่ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม มีน้ าใจให้บริการกับทุกคนอย่างเท่า
เทียม ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นต้น (ส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง, 2560, หน้า 7) 

สรุปได้ว่า สภาพพ้ืนที่ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง กล่าวถึงประวัติ
ความเป็นมา สภาพทั่วไป อาณาเขตติดต่อ จ านวนผู้มาใช้บริการ นับเอาเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ซึ่ง
เป็นเดือนที่มีผู้มาใช้บริการจ านวนมากกว่าทุกเดือน และที่ส าคัญส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง ได้ให้บริการในด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านการด านวยความสะดวกรวดเร็ว 
และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัย การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเชิงส ารวจหรืองานวิจัย
ภาคสนาม (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 และรายด้านไมแ่ตกต่างกัน 

ราชันย์ ธงชัย (2551, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง”ผล
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การศึกษา โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านปิยวาจา ด้านทาน ด้านสมานัตตตา และด้าน
อัตถจริยา ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 
ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวม และรายด้าน 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 
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
การให้บริการของศาลจังหวัดระยองตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

อนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ (2554, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัย
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงจาก
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านการ
อ านวยความสะดวก และด้านสถานที่ให้บริการ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าประชาชนที่มี
เพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน            
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค์ โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

พรกมล ชูนุกูลพงษ (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การให้บริการประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง  ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย คือ ด้านทาน ด้านสมานัตตตา ด้านปิยวาจา และด้านอัตถจริยา ผลการเปรียบเทียบความ
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คิดเห็นต่อการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พบว่า
ปัจจัยที่ท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันตามระดับนัยสาคัญทางสถิติที่กาหนดไว้  ได้แก่ 
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน และประสบการณ์ให้บริการ  

สุนารี  แสนพยุห์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ ในระดับมากหนึ่งด้าน และอยู่ใน
ระดับปานกลางสี่ด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม และรายด้าน 
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม 
และรายด้าน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่า การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จ านวนแปดผลงานวิจัย ซึ่งกล่าวถึงการใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการในหน่วยงาน องค์การ 
องค์กร ต่าง ๆ ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะได้น าไปใช้ในการอภิปรายผลในบทที่ 5 ต่อไป   
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2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัย การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต่างๆ ผู้วิจัย
ก าหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ออกเป็นสี่ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และการประกอบอาชีพ ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variables) ผู้วิจัยได้เอาแนวความคิดของ
ศศิธร พูลสุข (2538, หน้า 33) กล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการให้บริการ แนวความคิดของกรมการ
ปกครอง (2536, หน้า 11) กล่าวถึง หลักการให้บริการที่ดี และแนวคิดของปรัชญา เวสารัชช์ (2540, 
หน้า 26) กล่าวถึง การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจ มาบูรณาการผสมผสาน แล้วก าหนดออกเป็นสี่ด้าน 
ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม และเอาแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550, หน้า 25) กล่าวว่า 
สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคน และประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน 
มีอยู่สี่ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา น ามาประยุกต์ใช้ ซ่ึงสามารถสรุปออกเป็น
กรอบแนวคิดใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 2.1   
 

      ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
      (Independent Variables)                       (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.1 แสดงสรปุกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวจิยั 

ปจัจยัสว่นบคุคล 
1) เพศ 
2) อายุ 
3) ระดับการศึกษา 
4) ประกอบอาชีพ 

 

การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง ในสี่ด้าน 
1) ด้านอาคารสถานที ่  
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ด้านการอ านวยความสะดวก 
4) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 

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



 

บทที ่3 
วธิดี ำเนินกำรวจิยั 

 
กำรวิจัย “กำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด

ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง” เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยกำรวิจัยเชิง
ปริมำณมีข้ันตอนและวิธีกำรด 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 ประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ตำมบัญชีรำยชื่อ ในเดือนมิถุนำยน 2559 จ ำนวน 550 คน (ส ำนักงำน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง, 2559, หน้ำ 4) 

2) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample)  ได้แก่ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง จ ำนวน 550 คน ก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้สูตรกำรค ำนวณของ ทำโร 
ยำมำเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 232 คน (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543, หน้ำ 79) 

 

3.2 เทคนิควธิกีำรสุม่ตัวอย่ำง 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็น (Probability Sampling) เป็นกำร
สุ่มตัวอย่ำงโดยค ำนึงถึงควำมน่ำจะเป็นของประชำกรที่ได้รับเลือก ในกรณีนี้ตัวอย่ำงทุกหน่วยใน
ประชำกรจะมีโอกำสถูกเลือกเท่ำกัน ท ำให้สำมำรถคำดคะเนควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่ มตัวอย่ำง     

ซึ่งมีวิธีกำรสุ่มอย่ำงตำมล ำดับ ดังต่อไปนี้ (ประกำยรัตน์  สุวรรณ, 2548, หน้ำ 63) 
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1) กลุ่มประชำกร (Population Size) ได้แก่ ประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ตำมบัญชีรำยชื่อ ในเดือนมิถุนำยน 2559 จ ำนวน 550 คน 
(ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง, 2559, หน้ำ 4) 

2) กลุ่มตัวอย่ำง (Sample Size) ใช้สูตรของทำโร ยำมำเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่ม
ตัวอย่ำง จ ำนวน 232 คน ตำมสูตร (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543, หน้ำ 23) 

 

สูตร   n =      N 
           1 + N ( e ) 
 
      n =   ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
           N =   ขนำดของกลุ่มประชำกร 
             e =   ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 
   แทนค่ำ  n =          550 
                             1 + 550 x (0.05)2 

          n   =      231.57 
 
 จำกกำรค ำนวณได้กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 232 คน เพ่ือให้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเหมำะสม
มำกขึ้นจึงปัดเศษขึ้น ให้เป็น จ ำนวน 232 คน  

3) ก ำหนดสัดส่วน และขนำด (Proportional to Size) หำลักษณะของกลุ่มที่ศึกษำ 
ตำมบัญชีรำยชื่อที่ก ำหนดไว้ เพ่ือค ำนวณหำอัตรำสัดส่วน โดยแบ่งสัดส่วนของประชำกร และกลุ่ ม
ตัวอย่ำง ประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ตำมบัญชี
รำยชื่อ ในเดือนมิถุนำยน 2559 จ ำแนกตำมเพศ เป็นตัวแปรอิสระควบคุม (Control Variable) ตำม
สูตร ดังนี้ 

n1        =   
N

Ni
 x n 

 

   n1 = จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
   Ni = จ ำนวนประชำกร 
   n = จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงรวม 
   N = จ ำนวนประชำกรทั้งหมด  
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 จำกกำรค ำนวณได้กลุ่มประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง ประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ในเดือนมิถุนำยน 2559 จ ำแนกตำมเพศ ดังรำยละเอียด
ที่ปรำกฏในตำรำงที่ 3.1  

 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงจ ำนวนประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนขนส่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ในเดือนมิถุนำยน 2559 จ ำแนกตำมเพศ  
 

ที ่ งำนบริกำร 

ประชำกร (Ni) กลุม่ตวัอยำ่ง (n1) 

เพศ 
รวม 

เพศ 
รวม 

ชำย  หญิง ชำย  หญิง 
1. 
2. 
3. 

งำนบริกำรใบอนุญำตขับข่ี 
งำนต่ออำยุทะเบียนและช ำระภำษีรถ 
งำนตรวจสภำพรถ 

153 
110 
75 

106 
72 
34 

259 
182 
109 

65 
46 
32 

45 
30 
14 

109 
77 
46 

รวม 338 212 550 (N) 143 89 232 (n) 
 

4) วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง (Simple Data) โดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) (ศำสตรำจำรย์ ดร.อุทุมพร จำมรมำน, 2548, หน้ำ 67) เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำง ที่ประชำกรมี
สิทธิได้รับเลือกเท่ำ ๆ กัน โดยจัดท ำบัญชีรำยชื่อของประชำกร และท ำกำรจับสลำก จนได้กลุ่ม
ตัวอย่ำงครบตำมต้องกำร มีล ำดับขั้นตอนกำรสุ่มตัวอย่ำง ดังต่อไปนี้ 
    (1) จัดท ำบัญชีรำยชื่อประชำชนผู้มำใช้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ในเดือนมิถุนำยน 2559 แยกเป็นงำนบริกำร แบ่งเป็นเพศชำยกลุ่มหนึ่ง
กับเพศหญิงอีกกลุ่มหนึ่ง  
   (2) เฉพำะล ำดับที่ 1 งำนบริกำรใบอนุญำตขับขี่ ประชำกรเพศชำย เขียนชื่อ
ประชำกรทุกคนลงในกล่องตำมจ ำนวนเพศชำย แล้วเขย่ำให้คละกัน จับรำยชื่อในกล่องขึ้นมำอันหนึ่ง 
เขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่ำงไว้ เพ่ือให้โอกำสถูกเลือกเท่ำกัน จึงม้วนสลำกลงในกล่องไว้เหมือนเดิม 
แล้วจับสลำกขึ้นมำใหม่และเขียนชื่อในบัญชีกลุ่มตัวอย่ำงไว้เช่นเดิม ระหว่ำงกำรจับสลำก หำกมี
รำยชื่อซ้ ำกัน ก็ม้วนสลำกลงในกล่องเหมือนเดิม แล้วจับสลำกขึ้นมำใหม่ และเพศหญิง ก็ด ำเนินกำร
เช่นเดียวกันกับกลุ่มเพศชำย จับสลำกไปจนได้กลุ่มตัวอย่ำงตำมจ ำนวนที่ได้ค ำนวณไว้ในตำรำงที่ 3.1   
     (3) ส่วนล ำดับที่ 2 งำนต่ออำยุทะเบียน และช ำระภำษีรถ และล ำดับที่ 3 งำน
ตรวจสภำพรถ ก็ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนเสมือนล ำดับที่ 1 งำนบริกำรใบอนุญำตขับขี่ จับฉลำกไปจนได้
กลุ่มตัวอย่ำงครบตำมจ ำนวน 232 คน 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเกี่ยวกับ กำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของ

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง แบ่งออกเป็นสำมตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมลักษณะปลำยปิด (Close-ended Questionnaire) เกี่ยวกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมลักษณะค ำถำมแบบ (Check list) มีค ำตอบให้เลือกตอบ 
จ ำแนกออกเป็นเพศ อำยุ และระดับกำรศึกษำ  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถำมลักษณะปลำยปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด โดยให้
ผู้ตอบได้เลือกระดับกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สำขำอ ำเภอโพนทอง ในสี่ด้ำน ซ่ึงแต่ละด้ำนมีจ ำนวนข้อค ำถำม  
   1) ด้ำนอำคำรสถำนที่   จ ำนวน 8 ข้อ 
   2) ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้ให้บริกำร  จ ำนวน 8 ข้อ 
   3) ด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก  จ ำนวน 8 ข้อ 
   4) ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม จ ำนวน 8 ข้อ 

ตอนที่  3 แบบสอบถำมปลำยเปิ ด (Open-ended Questionnaire) สอบถำม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง     

 
3.4 กำรสรำ้งและตรวจสอบคุณภำพเครือ่งมือวจิัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ (Questionnaire) 
ผู้วิจัยด 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) เกี่ยวกับกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
กำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง 
  2) สร้ำงกรอบแนวคิดกำรวิจัย โดยก ำหนดประเด็นให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ ค ำนิยำม
ศัพท์เฉพำะ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรสร้ำงเป็นข้อค ำถำมในแบบสอบถำม 
  3) สร้ำงแบบสอบถำม โดยศึกษำขอบเขต กำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำร
ให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง อย่ำงครอบคลุม จำกเอกสำรงำนวิจัย 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แล้วแบ่งค ำถำมออก 2 ประเภท คือ (1) แบบปลำยปิด (Close-ended 
Questionnaire) ค ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ (3) แบบปลำยเปิด (Open-ended) ค ำถำมเกี่ยวระดับกำรประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง จ ำนวนสี่
ด้ำน 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  
หลักจำกสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัยเสร็จแล้ว ผู้วิจัยท ำกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ โดย

ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1) หำค่ำควำมเที่ยงตรง (Content Validity) หลังจำกน ำแบบสอบถำมฉบับร่ำง

สมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ แล้วน ำมำเสนอผู้เชี่ยวชำญช่วย
พิจำรณำตรวจสอบ และประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - 
objective Congruence /IOC) ว่ ำมีควำมถูกต้องตรงตำมโครงสร้ำง (Construct Validity) เนื้ อหำ 
(Content) และส ำนวนภำษำ (Wording) จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่   

(1) รองศำสตรำจำรย์อุดม พิริยะสิงห์  วุฒิกำรศึกษำ รม. (กำรปกครอง) 
ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำสำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด 
ตรวจสอบ โครงสร้ำง เนื้อหำ และพิจำรณำควำมสอดคล้อง  

(2) ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ วุฒิกำรศึกษำ บธ.บ, กศ.ม.(สังคมศึกษำ), ปร.ด. 
(วัฒนธรรมศำสตร์) ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเลขำนุกำรศูนย์บัณฑิตศึกษำมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบด้ำนสถิติ และพิจำรณำควำมสอดคล้อง 

(3) นำยวัฒยำกรณ์  แน่น อุดร วุฒิ กำรศึกษำ ศน .ม .(ศำสนศำสตร์
มหำบัณฑิต) สำขำรัฐศำสตร์กำรปกครอง มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ ด้ำนโครงสร้ำงเนื้อหำ 
และพิจำรณำควำมสอดคล้อง 

น ำผลที่ผ่ำนกำรประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญ หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item - objective Congruence /IOC) โดยใช้สูตรดังนี้ (ธีระศักดิ์ อุ่นอำรมณ์
เลิศ, 2529, หน้ำ 65) 
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สูตร  IOC   =    
N

x
 

 
 เมื่อ  IOC   แทนดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ 

   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 ซึ่งใช้ได้ทั้งหมด แล้วน ำข้อค ำถำมที่ใช้ได้ทั้งหมด ไปหำค่ำควำมเชื่อมั่นของ
แบบสอบถำมทั้งฉบับ (Reliability) เป็นล ำดับต่อไป 

2) หำค่ำควำมเชือ่มัน่ของแบบสอบถำมทัง้ฉบบั (Reliability) น ำข้อค ำถำมท่ีผ่ำนกำรประเมิน
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องมำแล้ว จึงน ำไปทดสอบถำมกับกลุ่มประชำกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง (Try-Out) 
แต่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่ำง ในเขตบริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอ
โพนทองจ ำนวน 30 คน แล้วน ำผลกำรทดสอบนั้น มำหำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมทั้งฉบับ 
(Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient) ของครอนบำค (Cronbach) ดังนี้ 
(กัลยำ วำนิชบัญชำ, 2548, หน้ำ 35) 
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เมื่อ  แทน ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมเชื่อม่ัน 
   k แทน จ ำนวนข้อของเครื่องมือวัด 

     แทน      ผลรวมของควำมแปรปรวนของแต่ละข้อ 
     แทน      ควำมแปรปรวนของคะแนนรวม 

  
ผลกำรทดสอบ พบว่ำ ค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำมทั้งฉบับ(Reliability) เท่ำกับ 0.93 
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 หลังจำกสร้ำง และตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัยเสร็จแล้ว จึงน ำเครื่องมือที่สมบูรณ์ไปใช้
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยตำมล ำดับต่อไป 

 

3.5 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมขั้นตอน ดังต่อไปนี้   
3.5.1 ผู้วิจัยได้น ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย  จำกศูนย์กำรศึกษำ

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด ถึงผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ แจกแบบสอบถำม และเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
หน่วยงำน ตำม วัน เวลำ ที่ก ำหนดไว้ จนครบตำมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 232 คน  

3.5.2 น ำแบบสอบถำม จ ำนวน 232 ชุด แจกให้กลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
ชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจให้กลุ่มตัวอย่ำงให้ได้ทรำบก่อน จึงท ำกำรแจกแบบสอบถำม เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้
เลือกตอบในประเด็นค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐำนปัจจัยส่วนบุคคล และเลือกตอบระดับควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สำขำอ ำเภอโพนทอง ในสี่ด้ำน จ ำนวน 32 ข้อ พร้อมเปิดโอกำสให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้เสนอแนะรำย
ด้ำน และรำยข้อ  อย่ำงอิสระอีกด้วย และหำกว่ำในกรณีผู้ตอบค ำถำมไม่สำมำรถเข้ำใจในประเด็นค ำถำม 
ผู้วิจัยก็จะท ำกำรชี้แจงซ้ ำอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ตอบค ำถำมได้เข้ำใจก่อน จนเลือกตอบแบบสอบถำมในแต่ละข้อ
ได้ถูกต้องชัดเจน ตำมค่ำน้ ำหนัก 5 ระดับคะแนนตำมวิธีของลิเคิร์ต์ (Likert’s Scale ดังนี้  (รอง
ศำสตรำจำรย์ ดร.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) 
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 3.6.2 น ำคะแนนที่ได้ไปวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
วิเครำะห์ตำมล ำดับตอน  

ตอนที่  1 วิเครำะห์ข้อมูล เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
ประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประกอบอำชีพ โดยแจกแจงควำมถี่ และค ำนวณร้อยละ 
(Percentage) (นิภำ เมธธำวีชัย, 2543, หน้ำ 128) 

  ตอนที่ 2 วิเครำะห์เกี่ยวกับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง โดยวิเครำะห์
ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ทั้งในภำพโดยรวม รำยด้ำน 
และเป็นรำยข้อ เกณฑ์กำรวิเครำะห์ ใช้หลักเกณฑ์กำรวัดระดับค่ำเฉลี่ย ดังนี้ (รองศำสตรำจำรย์ ดร.
สรชัย พิศำลบุตร, 2548)  

ค่ำเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมำยควำมว่ำ     ระดับควำมคิดเห็นมำกที่สุด         
ค่ำเฉลี่ย  3.51 – 4.50     หมำยควำมว่ำ     ระดับควำมคิดเห็นมำก      
ค่ำเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมำยควำมว่ำ     ระดับควำมคิดเห็นปำนกลำง     
ค่ำเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมำยควำมว่ำ    ระดับควำมคิดเห็นน้อย    
ค่ำเฉลี่ย  1.00 – 1.50     หมำยควำมว่ำ   ระดับควำมคิดเห็นน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 วิเครำะห์กำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นต่อกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอโพนทอง ของประชำชนที่มีเพศ 
อำยุ ระดับกำรศึกษำ และประกอบอำชีพ ต่ำงกัน โดยใช้ ค่ำ t - test ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 2 
กลุ่มได้แก่ เพศ ส่วนค่ำ F - test / One-Way- ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำง 3 กลุ่มข้ึนไป ได้แก่ อำยุ 
ระดับกำรศึกษำ และประกอบอำชีพ 

ตอนที่ 4 เป็นค ำถำมแบบปลำยเปิด (Open-ended Questions) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในกำรให้บริกำรของส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอ
โพนทอง โดยวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) แล้วน ำมำแจกแจงควำมถี(่Frequency)  

 

3.7 สถติิทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
3.7.1 สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 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 
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  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) 

 

   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) 
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  n1  n2  

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 
N =   จ ำนวนประชำกร 
 

5) คำ่สว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน (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) 
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     X  1, X2 =  ค่ำเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 ตำมล ำดับ 

  S1
2 

,S2
2  =  ควำมแปรปรวนของคะแนนกลุม่ที่1 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 “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิจัยตามล 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 ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

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

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏตามตารางที ่4.1 - 4.4 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

143 
89 

61.64 
38.36 

รวม 232 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 143 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.64 และเพศหญิง จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36 

 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 30 ปี  
31 - 40 ปี 
41 ปีขึ้นไป 

72 
84 
76 

32.76 
36.21 
31.03 

รวม 232 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.33 รองลงมา คือ อายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 และอายุไม่
เกิน 30 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.76 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

ระดบัการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา/เทียบเท่า 
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป 

66 
91 
75 

28.45 
39.22 
32.33 

รวม 232 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
เทียบเท่า จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมา คือ อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 และประถมศึกษา/เทียบเท่า จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 28.45  

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการประกอบอาชีพ 
 

ประกอบอาชพี จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
รับจ้าง/ลูกจ้าง  
รับราชการ/พนักงานของรัฐ 

42 
52 
75 
63 

18.10 
22.41 
32.33 
27.16 

รวม 232 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐจ านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.16 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 และอาชีพ
เกษตรกรรม จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ประยุกตห์ลกัสังคหวตัถ ุ4 ไปใชใ้นการใหบ้ริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง  

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏผลดงัตารางที ่4.5 - 4.9 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน  

 

การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการ 
ระดบัความคดิเห็น 

X  S.D. อันดบั แปลผล 
1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านอาคารสถานที ่ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านการอ านวยความสะดวก 
ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 

3.79 
3.74 
3.70
3.65 

0.53 
0.51 
0.52 
0.48 

1 
2 
3 
4 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.72 0.50 - มาก 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้
ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอ่การประยกุตห์ลกัสงัคหวตัถุ 4 ไปใช้ในการใหบ้รกิารของส านกังานขนสง่
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ด้านอาคารสถานที่ โดยรวม และรายข้อ  

 

ด้านอาคารสถานที ่
ระดับความคิดเห็น 

(X ) S.D. อันดบั แปลผล 

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

เอ้ือเฟ้ือจัดอาคารสถานที่ให้บริการไดเ้หมาะสม (ทาน)  
เอ้ือเฟ้ือจัดอาคารสถานที่กว้างขวางเดินไปมาสะดวก (ทาน) 
พนักงานในสถานทีพู่ดจาสุภาพ เป็นกันเอง (ปิยวาจา) 
พนักงานในสถานทีพู่ดจา ไพเราะอ่อนหวาน (ปิยวาจา) 
จัดอาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ (อัตถจริยา) 
จัดอาคารสถานที่มีความปลอดภัย (อัตถจริยา)  
จัดอาคารสถานที่สวยงาม ร่มรื่น อยู่เสมอ (สมานัตตตา) 
จัดอาคารสถานที่ให้มีความทันสมัย อยู่เสมอ (สมานัตตตา) 

3.85 
3.79 
3.76 
3.65
3.92 
3.89 
3.77 
3.69 

0.70 
0.59 
0.58 
0.58 
0.69 
0.74 
0.68 
0.57 

3 
4 
5 
8 
1 
2 
7 
8 

 มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก
มาก
มาก 
มาก 

รวม  3.79 0.53 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้
ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ด้านอาคารสถานที่ โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ข้อ 5 ที่ว่า “อาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ (อัตถจริยา)” รองลงมา คือ ข้อ 6 ที่ว่า “จัดอาคาร
สถานที่มีความปลอดภัย (อัตถจริยา)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “จัดอาคารสถานที่
ให้มีความทันสมัย อยู่เสมอ(สมานัตตตา)”  
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ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมและ
รายข้อ  

 

ด้านเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
ระดบัความคดิเห็น 

(X ) S.D. อันดบั แปลผล 

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

เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (ทาน)  
เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือเสียสละให้บริการ (ทาน)  
เจ้าหน้าทีพู่ดจาสุภาพเรียบร้อย (ปิยวาจา)  
เจ้าหน้าทีพู่ดจาอ่อนหวานเป็นกันเอง (ปิยวาจา)  
เจ้าหน้าทีมี่น้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถจริยา) 
เจ้าหน้าทีค่อยแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (อัตถจริยา)  
เจ้าหน้าทีม่ีความเป็นกันเองกับทุกคน (สมานัตตตา) 
เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการไม่เลือกปฏิบัติกับทุกคน (สมานัตตตา) 

3.89 
3.83 
3.79 
3.75 
3.61 
3.72 
3.65 
3.73 

0.74 
0.68 
0.59 
0.60 
0.55 
0.60 
0.58 
0.55 

1 
 2 
 3 
 4 
 8 
6 
7 
5 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.74 0.51 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้
ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่เสมอ (ทาน)” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า 
“เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือเสียสละให้บริการ (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่
มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถจริยา)”  
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ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอ่การประยกุตห์ลกัสงัคหวตัถุ 4 ไปใช้ในการใหบ้รกิารของส านกังานขนสง่
จังหวดัรอ้ยเอด็ สาขาอ าเภอโพนทอง ด้านการอ านวยความสะดวก โดยรวม และราย
ข้อ  

 

ด้านการอ านวยความสะดวก  
ระดบัความคดิเห็น 

(X ) S.D. อันดบั แปลผล 

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

เอ้ือเฟ้ือติดป้ายบอกจุดบริการชัดเจน (ทาน)  
เอ้ือเฟ้ือจัดจุดประชาสัมพันธ์ และอ านวยการ (ทาน)  
พูดจาสุภาพในขณะให้บริการ (ปิยวาจา) 
พูดจาอ่อนหวานในขณะให้บริการ (ปิยวาจา) 
คอยให้ค าแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (อัตถจริยา) 
ด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา)  
บริการเป็นไปตามล าดับก่อนและหลังสม่ าเสมอ(สมานัตตตา) 
ให้บริการตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้อยู่เสมอ (สมานัตตตา) 

3.79 
3.75 
3.73 
3.71 
3.68 
3.60 
3.64 
3.62 

0.59 
0.59 
0.55 
0.56 
0.67 
0.55 
0.58 
0.55 

 1 
2 
3 
4 
5 
8 
7 
6 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.70 0.52 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ด้านการอ านวยความสะดวก 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือติดป้ายบอกจุดบริการชัดเจน (ทาน)” รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือ
จัดจุดประชาสัมพันธ์ และอ านวยการ (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ด าเนินการ
ในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา)”  
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ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนตอ่การประยกุตห์ลกัสงัคหวตัถุ 4 ไปใช้ในการใหบ้รกิารของส านกังานขนสง่
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยรวมและ
รายข้อ 

 

ด้านการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทยีม 
ระดบัความคดิเห็น 

(X ) S.D. อันดบั แปลผล 

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

เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่าเทียม 
(ทาน)  
เอ้ือเฟ้ือให้การด าเนินการรวดเร็วให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม 
(ทาน)  
พูดจาสุภาพกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ปิยวาจา)  
พูดจาอ่อนหวานกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ปิยวาจา) 
เอาใจใส่ช่วยเหลือให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (อัตถ
จริยา)  
มีน้ าใจช่วยเหลือให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (อัตถ
จริยา)  
ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอ (สมานัตตตา)  
มีความเสมอภาคต่อการให้บริการกับทุกคนอยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา)  

 
3.76 

 
3.72 
3.69 
3.65 

 
3.54 

 
3.56 
3.62 

 
3.63 

 
0.58 

 
0.55 
0.67 
0.58 

 
0.50 

 
0.49 
0.56 

 
0.54 

 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
8 
 
7 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 รวม 3.65 0.48 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ด้านการให้บริการอย่างเท่า
เทียม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  (ทาน)” 
รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้การด าเนินการรวดเร็วให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ทาน)” ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอ (สมานัตตตา)”  
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ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ

ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ทีมี่ เพศ อายุระดับการศึกษา และ
การประกอบอาชีพ ต่างกัน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปรากฏดังตาราง 4.10 – 4.17 

 
ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของประชาชน

ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

   

การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การให้บริการของส านักงานขนส่ง 

เพศ 

ชาย (n= 143) หญิง (n= 89) 

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

ด้านอาคารสถานที ่ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านการอ านวยความสะดวก 
ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 

3.75 
3.71 
3.67 
3.62 

0.56 
0.54 
0.53 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3.84 
3.79 
3.74 
3.69 

0.50 
0.47 
0.49 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.68 0.52 มาก 3.76 0.47 มาก 
 

จากตารางที่  4.10 พบว่า ประชาชน ที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการประยุกต์ใช้มากกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้  

ด้านอาคารสถานที่  พบว่า ประชาชน ที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศชาย มีการประยุกต์ใช้มากกว่าเพศหญิง ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการประยุกต์ใช้มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 
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 ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชน ที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการประยุกต์ใช้มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยเพศหญิง มีการประยุกต์ใช้มากกว่าเพศชาย ตามค่าเฉลี่ย 
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ตารางที ่4.11 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามเพศ 

 

การประยุกตห์ลักสงัคหวัตถ ุ4 
ไปใชใ้นการใหบ้ริการ 

เพศ  

t Sig ชาย (n= 143) หญิง (n= 189) 

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

ด้านอาคารสถานที ่ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้ านการอ านวยความ
สะดวก 
ด้านการให้บริการอย่าง
เท่าเทียม 

3.75 
3.71 

 
3.67 

 
3.62 

0.56 
0.54 

 
0.53 

 
0.49 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

3.84 
3.79 

 
3.74 

 
3.69 

0.50 
0.47 

 
0.49 

 
0.46 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

-1.36 
-1.37 

 
-1.07 

 
-1.27 

.17 

.08 
 
.14 
 
.42 

รวม 3.68 0.52 มาก 3.76 0.47 3.68 -1.30 .16 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ประชาชน ที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที ่4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม และราย จ าแนกตามอายุ 

 

การประยุกต์
หลักสงัคหวัตถ ุ4 ไป
ใช้ในการใหบ้ริการ 

อาย ุ

ไมเ่กนิ 30 ปี (n= 72) 31- 40 ปี (n= 84) 41 ปขีึ้นไป (n= 76) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1. ด้านอาคารสถานที ่ 
2. ด้ าน เจ้ าหน้ าที่ ผู้

ให้บริการ 
3. ด้ านการอ านวย

ความสะดวก 
4. ด้านการให้บริการ

อย่างเท่าเทียม 

3.77 
 

3.72 
 

3.68 
 

3.61 

0.57 
 

0.54 
 

0.56 
 

0.50 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

3.70 
 

3.67 
 

3.66 
 

3.74 

0.45 
 

0.42 
 

0.41 
 

0.41 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

3.90 
 

3.84 
 

3.77 
 

3.71 

0.55 
 

0.54 
 

0.52 
 

0.51 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.70 0.53 มาก 3.67 0.40 มาก 3.81 0.52 มาก 
 

จากตารางที่  4.12 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 
30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี และผลปรากฏรายด้าน มีดังต่อไปนี้  

ด้านอาคารสถานที่  พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 
30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง อยู่ในระดับ
มาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี 
และ อายุ 31 – 40 ปี ตามล าดับ 

ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
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อยู่ในระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้นไป 
อายุไม่เกิน 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
อยู่ในระดับมาก ทั้งสามช่วงอายุ เรียงจากช่วงอายุที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อายุ 41 ปีขึ้นไป 
อายุ 31 – 40 ปี และอายุไม่เกิน 30 ปี ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.13 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

การประยุกต์
หลักสงัคหวัตถ ุ4  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

1. ด้านอาคารสถานที ่ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.44 
109.92 

2 
229 

0.22 
0.48 

0.46 
.06 

 
รวม 110.36 231   

2. ด้ าน เจ้ าห น้ าที่ ผู้
ให้บริการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.32 
100.76 

2 
229 

0.16 
0.44 

0.36 
.08 

 
รวม 101.08 231   

3. ด้ า น ก ารอ าน ว ย
ความสะดวก 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.46 
87.02 

2 
229 

0.23 
0.38 

0.61 
.32 

 
รวม 87.48 231   

4. ด้านการให้บริการ 
อย่างก้าวหน้า 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.36 
96.18 

2 
229 

0.18 
0.42 

0.43 
.33 

 
รวม 96.54 231   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.36 
125.95 

2 
229 

0.18 
0.55 

0.33 
.16 

 
รวม 126.31 231  

 

จากตารางที่  4.13 พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.14 
 

แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 

การประยุกต์
หลักสงัคหวัตถ ุ4  

 

ระดบัการศกึษา 
ประถมศกึษา/เทยีบเทา่ 

(n= 66) 
มธัยมศึกษา/เทยีบเทา่  

(n=91) 
อนปุรญิญา/เทยีบเทา่ขึน้ไป 

 (n= 75) 

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

1. ด้านอาคารสถานที ่ 
2. ด้ าน เจ้ าหน้ าที่ ผู้

ให้บริการ 
3. ด้ านการอ านวย

ความสะดวก 
4. ด้านการให้บริการ

อย่างเท่าเทียม 

3.78 
 

3.73 
 

3.70 
 

3.65 

0.57 
 

0.55 
 

0.53 
 

0.49 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

3.76 
 

3.71 
 

3.66 
 

3.64 

0.55 
 

0.52 
 

0.54 
 

0.50 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

3.85 
 

3.83 
 

3.78 
 

3.68 

0.44 
 

0.42 
 

0.44 
 

0.43 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.71 0.52 มาก 3.69 0.51 มาก 3.79 0.42 มาก 
 

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ประชาชน ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป ประถมศึกษา/เทียบเท่า และมัธยมศึกษา/เทียบเท่า เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ประชาชน ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ประถมศึกษา/เทียบเท่า และมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ตามล าดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชน ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ประถมศึกษา/เทียบเท่า และมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ตามล าดับ 
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ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชน ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
โพนทอง อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
ได้แก่ อนุปริญญา/เทียบเท่าข้ึนไป ประถมศึกษา/เทียบเท่า และมัธยมศึกษา/เทียบเท่า ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า ประชาชน ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง อยู่ในระดับมาก ทั้งสามระดับการศึกษา เรียงจากระดับการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย ได้แก่ อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป ประถมศึกษา/เทียบเท่า และมัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง โดยรวม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การประยุกต์
หลักสงัคหวัตถ ุ4 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

1. ด้านอาคารสถานที ่ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.46 
119.08 

2 
229 

0.23 
0.52 

0.44 .54 
 
 รวม 119.54 231   

2. ด้ า น เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้
ให้บริการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.48 
93.89 

2 
229 

0.24 
0.41 

0.59 .28 
 
 รวม 94.37 231   

3. ด้ า น ก า รอ า น ว ย
ความสะดวก 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.44 
82.44 

2 
229 

0.22 
0.36 

0.61 .29 
 
 รวม 82.88 231   

4. ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.3 
100.76 

2 
229 

0.15 
0.44 

0.34 .80 
 
 รวม 101.06 231   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.36 
98.47 

2 
229 

0.18 
0.43 

0.42 .44 
 
 รวม 98.83 231  

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า ประชาชน ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.16 
 

แสดงค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม จ าแนกตามการประกอบ
อาชีพ 

 

การประยุกตห์ลักสงัคหวัตถ ุ4 

การประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม 

(n= 42) 
ค้าขาย/ธรุกจิ
สว่นตวั (n=
52) 

รบัจ้าง/ลูกจา้ง 
(n=75) 

รบัราชการ/
พนกังานของรฐั 

(n= 63) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ด้านอาคารสถานที ่ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3. ด้านการอ านวยความสะดวก 
4. ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 

3.65 
3.62 
3.59 
3.58 

0.39 
0.42 
0.43 
0.44 

3.83 
3.77 
3.73 
3.64 

0.68 
3.65 
3.64 
3.57 

3.86 
3.78 
3.71 
3.67 

0.56 
0.50 
0.52 
0.49 

3.81 
3.80 
3.76 
3.71 

0.29 
0.31 
0.32 
0.31 

รวม 3.61 0.40 3.74 0.63 3.75 0.51 3.77 0.30 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ประชาชน ที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งสี่กลุ่มอาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานของรัฐ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ และอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ 
และผลทีป่รากฏในรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ประชาชน ที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
อยู่ในระดับมาก ทั้งสี่กลุ่มอาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพรับราชการ/
พนักงานของรัฐ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ และอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ  

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ประชาชน ที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง อยู่ในระดับมาก ทั้งสี่กลุ่มอาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานของรัฐ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ และอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ 

ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ประชาชน ที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
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โพนทอง อยู่ในระดับมาก ทั้งสี่กลุ่มอาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานของรัฐ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า ประชาชน ที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง อยู่ในระดับมาก ทั้งสี่กลุ่มอาชีพ เรียงจากอาชีพที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
อาชีพรับราชการ/พนักงานของรัฐ อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ และอาชีพเกษตรกรรม 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.17  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง โดยรวม จ าแนกตามการประกอบอาชีพ 

 

การประยุกต์
หลักสงัคหวัตถ ุ4 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 

1. ด้านอาคารสถานที่  
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.84 
134.52 

3 
228 

0.28 
0.59 

0.47 .10 
 

รวม 135.36 231   

2. ด้ า น เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้
ให้บริการ 

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.78 
98.04 

3 
228 

0.26 
0.43 

0.60 .18 
 

รวม 98.82 231   

3. ด้านการอ านวยการ 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.81 
75.24 

3 
228 

0.27 
0.33 

0.82 .29 
 

รวม 76.05 231   

4. ด้านการให้บริการ
อย่างเท่าเทียม  

 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.51 
109.44 

3 
228 

0.17 
0.48 

0.35 .53 
 

รวม 109.95 231   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

0.33 
77.52 

3 
228 

0.11 
0.34 

0.32 .25 
 

รวม 77.85 231  
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ประชาชน ที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.18 
 

ตารางที ่4.18 แสดงความถี่ (Frequency) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไป
ใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  

 

ข้อ ด้านอาคารสถานที่ ความถี ่

1 
 
2 

ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้มีการจัด
อาคารสถานที่สวยงาม ร่มรื่น มากยิ่งขึ้น อยู่เสมอ  
ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้มีการจัด
อาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ มากยิ่งขึ้น อยู่เสมอ  

 
7 
 
2 

 ด้านเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  
 1 
 
2 

ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้มีความ
เป็นกันเองกับทุกคน มากยิ่งขึ้น  
ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้มีความ
เป็นกันเองกับทุกคน มากยิ่งขึ้น  

 
10 
 
3 

 ด้านการอ านวยความสะดวก  

1 
 
2 

ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการ เพ่ือให้
ด าเนินการในขัน้ตอนมีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น  
ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการ เพ่ือให้อ านวย
ความสะดวกอย่างเท่าเทียมกันกับทุกคน มากยิ่งขึ้น  

 
14 
 
6 

 ด้านการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทยีม  

1 
 
2 

ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการ เพ่ือให้บริการ
กับทุกคนอย่างเท่าเทียม อยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น  
ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้มีความ
เสมอภาคต่อการบริการ มากยิ่งขึ้น  

  
 12 

 
4 

 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ประชาชน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ดังนี้ 
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 ด้านอาคารสถานที่ ได้แก่ ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการ
บริการเพ่ือให้มีการจัดอาคารสถานที่สวยงาม ร่มรื่น มากยิ่งขึ้น อยู่เสมอ และควรมีการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้มีการจัดอาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ 
มากยิ่งขึ้น อยู่เสมอ (สมานัตตตา) 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้แก่ ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ใน
การบริการเพ่ือให้มีความเป็นกันเองกับทุกคน มากยิ่งข้ึน 
 ด้านการอ านวยความสะดวก ได้แก่ ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ใน
การบริการเพ่ือให้ด าเนินการในขั้นตอนมีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น และควรมีการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการให้บริการ เพ่ือให้อ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมกันกับทุกคน มาก
ยิ่งขึ้น 
 ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ได้แก่ ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา)             
ไปใช้ในการให้บริการ เพ่ือบริการให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม อยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น  และควรมีการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้มีความเสมอภาคต่อการบริการ มาก
ยิ่งขึ้น 
 โดยสรุป ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง เรียงล าดับจากความถี่สูงไปหาต่ า 
สามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้
ด าเนินการในขั้นตอนมีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา)    
ไปใช้ในการบริการ เพ่ือให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม อยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น และควรมีการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ มากยิ่งขึ้น 
  
  
 
  

 



  
บทที ่5 

สรปุผล อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การวิจัย “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์ 3 
ประการ คือ 1) เพ่ีอศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง           
2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ ต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
การประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง แตกต่างกัน ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชาชนผู้มาใช้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ตามบัญชีรายชื่อ ใน
เดือนมิถุนายน 2559 จ านวน 550 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 32 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มในเรื่องเพศ และ F-test (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
ประกอบอาชีพ น าเสนอในรูปตารางตามล าดับ ึึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยตามประเด็นส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
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5.1 สรปุผล 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ

ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
5.1.1 ผลการวเิคราะหป์จัจัยสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.64 มีอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
เทียบเท่า จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22  และประกอบอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.33 

5.1.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการให้บริการอย่าง
เท่าเทียม ตามล าดับ เมื่อแยกเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้  

1) ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไป
ใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อาคาร
สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ (อัตถจริยา)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “จัดอาคาร
สถานที่ให้มีความทันสมัย อยู่เสมอ(สมานัตตตา)”   

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 
ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่เสมอ  (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า 
“เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถจริยา)” 

3) ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ทาน)” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอ (สมานัตตตา)”  
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4) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งแปดข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ทาน)” 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่ เสมอ 
(สมานตัตตา)”  

5.1.3 สมมติฐานการวิจัย 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ของ
ประชาชนที่ม ีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
โพนทอง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ึึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
(Null Hypothesis)  

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
โพนทอง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ึึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
(Null Hypothesis)  

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มรีะดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ึึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)  
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สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มกีารประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ึึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของ
การวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)  

5.1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคดิเหน็ของประชาชนต่อการประยุกตห์ลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้
ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  

พบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  เรียงล าดับจาก
ความถี่สูงไปหาต่ า สามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ใน
การบริการเพ่ือให้ด าเนินการในขั้นตอนมีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ควรมีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
(สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการ เพ่ือให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม อยู่เสมอ มากยิ่งขึ้น และควร
มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 (สมานัตตตา) ไปใช้ในการบริการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจ
ให้บริการ มากยิ่งขึ้น 

 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้
ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ใน 4 ด้าน คือ ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม 
ผู้วิจัยเห็นผลการวิจัยที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลเพิ่มตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 5.2.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและ
กัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ึึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ มากอยู่พอควร โดยเฉพาะด้าน
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อาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการให้บริการอย่าง
เท่าเทียม ตามล าดับ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก ึึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ 
ชวลิตธ ารง กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน 
อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิรโิย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 
4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน 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 สิ่งที่เป็นเครื่องสงเคราะห์และยึดเหนี่ยวน้าใจึึ่งกันและกัน  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของไพโรจน์ แก่นสาร กล่าวว่า สังคหวัตถุธรรม 4 หมายถึง หลักธรรมที่ช่วยให้
เกิดความรู้รักสามัคคีขึ้นในกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ แม้แต่
ระหว่างประเทศก็ตาม หากน าเอาพุทธธรรมหมวดนี้ไปประยุกต์ใช้อยู่เนือง ๆ แล้ว การเบียดเบียนกันก็
จะลดลงได้มาก โลกย่อมมีสันติภาพ สันติสุขยิ่งขึ้น ความมั่นคงของมนุษย์โดยรวมก็จะเพ่ิมสูงขึ้นตาม
ไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์” 
ผลการวิจัยพบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์ ได้
วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” ผล
การวิจับพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพรกมล ชูนุกูลพงษ ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง การให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ  4 ของศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้าน
การอ านวยความสะดวก และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม อภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ มากอยู่พอควร เพราะได้มีการจัดอาคาร
สถานที่ให้บริการได้เหมาะสม จัดอาคารสถานที่กว้างขวางเดินไปมาสะดวก พนักงานในสถานที่พูดจา
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สุภาพ พนักงานในสถานที่พูดอ่อนหวาน จัดอาคารสถานที่ให้บริการสะอาด จัดอาคารสถานที่สวยงาม 
ร่มรื่น จัดอาคารสถานที่กว้างขวาง และอาคารสถานที่สะอาด อยู่เสมอ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้
ประชาชนมีความคิดเห็นในรายด้านนี้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ึ่ึงผลการวิจัยประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับการ
สงเคราะห์ึึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคห
วัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน 
และสอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ  (เสริมชัย ชยมงฺคโล) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 
หมายถึง หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์นาฏ 
แก้วไพทูรย์ (2554, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ด้าน
สถานที่ให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ (อัตถจริยา)” ึึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้ง
แห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการ
สงเคราะห์ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี        
ึึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการจัดอาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ (อัตถจริยา) มากอยู่พอควร อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อ ในรายข้อนี้มากที่สุดกว่าทุกข้อ ึึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ ารง กล่าวว่า ความหมายของสังคหวัตถุว่า ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึด
เหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน ข้อ 3) อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติ
ประโยชน์ต่อกันและกัน คือ การท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย 
สังคมที่ตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็นโทษก็ควรละเว้นไม่กระท า การประพฤติตนให้เป็น
ประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ทั้งกาย วาจา และใจ ในทุกเวลาทุกโอกาส 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “จัดอาคารสถานที่ให้มีความทันสมัย อยู่เสมอ
(สมานัตตตา)” ึึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็น
หลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อ
ปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มี
ความรักสามัคคี ึึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการจัดอาคารสถานที่ให้มีความทันสมัย อยู่เสมอ (สมานัตตตา) มากอยู่
พอควร แต่ก็อาจยังไม่เต็มที่สม่ าเสมอนัก อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็น ในรายข้อนี้
น้อยที่สุดกว่าทุกข้อ ึึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดบุญสิริ ชวลิตธ ารง กล่าวว่า 
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ความหมายของสังคหวัตถุว่า ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือ
การสงเคราะห์กัน ข้อ 4) สมานัตตตา หมายถึง ความเป็นผู้วางตนสม่ าเสมอ หรือเสมอต้นเสมอปลาย
ึึ่งหมายถึง การรักษาระเบียบวิจัยอันใดที่ทุกคนพึงปฏิบัติทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยตามหน้าที่ ที่บัญญัติเอาไว้
เป็นระเบียบของสถานที่ ของหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบของสถาบันการศึกษากฎระเบียบของสถานที่
ราชการต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดถึง สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคห
วัตถุ 4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน ข้อ 4) สมานัตตตา คือ การปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท หน้าที่ของตน โดยวางตนเสมอต้นเสมอปลาย สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้
สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์  (ป .อ .ปยุตฺโต ) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน ข้อ 4) สมานัตต
ตา เอาตัวเข้าสมาน คือ ท าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตนเสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาค ปฏิบัติ
สม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วม
แก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันและสอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริม
ชัย ชยมงฺคโล) กล่าวว่า สังคหวัตถ ุ4 หมายถึง หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้ ข้อ 
4) สมานัตตตา คือ ความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว ก็คือ ความประพฤติปฏิบัติดีต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย เมื่อมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า หรือได้ดิบได้ดีขึ้นไป ก็ไม่ถือตัวหรือท าตัวเย่อหยิ่งกับญาติพ่ีน้อง
หรือมิตรสหายเดิม ที่เคยคบค้าหรือปฏิบัติดีต่อกัน เคยเคารพนับถือกันมาอย่างไร ก็คงประพฤติปฏิบัติ
ดีต่อกัน เคารพนับถือกันอยู่อย่างนั้น ความเป็นผู้มีตนเสมอนี้เป็นคุณเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้เป็น
มิตรไมตรีที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับแนวคิดของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) 
กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง คุณธรรมของการท าให้ เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน ข้อ 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 ่

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่มากพอควร เพราะ
เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่เสมอ เอ้ือเฟ้ือเสียสละให้บริการ (ทาน) พูดจาสุภาพเรียบร้อย 
(ปิยวาจา) พูดจาอ่อนหวานเป็นกันเอง (ปิยวาจา) เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถจริยา) คอย
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แนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (อัตถจริยา) มีความเป็นกันเองกับทุกคน (สมานัตตตา) และให้บริการไม่
เลือกปฏิบัติกับทุกคน (สมานัตตตา) อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในรายด้านนี้ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ึึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้องกับแนวคิดของ
บุญสิริ ชวลิตธ ารง กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกัน
และกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า 
สังคหวัตถุ 4 หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ
คนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของพระภาวนาวิสุทธิคุณ 
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผู้อ่ืนไว้
ได ้สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
คุณธรรมของการท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่เสมอ 
(ทาน)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอัน
เป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับ
การสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี 
ึึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการึึ่งเจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่เสมอ อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความ
คิดเห็น ในรายข้อนี้มากที่สุดกว่าทุกข้อ ึึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของสอดคล้อง
กับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือ ข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์
ึึ่งกันและกัน ข้อ 1) ทาน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน มีน้ าใจต่อกันและกัน ได้แก่ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
การแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน ทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ และแบ่งปันน้ าใจบุคคลในครอบครัว ไม่
ตระหนี่ถี่เหนียวใช้สอยหรือบริโภคสิ่งของแต่เพียงผู้เดียว และสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสาน
หมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน ข้อ 1) ทาน ให้ปัน คือ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน 
ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและ
ศิลปวิทยา และสอดคล้องกับแนวคิดของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 
4 คือคุณธรรมของการท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน ข้อ 1) ทาน คือ การให้ปัน การให้ทานึึ่ง
กันและกันไม่หวงกัน โดนการให้ทานแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ให้เพ่ือการบูชาคุณ ให้เพ่ือยึดเหนี่ยว
จิตใจผู้อ่ืนไว้และให้เพ่ือเห็นแก่มนุษยธรรม 

ข้อที่มีค่าเฉลีย่น้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถจริยา)” ึึ่งมี
ระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้ง
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แห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการ
สงเคราะห์ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ึึ่ง
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถจริยา) มากอยู่พอควร แต่อาจยังไม่เต็มที่มากนัก 
อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็น ในรายข้อนี้น้อยที่สุดกว่าทุกข้อ ึึ่งผลการวิจัยใน
ประเด็นนี้ สอดคล้องกับสรุปค าให้สัมภาษณ์ของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 
หมายถึงข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน ข้อ 4) สมานัตตตา การปฏิบัติตนให้เหมาะสม
กับสถานภาพ บทบาท หน้าที่ของตน โดยวางตนเสมอต้นเสมอปลาย สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ 

3) ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยว
จิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ึึ่งส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ ด้านการอ านวย
ความสะดวก อยู่มากพอควร เพราะได้ เอ้ือเฟ้ือติดป้ายบอกจุดบริการชัดเจน  เอ้ือเฟ้ือจัดจุด
ประชาสัมพันธ์ และอ านวยการ พูดจาสุภาพในขณะให้บริการ พูดจาอ่อนหวานในขณะให้บริการ คอย
ให้ค าแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว บริการเป็นไปตามล าดับก่อน
และหลัง และอ านวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมกันกับทุกคน อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมี
ความคิดเห็นในรายด้านนี้ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ึ่ึงผลการวิจัยประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ
อรศิริ เกตุศรีพงษ์ กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง สิ่งที่เป็นเครื่องสงเคราะห์และยึดเหนี่ยวน้าใจึึ่งกัน
และกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึงข้อ
ปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ
โต) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรม ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้
มีความสามัคคีกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนงค์นาฏ แก้วไพทูรย์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัด
นครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการอ านวยความสะดวกโดยรวม อยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือติดป้ายบอกจุดบริการชัดเจน (ทาน)” ึึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์
ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ึึ่งส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
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เอ้ือเฟ้ือติดป้ายบอกจุดบริการชัดเจน มากอยู่พอควร อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็น 
ในรายข้อนี้มากที่สุดกว่าทุกข้อ ึึ่งผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ ารง 
กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือ
การสงเคราะห์ ข้อ 1) ทาน หมายถึง การให้ การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและกัน ึึ่งเป็นข้อส าคัญเพราะว่า
ทุก ๆ คนนั้น ย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ เช่นทรัพย์สิน
เงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในด้านก าลังกาย ช่วยกระท ากิจการของกันและกันทางกาย ใน
ด้านวาจา พูดจาช่วยเหลือกันในเรื่องที่ควรพูดจา ในด้านสติปัญญา ช่วยให้ความรู้ ให้การแนะน า ใน
ข้อที่ควรจะแนะน าต่าง ๆ การให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานทุกคนทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้น้อย ต่างก็ควรมีทานคือ 
การให้ช่วยเหลือกัน ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ด้วยมีจิตใจมุ่งที่จะช่วย
ให้บรรลุถึงประโยชน์ที่ต้องการ หรือเพ่ือที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย สอดคล้องกับแนวคิด
ของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือ ข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและ
กัน ข้อ 1) ทาน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปัน มีน้ าใจต่อกันและกัน ได้แก่ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การ
แบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน ทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของ และแบ่งปันน้ าใจบุคคลในครอบครัว ไม่ตระหนี่
ถี่เหนียวใช้สอยหรือบริโภคสิ่งของแต่เพียงผู้เดียว และสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคหวัตถ ุ4 คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้
ให้มีความสามัคคีกัน ข้อ 1) ทาน ให้ปัน คือ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือ
สงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและศิลปวิทยา 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา)” 
ึึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการ
สงเคราะห์ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ึึ่ง
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา) มากอยู่พอควร แต่ก็ยังไม่รวดเร็วมากนัก 
อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็น ในรายข้อนี้น้อยที่สุดกว่าทุกข้อ ึึ่งผลการวิจัยใน
ประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือข้อปฏิบัติ
ส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน จ าแนกออกเป็น 4 ประการ ข้อ 4) สมานัตตตา การปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท หน้าที่ของตน โดยวางตนเสมอต้นเสมอปลาย สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรม
ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน ข้อ 3) อัตถจริยา คือ การท า
ประโยชน์แก่กันช่วยเหลือด้วยแรงกายและขวนขวายช่วยเหลือกิจการต่างๆบ าเพ็ญประโยชน์  รวมทั้ง
ช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยปรับปรุงส่งเสริมในด้านจริยธรรม  
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4) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่ง
ความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์
ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความรักสามัคคี ึึ่งส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ 
ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม มากอยู่พอควร เพราะเอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่าง
เท่าเทียม (ทาน) เอ้ือเฟ้ือให้การด าเนินการรวดเร็วให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ทาน) พูดจาสุภาพกับ
ทุกคนอย่างเท่าเทียม (ปิยวาจา) พูดจาอ่อนหวานกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ปิยวาจา) เอาใจใส่
ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอ (อัตถจริยา) มีน้ าใจให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่
เสมอ (อัตถจริยา) ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอ (สมานัตตตา) และมีความเสมอภาคต่อ
การให้บริการ (สมานัตตตา) อาจด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในรายด้านนี้ โดยรวม อยู่
ในระดับมาก ึึ่งผลการวิจัยประเด็นนี้  สอดคล้องกับแนวคิดของศศิธร พูลสุข กล่าวว่า หลักการ
ให้บริการที่ดีนั้น ประการแรกของการให้บริการทั้งหมด ข้อ 1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equitable Service) คือ การยึดหลักว่าคนเราทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมกันนั้น
หมายถึง ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งทางกฎหมายและทางการเมือง การให้บริการของ
รัฐจะต้องไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ผิว หรือความยากจน ตลอดจนสถานะทางสังคมและสอดคล้องกับ
แนวคิดของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) กล่าวว่า สังคหวัตถ ุ4 คือคุณธรรมของการท าให้
เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน ข้อ 4) สมานัตตตา คือ การวางตนให้เหมาะสม เรียกว่า ไม่ถือตัวตน
ว่า เราดีกว่าเขาได้แก่ วางตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ เหมาะกบัฐานะ เหมาะกับกาลเทศะ ที่ว่า
เหมาะสมต าแหน่งหน้าที่นั้น  หมายความว่า เรามีหน้าที่อย่างไร ก็ไปปฏิบัติไปตามหน้าที่ ที่ว่า
เหมาะสมกับฐานะนั้น คือ ใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะก็คือ เข้าใจใช้จ่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยร่าย
เกินไปแต่ก็ไม่ตระหนี่เกินไปจนเข้าขั้นทรมานตนเอง ที่ว่าเหมาะสมกับกาลเทศะนั้นหมายความว่า
ปฏิบัติกิจให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนารี แสนพยุห์ ได้ท าวิจัย
เรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่า
เทียม (ทาน)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็น
หลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อ
ปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มี
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ความรักสามัคคี ึึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการเอ้ือเฟ้ืออย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ทาน) มากอยู่พอควร อาจ
ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็น ในรายข้อนี้มากที่สุดกว่าทุกข้อ ึึ่งผลการวิจัยในประเด็น
นี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน ประกอบด้วยคุณธรรม 4 
ประการ ในข้อ 1) ทาน ให้ปัน คือ ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วย
ปัจจัยสี่ ทุน หรือ ทรัพย์สิน สิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจและศิลปวิทยา  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอ 
(สมานัตตตา)” ึึ่งมีระดับการแปลผลในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 เป็น
หลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นข้อ
ปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่งกันและกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสานหมู่ชนไว้ให้มี
ความรักสามัคคี ึึ่งส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคห
วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอ (สมานัตตตา) มากอยู่พอควร แต่ก็ยังไม่
ไม่สม่ าเสมอมากนัก อาจด้วยเหตุนี้จึงท าให้ประชาชนมีความคิดเห็นในรายข้อนี้น้อยที่สุดกว่าทุกข้อ ึึ่ง
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) กล่าวว่า 
สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมของการท าให้เกิดความรักสมานสามัคคีต่อกัน ข้อ 4) สมานัตตตา คือ การ
วางตนให้เหมาะสม เรียกว่า ไม่ถือตัวตนว่า เราดีกว่าเขาได้แก่ วางตนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ 
เหมาะกับฐานะ เหมาะกับกาลเทศะ ที่ว่าเหมาะสมต าแหน่งหน้าที่นั้น หมายความว่า เรามีหน้าที่
อย่างไร ก็ไปปฏิบัติไปตามหน้าที่ ที่ว่าเหมาะสมกับฐานะนั้น คือ ใช้จ่ายทรัพย์ให้เหมาะสมกับฐานะก็
คือ เข้าใจใช้จ่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยร่ายเกินไปแต่ก็ไม่ตระหนี่เกินไปจนเข้าขั้นทรมานตนเอง  ที่ว่า
เหมาะสมกับกาลเทศะนั้นหมายความว่าปฏิบัติกิจให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  สอดคล้องกับ
แนวคิดของพระมหาบุญเพียร ปุญฺวิริโย กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือข้อปฏิบัติส าหรับการสงเคราะห์ึึ่ง
กันและกัน ข้อ 4) สมานัตตตา คือ การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพ บทบาท หน้าที่ของตน 
โดยวางตนเสมอต้นเสมอปลาย สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้และสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคนและประสาน
หมู่ชนไว้ให้มีความสามัคคีกัน ข้อ 4) สมานัตตตา คือ การเอาตัวเข้าสมานท าตัวให้เข้ากับเขาได้ วางตน
เสมอต้นเสมอปลายให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ าเสมอกันต่อคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบและเสมอใน
สุขทุกข ์คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข ์ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน 

5.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  
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จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
โพนทอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประกอบอาชีพ ต่างกัน มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการ แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า  
1) เพศ ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ที่มีเพศ

ต่างกัน มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน        
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นชายหรือเพศหญิงเท่านั้น 
เพศจึงไม่เป็นอุปสรรคใด ๆ กับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ดังนั้น ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ไม่แตกต่างกัน ึึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดนัย วงศ์อมรอัคร
พันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคห
วัตถุ 4” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสภาทนายความตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย บัวจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยเปรียบเทียบพบว่า
ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน 

2) อายุ ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ที่มีอายุ
ต่างกัน มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวมไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า อายุเป็นเพียงสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกให้ทราบว่าใครเกิดก่อนและหลังเท่านั้น อายุจึงไม่เป็น
อุปสรรคใด ๆ กับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ดังนั้น ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง ไม่แตกต่างกัน ึึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดนัย วงศ์อมรอัครพันธ์ ได้วิจัยเรื่อง 
“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคหวัตถุ 4” ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสภา
ทนายความตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษา
ของราชันย์ ธงชัย ราชันย์ ธงชัย ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการ
ลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการ
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ลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ 4 ของหน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวม 
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  

3) ระดับการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาเป็นเพียง
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าการศึกษาสูงหรือต่ าเพียงเท่านั้น ระดับการศึกษาจึงไม่เป็นอุปสรรคใด 
ๆ กับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ดังนั้น ประชาชนที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง ไม่แตกต่างกัน ึึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย บัวจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง 
“ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ  4 ของส านักงานเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยเปรียบเทียบพบว่าประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับการศึกษาของราชันย์ ธงชัย ราชันย์ ธงชัย ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ  4 ของหน่วยงานสัสดี
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มี ระดับการศึกษา 
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ  4 ของ
หน่วยงานสัสดีอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4) ประกอบอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชน ทีอ่าชีพต่างกัน มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 
4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อาชีพที่ต่างกัน 
จะมีความคิดเห็นมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอาชีพใดๆ การประกอบอาชีพจึงไม่เป็น
อุปสรรคใด ๆ กับความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ดังนั้น ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ ต่างกัน มีความ
คิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ไม่แตกต่างกัน ึึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดนัย วงศ์อมรอัคร
พันธ์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสภาทนายควาตามหลักสังคห
วัตถุ 4” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของสภาทนายความตามหลักสังคหวัตถุ 4 โดยรวม และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย บัวจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยเปรียบเทียบพบว่า
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ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ส านักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ไมแ่ตกต่างกัน 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไป

ใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง เป็นข้อเสนอแนะ และข้อ
ค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านการอ านวยความสะดวก และด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยควรมีการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของให้มากยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงในด้านต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้
น ามาเป็นข้อเสนอแนะโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเพ่ือการ
วิจัย ดังนี้  

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะ และข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัย และการอภิปรายผล ึึ่ง

มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ดังนี้ 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้

ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษา
มาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนา ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม ึึ่งเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดกว่าทุกด้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง อยู่
ในระดับมากที่สุดต่อไป  

และในการเสนอแนะเชิงนโยบาย รายด้าน และรายข้อ ึึ่งมดัีงต่อไปนี้ 
1) ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคห

วัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ ด้านอาคารสถานที ่ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “อาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ (อัตถ
จริยา)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
โพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการโดยจัด
อาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 8 ที่ว่า “จัดอาคารสถานที่ให้มีความทันสมัย อยู่เสมอ
ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของส านักงานขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ โดยจัดอาคาร
สถานทีใ่ห้สะอาด เป็นระเบียบ มากยิ่งขึ้นต่อไป 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่
เสมอ (ทาน)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขา
อ าเภอโพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการให้
เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถ
จริยา)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
โพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการให้
เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ มากยิ่งขึ้นต่อไป 

3) ด้านการอ านวยความสะดวก พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
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อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ ด้านการอ านวย
ความสะดวก ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือติดป้ายบอกจุดบริการชัดเจน 
(ทาน)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
โพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการโดย
เอ้ือเฟ้ือติดป้ายบอกจุดบริการชัดเจน มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว (อัตถ
จริยา)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอ
โพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของส านักงานขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว มากยิ่งขึ้นต่อไป 

4) ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
ประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียม ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคน
อย่างเท่าเทียม (ทาน)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่าเทียม มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่
เสมอ (สมานัตตตา)” ึึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ และยกระดับการพัฒนาของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมอยู่เสมอ มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยั 
  จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้

ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะ
เสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ จะวิจัยต่อยอด ดังต่อไปนี้จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

1) จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเท่า
เทียม ดังนั้น ควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การส่งเสริมหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมในส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง เพ่ือน าผลการวิจัยใช้
เป็นสารสนเทศในการพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในแต่ละด้าน  คือ ข้อ 6 ที่ว่า 
“ด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว  (อัตถจริยา)” ดังนั้น ควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) แนวทางการพัฒนาการด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็วตรงตามหลักสังคหวัตถุ 4  

3) จากผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะที่มีความถี่สูงสุด คือ ควรลดขั้นตอนการ
ให้บริการเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น (อัตถจริยา) ดังนั้น ควรวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
1) รองศาสตราจารย์อุดม พิริยะสิงห์  
 ต ำแหน่งวุฒิ  อาจารย์ประจ าสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

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

                   ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร     รองศาสตราจารย์ อุดม พิริยะสิงห์ 
    

ด้วย นางสาว สุวันนา  ค าบุศย์ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (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  
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ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (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 ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร      
    

ด้วย นางสาว สุวันนา  ค าบุศย์ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (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 ๒๕๖๐ 
 
 

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์เก็บรวมรวบข้อมูล 
 

เจริญพร     ผู้อ านวยการส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 
    

ด้วย นางสาว สุวันนา  ค าบุศย์ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง” เพ่ือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)    

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา
ได้เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลในหน่วยงานของท่าน ส่วน วัน เวลา นั้น นักศึกษาจะมาติดต่อประสานงานกับท่าน
โดยตรง 

 

          จึงเจริญพรมาเพ่ือโปรดทราบ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าคงได้รับความ
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  

 

นายวฒัยากรณ ์แนน่อุดร 

ผู้อ านวยการส านักงานขนส่งจงัหวดัร้อยเอ็ด 
สาขาอ าเภอโพนทอง 

 

อนุญาติให้เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจยั 
เรื่อง 

การประยกุตห์ลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการให้บรกิารของส านกังานขนสง่จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
สาขาอ าเภอโพนทอง  

 

 

ค าชีแ้จง      

1) แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 
4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ผู้วิจัยใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่ตรงความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่านในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ และ
ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 

2) แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
      ตอนที่ 1 ถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 
ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง ในแต่ละด้าน 
               ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการ
ของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

       สุวันนา  ค าบุศย์ 
   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. ประถมศึกษา/เทียบเท่า 
   [   ] 2. มัธยมศึกษา/เทียบเท่า          
  [   ] 3. อนุปริญญา/เทียบเท่าขึ้นไป 
 
4) ประกอบอาชีพ 

[  ] 1. เกษตรกรรม 
  [  ] 2. รับจ้าง/ลูกจ้าง      

[  ] 3. ค้าขาย/อาชีพส่วนตัว 
  [  ] 4. รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้
ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง 

ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อ ที่ตรงกับที่ท่านม ี

ความคิดเห็นต่อการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง และให้ตอบครบทุกข้อ 

 

ข้อ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง 

ระดบัความคดิเห็น  
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ทีสุ่ด  

 5 4 3 2 1 
ด้านอาคารสถานที่  

 
  1. เอ้ือเฟ้ือจัดอาคารสถานที่ให้บริการได้เหมาะสม 

(ทาน)  
     

2. เอ้ือเฟ้ือจัดอาคารสถานที่กว้างขวางเดินไปมา
สะดวก (ทาน) 

      

3. พนักงานในสถานที่ พูดจาสุภาพ  เป็ นกัน เอง              
(ปิยวาจา) 

      

4. พนักงานในสถานที่พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน (ปิย
วาจา) 

      

5. จัดอาคารสถานที่สะอาด เป็นระเบียบ (อัตถ
จริยา) 

     

6. จัดอาคารสถานที่มีความปลอดภัย (อัตถจริยา)      

7. จัดอาคารสถานที่ ส วยงาม ร่มรื่น  อยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา) 

     

8. จัดอาคารสถานที่ ให้มีความทันสมัย อยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา 

     

ด้านเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร  

1. เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือพร้อมให้บริการอยู่เสมอ  (ทาน)        
2. เจ้าหน้าที่เอ้ือเฟ้ือเสียสละให้บริการ  (ทาน)        

3. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพเรียบร้อย (ปิยวาจา)        
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ข้อ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ  4 ไปใช้ในการให้บริการของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง 

ระดบัความคดิเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 5 4 3 2 1 
4. เจ้าหน้าที่พูดจาอ่อนหวานเป็นกันเอง (ปิยวาจา)       

5. เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ เต็มใจให้บริการ (อัตถจริยา)      

6. เจ้าหน้าที่คอยแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (อัตถ
จริยา)  

     

7. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับทุกคน (สมานัตต
ตา) 

     

8. เจ้ าหน้าที่ ให้บริการไม่ เลือกปฏิบัติกับทุกคน 
(สมานัตตตา 

     

ด้านการอ านวยความสะดวก  

1. เอ้ือเฟ้ือติดป้ายบอกจุดบริการชัดเจน  (ทาน)       
2. เอ้ือเฟ้ือจัดจุดประชาสัมพันธ์ และอ านวยการ  

(ทาน)  
     

3. พูดจาสุภาพในขณะให้บริการ (ปิยวาจา)      

4. พูดจาอ่อนหวานในขณะให้บริการ (ปิยวาจา)      

5. คอยให้ค าแนะน าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ (อัตถจริยา)      
6. ด าเนินการในขั้นตอนให้อย่างรวดเร็ว (อัตถจริยา)       

7. บริการเป็นไปตามล าดับก่อนและหลังสม่ าเสมอ
(สมานัตตตา) 

     

8. ให้บริการตรงตามเวลาที่ ก าหนดไว้อยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา) 

     

ด้านการใหบ้ริการอยา่งเท่าเทยีม 

1. เอ้ือเฟ้ือให้บริการอย่างรวดเร็วกับทุกคนอย่างเท่า
เทียม (ทาน)     

     

2. เอ้ือเฟ้ือให้การด าเนินการรวดเร็วให้กับทุกคนอย่าง
เท่าเทียม  (ทาน)     

     

3. พูดจาสุภาพกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ปิยวาจา)      
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ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ

ให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพนทอง  
เพ่ือการประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

สาขาอ าเภอโพนทอง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความกรุณาเขียนข้อเสนอแนะเพ่ิมทั้งสี่ด้าน 
 

1) ดา้นอาคารสถานที ่
   ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................  
..................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
 
2) ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้ห้บรกิาร 

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

ข้อ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการประยุกต์
หลักสังคหวัตถุ  4 ไปใช้ในการให้บริการของ
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอ าเภอโพน
ทอง 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

 5 4 3 2 1 

4. พูดจาอ่อนหวานกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (ปิย
วาจา) 

     

5. เอาใจใส่ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม (อัตถ
จริยา)  

     

6. มีน้ าใจช่วยเหลือให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม 
(อัตถจริยา)    

     

7. ให้ บ ริ ก ารกั บทุ กคนอย่ าง เท่ า เที ยมอยู่ เสมอ 
(สมานัตตตา)      

     

8. มีความเสมอภาคต่อการให้บริการกับทุกคนอยู่
เสมอ (สมานัตตตา) 
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3) ดา้นการอ านวยความสะดวก 

   ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................................................. .................................. 
 
4) ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเทา่เทยีม 

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

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมนิคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) 
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แบบประเมินคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการของส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด          
สาขาอ าเภอโพนทอง 

 

ข้อ 
ผูเ้ชีย่วชาญ ผลรวมของคะแนน 

(X) 
IOC = 

N

x
 หมายเหต ุ

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1) ดา้นอาคารสถานที่ 

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) ดา้นเจา้หนา้ทีผู่ใ้ห้บรกิาร 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) ดา้นการอ านวยความสะดวก 

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) ดา้นการใหบ้ริการอยา่งเทา่เทยีม 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 
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ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
****** 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 84.1203 50.1453 .8202 .9310 

ข้อที่2 84.0606 52.1837 .9303 .9314 
ข้อที่3 84.1515 52.5076 .8411 .9312 

ข้อที่4 84.0909 50.1477 .8332 .9311 

ข้อที่5 79.8788 48.6723 .6769 .9314 
ข้อที่6 70.0000 48.4375 .7539 .9317 

ข้อที่7 79.8485 48.2576 .6830 .9326 
ข้อที่8 79.9393 45.8712 .8930 .9319 

ข้อที่9 70.1233 47.2917 .8506 .9314 

ข้อที่10 70.5431 46.1042 .8466 .9312 
ข้อที่11 70.3939 45.0587 .8760 .9329 

ข้อที่12 70.1818 46.8409 .6767 .9324 

ข้อที่13 70.6727 46.6420 .8933 .9326 
ข้อที่14 70.5424 46.3144 .6764 .9325 

ข้อที่15 70.5818 47.2159 .7513 .9319 
ข้อที่16 79.6091 46.3977 .6978 .9313 

ข้อที่17 79.6091 45.5852 .7407 .9310 

ข้อที่18 70.5909 47.1477 .7332 .9310 
ข้อที่19 79.5788 46.6723 .6769 .9326 

ข้อที่20 70.1230 45.4375 .7539 .9317 

ข้อที่21 70.3939 45.0587 .8760 .9329 
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ข้อที่ 
Scale   Mean 

if Item                  
Deleted 

Scale  Variance 
if Item                  

Deleted 

Corrected 
Item  Total 
Correlation 

Alpha  if Item 
Deleted 

 

ข้อที่22 84.0606 52.1837 .9303 .9314 

ข้อที่23 84.1515 52.5076 .8411 .9312 
ข้อที่24 84.0909 50.1477 .8332 .9311 

ข้อที่25 79.8788 48.6723 .6769 .9314 

ข้อที่26 70.0000 48.4375 .7539 .9317 
ข้อที่27 79.8485 48.2576 .6830 .9326 

ข้อที่28 79.9393 45.8712 .8930 .9319 

ข้อที่29 70.1233 47.2917 .8506 .9314 
ข้อที่30 70.5431 46.1042 .8466 .9312 

ข้อที่31 70.3939 45.0587 .8760 .9329 
ข้อที่32 70.1818 46.8409 .6767 .9324 
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