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รายงานการคน้ควา้อสิระและบทความวจิยัฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัความพงึ

พอใจของผู้รบับริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง และ
เปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง จ าแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ โดยประชากรที่ท าการวิจัย คือผู้ใช้บริการของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง จ านวน 150 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูจ านวน 150 ชุด แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของประชากร ไปท า
การประมวลดว้ยเครื่องมอืคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติทิี่เชงิอนุมานประกอบด้วย Independent 
samples t-test และ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 

ผลจากการศกึษาพบว่า กลุ่มประชากรเป็นเพศชาย 98 คน เพศหญิง 52 คน โดยส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ  
ซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้บริการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร เป็นดา้นทีผู่ใ้ช้บรกิารที่มา
ใช้บรกิารส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุงมคีวามพงึพอใจสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้าน
ความน่าเชื่อถือไว้ใจในการบรกิาร ส่วนด้านที่ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจน้อยที่สุด คอื ด้าน
ความเหน็อกเหน็ใจผู้รบับรกิารโดยเมื่อท าการเปรยีบเทียบความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ อายุ อาชพี และระดบัการศกึษาแตกต่าง
กนัมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 

The independent study was accomplished to study the level of customer satisfaction 
with the services offered by the Phatthalung Provincial Office of Buddhism, as well as to 
compare the satisfaction of services classified by demographic characteristics serviced 
by the Phatthalung Provincial Office of Buddhism, totaling 150 people. The questionnaire 
was utilized as the data collection tool. The data was analyzed using statistical tools such 
as frequency, percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics such as the 
independent samples t-test and one-way ANOVA. 

The study revealed that the population consisted of 98 males and 52 females, 
mostly aged between 40 - 49 years old, with bachelor's degrees. Most of them were 
monks. The overall satisfaction of service users in using the services of the Office of 
Buddhism was at the highest level. In terms of concrete services, the customer who used 
the services provided by the Phatthalung Provincial Office of Buddhism was the most 
satisfied, followed by the reliability of the organization, and the sympathy for the 
customers was the least. When the satisfaction of service users was compared by 
demographic characteristics, it was discovered that differences in gender, age, 
occupation, and educational level of the customers had not made a difference in 
satisfaction. 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในยุคปัจจุบนัการให้บรกิารคอืสิ่งที่ส าคญัในทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรจากทาง
ภาครฐั หรอืจะเป็นองคก์รของเอกชน ต่างมหีน้าที่ในการให้บรกิารเป็นทุนเดมิอยู่แลว้ และการ
บรกิารของทัง้สองหน่วยงานนี้จะต้องเป็นการบรกิารให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ไป เพื่อเป็น
การรกัษาเกยีรต ิและภาพลกัษณ์ในการท างาน และการอบรมเกี่ยวกบัมาตรฐานในการบรกิาร
เพื่อสามารถน ามาพฒันาองคก์ร เพราะการบรกิารนัน้เกดิขึน้จากสภาพแวดลอ้มรอบตวัของเรา
ในทุกวนั โดยการบรกิารนัน้อาจจะท าให้เกิดทัง้ความพงึพอใจและอาจก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจไดเ้ช่นกนั 

ความพงึพอใจของผู้ทีไ่ด้รบับรกิารจะส่งผลต่อองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนเพื่อใหเ้หน็ถงึ
ความส าคญัของการพฒันาการบรกิารแก่ประชาชนอย่างมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ ทัง้นี้การทีจ่ะช่วย
ในการถูกร้องเรยีนในการปฏิบตัหิน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรอืพนักงานจากการให้การบรกิารจาก



ผู้รบับรกิารที่มไีม่มคีวามพงึพอใจในการบรกิาร ซึ่งผลกระทบจากการที่องค์กรได้ถูกร้องเรยีน 
จะส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รโดยรวม เนื่องจากการรอ้งเรยีนเป็นสิง่ทีอ่งคก์รต่าง ๆ 
นัน้ควรที่จะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการไว้ ใจ เพื่อให้องค์กรมีความ
น่าเชื่อถอื และ ท าใหบุ้คคลทัว่ไปอยากมาใชบ้รกิาร ความพงึพอใจเกดิขึ้นจากทศันต ิความคดิ
และความตอ้งการของผูท้ีใ่ชบ้รกิาร การไม่พงึพอใจจากการบรกิารอาจเกดิผลเสยีหลายๆภายใน
องคก์ร 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ในฐานะเป็นหน่วยงานของรฐับาล ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง มหีน้าที่ในการ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และ
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดวทิยฐานะ รวมทัง้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง รบัสนองงาน 
ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบรหิารการปกครองคณะสงฆ์เสนอแนว
ทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา ท าการส่งเสรมิ ดูแล 
รกัษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวตัถุทางพระพุทธศาสนาและดูแล รกัษา และจดัการ
วดัร้างและศาสนสมบตักิลางตามหลกัวสิยัทศัน์ใหม่ “องค์กรขบัเคลื่อนกจิการพระพุทธศาสนา  
สู่ความมัน่คง สังคมด ารงศีลธรรม น าสันติสุขอย่างยัง่ยืน”  และมีหน้าที่และภารกิจที่ต้อง
รบัผดิชอบในการให้บรกิารงานแก่ประชาชนในตลอดเวลาที่ผ่านมาส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพทัลุงไดม้กีารพฒันาและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการบรหิารจดัการเพื่อประชาชน 
ทางดา้นประสทิธภิาพดา้นการบรกิาร คอื พฒันาดา้นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ไดต้ามวตัถุประสงคท์ีป่ระชาชนต้องการ จากการแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบและกฎหมายใหม้คีวาม
เหมาะสมและมคีวามเหมาะสมกบัยุคสมยัและสถานการณ์ในปัจจุบนั จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัได้
เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการบรกิารและต้องการศกึษาในเรื่องของความพงึพอใจอย่างแท้จรงิ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจยัเหล่านี้มคีวามส าคญัต่อการบรกิารของส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพทัลุง ตลอดจนศกึษาเกี่ยวกบัการหาต้นตอและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และ ขอ้บกพร่อง
ในการบรกิารทีเ่ป็นบ่อเกดิของความไม่พงึพอใจของประชาชนเพือ่จะน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาใช้
ในการปรบัปรุงงานบรกิารด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนที่มาขอรบับรกิารให้ดีขึ้น ผู้วจิยัมุ่งศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการจาก
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงาน

พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการใช้บรกิารของส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั

พทัลุง จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

สมมติฐานของการวิจยั 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั  



 

ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากร ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2565) พบว่า มีผู้ใช้บริการของ

ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง จ านวน 150 คน จึงเลือกใช้ประชากรทัง้หมดในการ 
ท าวจิยั 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดทฤษฎี ความพงึพอใจ เป็นความรู้สกึที่วดัโดยระดบัในความรู้สกึทางบวกของ

บุคคลในการรบัรู้ และในความหมายของความพงึพอใจในการบรกิาร แบ่งออกเป็น 2 อย่าง 
ไดแ้ก่ ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคหรอืผูร้บับรกิาร และความพงึพอใจในงานของผูใ้หบ้รกิาร 

Kotler (2003, หน้า 36) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ว่าเป็นการรู้สึกในการ
เปรยีบเทยีบระดบัความคาดหวงั ในสิง่ที่พอใจ เช่น หากได้รบัการคาดหวงัในการท างานของ
ผลติภณัฑม์คีวามต ่ากว่าทีว่างไว้ก็จะส่งผลใหเ้กดิความรูส้กึไม่พอใจ ไม่มคีวามพอใจ รูส้กึไม่ด ี  
กจ็ะส่งผลใหเ้กดิความไม่พอใจใหก้บัผู้รบับรกิาร และหากมคีวามเขา้ใจของผลติภณัฑ์ทีต่รงกบั
ความเข้าใจจะท าให้เกดิความคาดหวงั ส่งผลให้เกดิเป็นความพงึพอใจโดยผลนัน้อาจมคีวาม
ได้รบัความคาดหวงัที่ตรงกบัความต้องการหรอืสูงกว่าที่คาดหวงัไว้ในความต้องการที่จะไดร้บั
ส่งผลใหเ้กดิเป็นความรูส้กึทีด่ ีมีความประทบัใจ และนัน่หมายถงึลูกคา้จะมกีารตดัสนิในการมา
ซือ้ซ ้าในผลติภณัฑเ์กดิขึน้ ซึง่เป็นความพอใจในระดบัมาก 

Cullen (2001,หน้า 664) ไดอ้ธบิายว่า คุณภาพการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระยะยาวและ
ในระยะสัน้บุคคลทีม่าใชบ้รกิารเป็นการเฉพาะชัว่คราวเพื่อกจิอย่างใดอย่างหนึ่งและบุคคลที่มา
ใชบ้รกิารเป็นประจ าใหเ้กดิความพงึพอใจมากทีสุ่ดเพือ่ใหอ้งคก์รเกดิความมปีระสทิธภิาพในการ
บรกิาร 

Parasuraman et al. (1988) ไดม้กีารพฒันาปัจจยัทีก่ าหนดคุณภาพบรกิารได ้10 ดา้น 
ดงันี้ใหเ้หลอื 5 ดา้น ดงันี้ 
1.ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangibles) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการบรกิาร ซึ่ง
สถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก อาจจะเหน็ไดจ้ากความทนัสมยัของเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่
ใหบ้รกิาร การแต่งกายของพนกังาน และความสะดวกสบายของสถานทีใ่นการใหบ้รกิาร 
2. ความน่าเชื่อถอื หรอืไวว้างใจได ้  (Reliability) ความสามารถในการมอบการบรกิารเพื่อที่จะ
สนองความต้องการของลูกคา้ตามทีไ่ดส้ญัญาหรอืทีค่วรจะเป็นไดอ้ย่างถูกต้อง มคีวามตรงตาม
วตัถุประสงคข์องการบรกิารในเวลาทีเ่หมาะสม  
3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ความตัง้ใจทีจ่ะช่วยเหลอืลูกคา้โดยเป็นการ
ให้บรกิารอย่างรวดเรว็ ความรวดเรว็จะต้องมาจากพนักงานและกระบวนการในการให้บรกิาร
อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามรวดเรว็ในการไดร้บับรกิารดว้ยความเตม็ใจในการใหบ้รกิาร 



4. การใหค้วามมัน่ใจ (Assurance) เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ว่าจะไดร้บัการบรกิารที่
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมคีวามรูส้กึเชื่อมัน่ไวใ้จในชื่อเสยีงและความมัน่คงของบรกิาร ความ
สุภาพของพนกังาน ความพรอ้มในการใหบ้รกิารของพนกังาน 
5. การเขา้ใจการรบัรูค้วามตอ้งการของผูร้บับรกิาร (Empathy) การดแูลเอาใจใสใ่นการใหบ้รกิาร
ด้วยความตัง้ใจ เพื่อที่จะได้รบัการตอบสนองในเรื่องการบรกิารและการแก้ปัญหาในลูกค้าเป็น
ราย ๆ ไป 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
กาญจนา จนัทรส์งิห ์และรุ่งรุจ ีศรดีาเดช (2553) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารที่

มีต่อการบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจคดิเป็นร้อยละ 96.40 โดยภาพรวมผู้ใช้บรกิาร 
มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  

จณิาภา ใครม้า และประภยั สุขอนิ (2557) ไดศ้กึษาความพงึพอใจต่อคุณภาพบรกิารของ
ส านักหอสมุด มหาวทิยาลยัแม่โจ้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อคุณภาพบรกิาร 
ผลการวจิยัพบว่า ผู้ใช้บรกิารใช้บรกิารยมื - คนืมากที่สุด มคีวามพงึพอใจมากเป็นล าดบัแรก 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากรหอ้งสมุด จะพบว่า บุคลากรแต่งกายและมบีุคลกิภาพทีเ่หมาะสม 

วรศิรา คงเดมิ (2550) ได้ศกึษา เรื่องความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิารของ
ส านกังานประกนัภยัจงัหวดัพงังา ในภาพรวมอยู่ระดบัความพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาความพงึ
พอใจเป็นรายได ้พบว่าประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารอยู่ในระดบัพงึพอใจมากทัง้ 5 
ดา้น โดยส่วนใหญ่ประชาชนมคีวามพงึพอใจในด้านขอ้มูลข่าวสารเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื
ด้านผู้ให้บรกิาร ด้านสิง่อ านวยความสะดวก และด้านกระบวนการ เป็นอนัดบัถดัมาตามล าดบั 
สว่นดา้นทีม่คีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ดสุด 

น ้าลนิ เทยีมแก้ว (2560) ได้ศกึษาความพงึพอใจต่อคุณภาพการบรกิารของส านักวทิย
บรกิาร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม การวิจยัครัง้นี้มวีตัถุเพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อคุณภาพการ
บรกิาร จ านวน 420 คน ซึง่ไดจ้ากการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) เครื่องมอื
ทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม การวเิคราะห ์ขอ้มลูใชส้ถติ ิรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจต่อคุณการให้บริการของส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านที่ได้รบัความพงึพอใจมากที่สุด คอืด้านบุคลากรผู้
ใหบ้รกิาร  

วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงาน

พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุงด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไวโ้ดยมวีธิี
ตามล าดบั ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   



2. การสรา้งเครื่องมอื 
3. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 
5. สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 

การศกึษาครัง้นี้ใชแ้บบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นอุปกรณ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐม
ภูมิ โดยสร้างขึ้นให้สอดคล้องมีความครอบคลุมปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อคุณภาพด้านการ
บรกิารที่มผีลกระทบต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง 
ซึง่ประกอบไปดว้ย 

สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในส่วนของความพึงพอใจในการใช้บริการของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื
ไวใ้จใน การบรกิาร ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร และ
ดา้นความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณ 
ค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด  

การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัด าเนินการ มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
1. ตรวจสอบแบบสอบถามทีเ่กบ็ขอ้มลู มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์  
2. ผูว้จิยัท าการดาวน์โหลดขอ้มูลการตอบกลบัแบบสอบถามจาก Google forms เพื่อ

น าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปท าการประมวลผลโดยวธิกีารทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  
3. ท าการวเิคราะหข์อ้มลูผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน มีดงัน้ี 
1. วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการให้บรกิารของส านักงาน

พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ส าหรบัขอ้มลูทีจ่ าแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบท ี(t-test) 
2. วเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในการให้บรกิารของส านักงาน

พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ส าหรบัขอ้มูลทีจ่ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) โดยหากพบว่ามคีวามแตกต่างจะท าการเปรยีบเทียบ
เชงิซอ้น (Multiple comparison) โดยใชว้ธิ ีFisher’s Least – Significant  Different (LSD) 

ผลการวิจยั 
ผู้วิจัยท าการน าเสนอผลการวิจัยความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงาน

พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 
150 ชุด แล้ววเิคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร ์



ประชากรตามเพศ พบว่า ประชากรสว่นใหญ่ จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.30 เป็น
ชาย สว่นประชากรทีเ่ป็นหญงิ มจี านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.70 

ประชากรตามอายุ พบว่า ประชากรสว่นใหญ่ จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.70 เป็น
ผู้ที่มอีายุ 40 - 49 ปี รองลงมาเป็นผู้ที่มอีายุ 30 - 39 ปี จ านวน 44 คน คดิเป็นร้อยละ 29.30 
และประชากรทีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปีมจี านวนน้อยทีสุ่ด คอื 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.30 

ประชากรตามอาชีพ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่จ านวน 50 คน คดิเป็นร้อยละ 33.30 
เป็นพระภิกษุ รองลงมาเป็นพนักงาน/ราชการ จ านวน  44 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 และ
ประชากรทีป่ระกอบอาชพีแม่คา้/พอ่คา้มจี านวนน้อยทีสุ่ด 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.70 

ประชากรตามการศกึษา พบว่า ประชากรสว่นใหญ่จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.30 
เป็นผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.00 และผูท้ีม่กีารศกึษาในระดบัสูงกว่าปรญิญาโท
น้อยทีสุ่ด จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 
ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการให้บริการของส านักงาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดัพทัลุง 

ผู้วจิยัท าการศกึษาระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารของส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพทัลุง โดยจ าแนกความพงึพอใจของผู้รบับรกิารออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ ด้านการตอบสนองต่อ
ผู้รบับริการ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้รบับริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รบับริการ 
วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวจิยัด้วยตาราง
ประกอบค าบรรยาย ดงันี้ 

ตารางที ่1 ความพงึพอใจ ในภาพรวมทัง้ 5 ดา้น 
ความพึงพอใจ �̅� SD ระดบัความพึง

พอใจ 

ด้านความเ ป็นรูปธรรมของการ
บรกิาร 

4.61 0.52 มากทีสุ่ด 

ด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจในการ
บรกิาร 

4.54 0.57 มากทีสุ่ด 

ดา้นการตอบสนองต่อผูร้บับรกิาร 4.51 0.63 มากทีสุ่ด 

ดา้นการใหค้วามมัน่ใจแก่ผูร้บับรกิาร 4.48 0.64 มากทีสุ่ด 

ดา้นความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิาร 4.19 0.77 มาก 



โดยรวม 4.47 0.63 มากทีสุ่ด 

หมายเหตุ n = 150 
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุงโดยรวมอยู่ในระดบั

มากที่สุด มคี่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการ
บรกิาร เป็นด้านที่ผู้ใช้บรกิารของส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุงมคีวามพงึพอใจสูง
ทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.52 และมรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด 
รองลงมาเป็นด้านความน่าเชื่อถอืไว้ใจในการบรกิาร มคี่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.57 และมรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด ส่วนด้านที่ผู้ใช้บรกิารมคีวามพงึพอใจน้อย
ทีสุ่ด คอื ดา้นความเหน็อกเหน็ใจผูร้บับรกิารการ มคี่าเฉลีย่ 4.19 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.77 
และมรีะดบัความพงึพอใจในระดบัมาก 
ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของส านักงาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดัพทัลุง จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

ผูว้จิยัท าการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการใช้บรกิารของส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพทัลุง โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา 
โดยใช้การวเิคราะห์ด้วยการทดสอบทสี าหรบัประชากรสองกลุ่มที่เป็นอสิระกนั (Independent 
sample t - test) ส าหรบัเปรยีบเทยีบความพงึพอใจเฉลีย่ของกลุ่มทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ี่
แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม และวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
ANOVA) ส าหรบัเปรยีบเทียบความพงึพอใจเฉลี่ยของกลุ่มที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แบ่งออกตัง้แต่ 3 กลุ่ม ขึน้ไป และหากพบว่ามคีวามแตกต่าง จะท าการเปรยีบเทยีบรายคู่ดว้ยวธิี 
Fisher’s Least-Significant Different (LSD) ผลการศกึษาแสดงดงัต่อไปนี้ 

สมมติฐาน 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้าน เพศ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึ
พอใจในการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

H0 : ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที ่2 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของส านกังานพระพุทธศาสนา 

จงัหวดัพทัลุง จ าแนกตามเพศ 
เพศ n �̅� S.D. t df Sig 

ชาย 98 94.54 5.26 0.21 148 0.17 



หญงิ 52 94.36 4.19    

หมายเหตุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางที ่2 พบว่า ค่าสถติทิเีท่ากบั 0.21 และค่า Sig. เท่ากบั 0.17 ซึง่มากกว่าระดบั

นยัส าคญั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 แสดงว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ
ในการใชบ้รกิารของส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐาน1.2 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ ทีแตกต่างกนัส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

H0 : ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัพทัลุง จ าแนกตามอายุ 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 3.03 23 0.13 0.54 0.96 

ภายในกลุ่ม 30.94 126 0.25   

รวม 33.97 149    

หมายเหตุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากบั 0.54 และค่า Sig. เท่ากบั 0.96 ซึ่งมากกว่า

ระดบันยัส าคญั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 แสดงว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมคีวามพงึ
พอใจในการใชบ้รกิารของส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.3 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นอาชพี ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อความพงึ
พอใจในการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

H0 : ผู้ใช้บรกิารที่มอีาชีพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้ใช้บรกิารที่มอีาชีพแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงในตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของส านักงานพระพุทธศาสนา

จงัหวดัพทัลุง จ าแนกตามอาชพี 



แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 16.73 23 0.73 0.52 0.96 

ภายในกลุ่ม 175.65 126 1.39   

รวม 192.37 149    

หมายเหตุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากบั 0.52 และค่า Sig. เท่ากบั 0.96 ซึ่งมากกว่า

ระดบันัยส าคญั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 แสดงว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมคีวาม
พงึพอใจในการใชบ้รกิารของส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 

สมมุติฐาน1.4 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรด์า้น ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อ
ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

H0 : ผู้ใช้บรกิารที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 

H1 : ผู้ใช้บรกิารที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงในตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้บริการของ

ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 48.54 23 2.11 0.77 0.77 

ภายในกลุ่ม 346.96 126 2.75   

รวม 395.50 149    

หมายเหตุ * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากบั 0.77 และค่า Sig. เท่ากบั 0.77 ซึ่งมากกว่า

ระดบันัยส าคญั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน H0 แสดงว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่าง
กนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารของส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ไม่แตกต่างกนั 

อภิปรายผล 
จากผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการตามลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พบว่าความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารไม่มคีวามแตกต่างกนัเมื่อผู้ใช้บรกิารทีม่ี



เพศ อายุ อาชพี และระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง  ไม่แตกต่างกนั ซึ่งยอมรบัสมมุตฐิาน ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบั
นงลักษณ์ อุทยัธรรม ซึ่งท าการศึกษาความคิดเห็นของผู้มาติดต่อที่มีต่อการให้บริการของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ไม่แตกต่างกนั และผลการศึกษาที่สอดคล้องกับ   
ญาณสุวฒัน์ อนิท่าทอง ซึ่งท าการศกึษาประสทิธผิลการบรหิารงานด้านศาสนสมบตักิลางของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชยันาท พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได ้ต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธผิลการบรกิารงานดา้นศาสนสมบตักิลางของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัชยันาท ไม่แตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ควรมกีารเพิม่จ านวนพนกังานทีใ่หบ้รกิารมาก

ขึน้ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดม้ากขึน้  
2. ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัพทัลุง ควรหากจิกรรมหรอืมสีิง่อ านวยความสะดวก

ใหผู้ใ้ชบ้รกิารในการรอรบับรกิาร เช่น มหีนังสอืพมิพ ์นิตยสาร หรอือื่น ๆ ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดอ้่าน
ขณะรอรบัการบรกิาร 
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