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บทคาย่อ
รายงานการค้นคว้าอิสระและบทความวิจยั ฉบับนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจของผู้รบั บริก ารที่มีต่อ การให้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จาแนก
ตามลัก ษณะประชากรศาสตร์ โดยประชากรที่ท าการวิจ ัย คือ ผู้ใ ช้บ ริก ารของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จานวน 150 คน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจานวน 150 ชุด แล้วนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการตอบแบบสอบถามของประชากร ไปทา
การประมวลด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิ ่เี ชิงอนุ มานประกอบด้วย Independent
samples t-test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรเป็ นเพศชาย 98 คน เพศหญิง 52 คน โดยส่วน
ใหญ่ มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 40 – 49 ปี มีก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี โดยส่ว นใหญ่ เ ป็ น พระภิก ษุ
ซึ่ง ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารในการใช้บ ริก ารส านัก งานพระพุ ท ธศาสนาจัง หวัด พัท ลุ ง
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ เป็ นด้านทีผ่ ใู้ ช้บริการที่มา
ใช้บริการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มีความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาเป็ นด้าน
ความน่ าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ ส่วนด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุ ด คือ ด้าน
ความเห็นอกเห็นใจผู้รบั บริการโดยเมื่อทาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าผูใ้ ช้บริการทีม่ เี พศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ, การให้บริการ, ผู้ใช้บริการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พัทลุง

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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคปั จจุบนั การให้บริก ารคือสิ่งที่สาคัญในทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็ นองค์กรจากทาง
ภาครัฐ หรือจะเป็ นองค์กรของเอกชน ต่างมีหน้าที่ในการให้บริการเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว และการ
บริการของทัง้ สองหน่ วยงานนี้จะต้องเป็ นการบริการให้แก่ประชาชนและบุคคลทัวไป
่ เพื่อเป็ น
การรักษาเกียรติ และภาพลักษณ์ในการทางาน และการอบรมเกี่ยวกับ มาตรฐานในการบริการ
เพื่อสามารถนามาพัฒนาองค์กร เพราะการบริการนัน้ เกิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมรอบตัวของเรา
ในทุกวัน โดยการบริการนัน้ อาจจะทาให้เกิดทัง้ ความพึงพอใจและอาจก่อให้เกิดความไม่พึง
พอใจได้เช่นกัน
ความพึงพอใจของผู้ทไ่ี ด้รบั บริการจะส่งผลต่อองค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เห็นถึง
ความสาคัญของการพัฒนาการบริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้การทีจ่ ะช่วย
ในการถูกร้องเรียนในการปฏิบตั หิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานจากการให้การบริการจาก

ผู้รบั บริการที่มไี ม่มคี วามพึงพอใจในการบริการ ซึ่งผลกระทบจากการที่องค์กรได้ถูกร้องเรียน
จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรโดยรวม เนื่องจากการร้องเรียนเป็ นสิง่ ทีอ่ งค์กรต่าง ๆ
นัน้ ควรที่จะหลีก เลี่ยงให้มากที่สุด เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ และการไว้ ใจ เพื่อ ให้อ งค์กรมีค วาม
น่าเชื่อถือ และ ทาให้บุคคลทัวไปอยากมาใช้
่
บริการ ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากทัศนติ ความคิด
และความต้องการของผูท้ ใ่ี ช้บริการ การไม่พงึ พอใจจากการบริการอาจเกิดผลเสียหลายๆภายใน
องค์กร
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ในฐานะเป็ นหน่ วยงานของรัฐบาล สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัท ลุง มีหน้าที่ในการ ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และ
กฎหมายว่าด้วยการกาหนดวิทยฐานะ รวมทัง้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รับสนองงาน
ประสานงาน และถวายการสนับสนุ นกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์เสนอแนว
ทางการกาหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทาการส่งเสริม ดูแล
รักษา และทานุบารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาและดูแล รักษา และจัดการ
วัดร้างและศาสนสมบัตกิ ลางตามหลักวิสยั ทัศน์ใหม่ “องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา
สู่ ค วามมัน่ คง สัง คมด ารงศีล ธรรม น าสัน ติสุ ข อย่ า งยัง่ ยืน ” และมีห น้ า ที่แ ละภารกิจ ที่ ต้อ ง
รับผิดชอบในการให้บริการงานแก่ประชาชนในตลอดเวลาที่ผ่านมาสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุงได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านการบริหารจัดการเพื่อประชาชน
ทางด้านประสิทธิภาพด้านการบริการ คือ พัฒนาด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ตามวัตถุประสงค์ทป่ี ระชาชนต้องการ จากการแก้ไขปรับปรุงระเบียบและกฎหมายให้มคี วาม
เหมาะสมและมีความเหมาะสมกับยุคสมัยและสถานการณ์ในปั จจุบนั จากเหตุผลข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริการและต้องการศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจอย่างแท้จริง
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากปั จจัยเหล่านี้มคี วามสาคัญต่อการบริการของสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับการหาต้นตอและปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ และ ข้อบกพร่อง
ในการบริการทีเ่ ป็ นบ่อเกิดของความไม่พงึ พอใจของประชาชนเพือ่ จะนาผลทีไ่ ด้จากการศึกษาใช้
ในการปรับปรุงงานบริการด้านต่าง ๆ แก่ป ระชาชนที่มาขอรับบริการให้ดีข้นึ ผู้วจิ ยั มุ่งศึกษา
ความพึง พอใจที่มีต่ อ การให้บ ริการและความพึง พอใจของประชาชนที่ม าขอรับ บริก ารจาก
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาระดับ ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารที่มีต่ อ การให้บ ริก ารของสานัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พัทลุง จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร ระยะเวลา 3 เดือ น (เมษายน - มิถุ นายน 2565) พบว่า มีผู้ใ ช้บริการของ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จานวน 150 คน จึงเลือกใช้ประชากรทัง้ หมดในการ
ทาวิจยั
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดทฤษฎี ความพึงพอใจ เป็ นความรู้สกึ ที่วดั โดยระดับในความรู้สกึ ทางบวกของ
บุคคลในการรับรู้ และในความหมายของความพึงพอใจในการบริการ แบ่งออกเป็ น 2 อย่าง
ได้แก่ ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคหรือผูร้ บั บริการ และความพึงพอใจในงานของผูใ้ ห้บริการ
Kotler (2003, หน้ า 36) ได้ใ ห้ค วามหมายของความพึง พอใจ ว่ า เป็ น การรู้ส ึก ในการ
เปรียบเทียบระดับความคาดหวัง ในสิง่ ที่พอใจ เช่น หากได้รบั การคาดหวังในการทางานของ
ผลิตภัณฑ์มคี วามต่ากว่าทีว่ างไว้ก็จะส่งผลให้เกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจ ไม่มคี วามพอใจ รูส้ กึ ไม่ดี
ก็จะส่งผลให้เกิดความไม่พอใจให้กบั ผู้รบั บริการ และหากมีความเข้าใจของผลิตภัณฑ์ทต่ี รงกับ
ความเข้าใจจะทาให้เกิดความคาดหวัง ส่งผลให้เกิดเป็ นความพึงพอใจโดยผลนัน้ อาจมีความ
ได้รบั ความคาดหวังที่ตรงกับความต้องการหรือสูงกว่าที่คาดหวังไว้ในความต้องการที่จะได้รบั
ส่งผลให้เกิดเป็ นความรูส้ กึ ทีด่ ี มีความประทับใจ และนัน่ หมายถึงลูกค้าจะมีการตัดสินในการมา
ซือ้ ซ้าในผลิตภัณฑ์เกิดขึน้ ซึง่ เป็ นความพอใจในระดับมาก
Cullen (2001,หน้า 664) ได้อธิบายว่า คุณภาพการให้บริการทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระยะยาวและ
ในระยะสัน้ บุคคลทีม่ าใช้บริการเป็ นการเฉพาะชัวคราวเพื
่
่อกิจอย่างใดอย่า งหนึ่งและบุคคลที่มา
ใช้บริการเป็ นประจาให้เกิดความพึงพอใจมากทีส่ ุดเพือ่ ให้องค์กรเกิดความมีประสิทธิภาพในการ
บริการ
Parasuraman et al. (1988) ได้มกี ารพัฒนาปั จจัยทีก่ าหนดคุณภาพบริการได้ 10 ด้าน
ดังนี้ให้เหลือ 5 ด้าน ดังนี้
1.ความเป็ นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการบริการ ซึ่ง
สถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวก อาจจะเห็นได้จากความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
ให้บริการ การแต่งกายของพนักงาน และความสะดวกสบายของสถานทีใ่ นการให้บริการ
2. ความน่าเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้ (Reliability) ความสามารถในการมอบการบริการเพื่อที่จะ
สนองความต้องการของลูกค้าตามทีไ่ ด้สญ
ั ญาหรือทีค่ วรจะเป็ นได้อย่างถูกต้อง มีความตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการบริการในเวลาทีเ่ หมาะสม
3. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ความตัง้ ใจทีจ่ ะช่วยเหลือลูกค้าโดยเป็ นการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วจะต้องมาจากพนักงานและกระบวนการในการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการได้รบั บริการด้วยความเต็มใจในการให้บริการ

4. การให้ความมันใจ
่ (Assurance) เป็ นการสร้างความมันใจให้
่
กบั ลูกค้าว่าจะได้รบั การบริการที่
เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยมีความรูส้ กึ เชื่อมันไว้
่ ใจในชื่อเสียงและความมันคงของบริ
่
การ ความ
สุภาพของพนักงาน ความพร้อมในการให้บริการของพนักงาน
5. การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผูร้ บั บริการ (Empathy) การดูแลเอาใจใส่ในการให้บริการ
ด้วยความตัง้ ใจ เพื่อที่จะได้รบั การตอบสนองในเรื่องการบริการและการแก้ปัญหาในลูกค้าเป็ น
ราย ๆ ไป
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
กาญจนา จันทร์สงิ ห์ และรุ่งรุจี ศรีดาเดช (2553) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการที่
มีต่ อ การบริก ารของส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ก าแพงเพชร
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจคิดเป็ นร้อยละ 96.40 โดยภาพรวมผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจในระดับมาก
จิณาภา ใคร้มา และประภัย สุขอิน (2557) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของ
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ใช้บริการใช้บริการยืม - คืนมากที่สุด มีความพึงพอใจมากเป็ นลาดับแรก
ได้แก่ ด้านบุคลากรห้องสมุด จะพบว่า บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม
วริศรา คงเดิม (2550) ได้ศกึ ษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
สานักงานประกันภัยจังหวัดพังงา ในภาพรวมอยู่ระดับความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาความพึง
พอใจเป็ นรายได้ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมากทัง้ 5
ด้าน โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านข้อมู ลข่าวสารเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ
ด้านผู้ให้บริการ ด้านสิง่ อานวยความสะดวก และด้านกระบวนการ เป็ นอันดับถัดมาตามลาดับ
ส่วนด้านทีม่ คี วามพึงพอใจน้อยทีส่ ุดสุด
น้ าลิน เทียมแก้ว (2560) ได้ศกึ ษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสานักวิทย
บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริการ จานวน 420 คน ซึง่ ได้จากการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือ
ทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจต่อ คุ ณการให้บริการของสานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่ได้รบั ความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาความพึง พอใจในการให้ บ ริก ารของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงดาเนินการศึกษาค้นคว้าตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้โดยมีวธิ ี
ตามลาดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. การสร้างเครื่องมือ
3. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้ใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็ นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐม
ภูมิ โดยสร้างขึ้นให้ส อดคล้อ งมีค วามครอบคลุ มปั จจัยที่มีค วามสัมพันธ์ต่อคุ ณภาพด้านการ
บริการที่มผี ลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
ซึง่ ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูใ้ ช้บริการทีเ่ ข้ามาใช้บริการ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
ส่ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามในส่ว นของความพึงพอใจในการใช้บริก ารของสานัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ด้านความเป็ นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้ใจใน การบริการ ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ และ
ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบแบบสอบถามทีเ่ ก็บข้อมูล มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
2. ผูว้ จิ ยั ทาการดาวน์โหลดข้อมูลการตอบกลับแบบสอบถามจาก Google forms เพื่อ
นาข้อมูลทีไ่ ด้ไปทาการประมวลผลโดยวิธกี ารทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป
3. ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิ ติเชิ งอนุมาน มีดงั นี้
1. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง สาหรับข้อมูลทีจ่ าแนกเป็ น 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบที (t-test)
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง สาหรับ ข้อมูลทีจ่ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) โดยหากพบว่ามีความแตกต่างจะทาการเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วธิ ี Fisher’s Least – Significant Different (LSD)
ผลการวิ จยั
ผู้ ว ิจ ัย ท าการน าเสนอผลการวิ จ ัย ความพึง พอใจในการให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ผูศ้ กึ ษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จานวน
150 ชุด แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยแบ่งการ
นาเสนอออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์

ประชากรตามเพศ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.30 เป็ น
ชาย ส่วนประชากรทีเ่ ป็ นหญิง มีจานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.70
ประชากรตามอายุ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.70 เป็ น
ผู้ท่มี อี ายุ 40 - 49 ปี รองลงมาเป็ นผู้ท่มี อี ายุ 30 - 39 ปี จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30
และประชากรทีม่ อี ายุต่ากว่า 20 ปี มจี านวนน้อยทีส่ ุด คือ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.30
ประชากรตามอาชีพ พบว่า ประชากรส่วนใหญ่จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.30
เป็ น พระภิก ษุ รองลงมาเป็ น พนัก งาน/ราชการ จ านวน 44 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 29.30 และ
ประชากรทีป่ ระกอบอาชีพแม่คา้ /พ่อค้ามีจานวนน้อยทีส่ ุด 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.70
ประชากรตามการศึกษา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.30
เป็ น ผู้ท่ีมีก ารศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี รองลงมาเป็ นผู้ ท่ีมีก ารศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนปลาย จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 และผูท้ ม่ี กี ารศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโท
น้อยทีส่ ุด จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00

ส่ ว นที่ 2 ผลการศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารของส านั กงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
ผู้วจิ ยั ทาการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง โดยจาแนกความพึงพอใจของผู้รบั บริการออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ น
รู ป ธรรมของการบริก าร ด้า นความน่ า เชื่อ ถือ ไว้ใ จในการบริก าร ด้า นการตอบสนองต่ อ
ผู้รบั บริก าร ด้านการให้ค วามมัน่ ใจแก่ผู้รบั บริการ และด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รบั บริก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอผลการวิจยั ด้วยตาราง
ประกอบคาบรรยาย ดังนี้
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจ ในภาพรวมทัง้ 5 ด้าน
̅
ความพึงพอใจ
SD
ระดับความพึง
𝐗
พอใจ
ด้ า นความเป็ นรู ป ธรรมของการ 4.61
บริการ

0.52

มากทีส่ ุด

ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ ใ จในการ 4.54
บริการ

0.57

มากทีส่ ุด

ด้านการตอบสนองต่อผูร้ บั บริการ

4.51

0.63

มากทีส่ ุด

ด้านการให้ความมันใจแก่
่
ผรู้ บั บริการ 4.48

0.64

มากทีส่ ุด

ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการ

0.77

มาก

4.19

โดยรวม

4.47

0.63

มากทีส่ ุด

หมายเหตุ n = 150
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 โดยด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ เป็ นด้านที่ผู้ใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงมีความพึงพอใจสูง
ทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.52 และมีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
รองลงมาเป็ นด้านความน่ าเชื่อถือไว้ใจในการบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.57 และมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจน้อย
ทีส่ ุด คือ ด้านความเห็นอกเห็นใจผูร้ บั บริการการ มีค่าเฉลีย่ 4.19 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.77
และมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ส่ ว นที่ 3 ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ทาการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง โดยจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยการทดสอบทีสาหรับ ประชากรสองกลุ่มที่เป็ นอิสระกัน (Independent
sample t - test) สาหรับเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลีย่ ของกลุ่มทีม่ ลี กั ษณะประชากรศาสตร์ท่ี
แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ ม และวิเ คราะห์ด้ว ยการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) สาหรับเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยของกลุ่ม ที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
แบ่งออกตัง้ แต่ 3 กลุ่ม ขึน้ ไป และหากพบว่ามีความแตกต่าง จะทาการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ ยวิธี
Fisher’s Least-Significant Different (LSD) ผลการศึกษาแสดงดังต่อไปนี้
สมมติ ฐาน 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
สมมติ ฐาน 1.1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ด้าน เพศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
H0 : ผู้ใ ช้บริก ารที่มีเ พศแตกต่ า งกัน มีค วามพึงพอใจในการใช้บ ริก ารของส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้ใ ช้บริก ารที่มีเ พศแตกต่ า งกัน มีค วามพึงพอใจในการใช้บ ริก ารของส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง จาแนกตามเพศ
̅
เพศ
n
S.D.
t
df
Sig
𝐗
ชาย

98

94.54

5.26

0.21

148

0.17

หญิง

52

94.36

4.19

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสถิตทิ เี ท่ากับ 0.21 และค่า Sig. เท่ากับ 0.17 ซึง่ มากกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่าผูใ้ ช้บริการทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐาน1.2 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ ทีแตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
H0 : ผู้ใ ช้บริก ารที่มีอ ายุ แตกต่ า งกัน มีค วามพึงพอใจในการใช้บ ริก ารของส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้ใ ช้บริก ารที่มีอ ายุ แตกต่ า งกัน มีค วามพึงพอใจในการใช้บ ริก ารของส านัก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง จาแนกตามอายุ
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

3.03

23

0.13

ภายในกลุ่ม

30.94

126

0.25

รวม

33.97

149

0.54

0.96

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.54 และค่า Sig. เท่ากับ 0.96 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี ายุแตกต่างกันมีความพึง
พอใจในการใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐาน 1.3 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ นอาชีพ ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
H0 : ผู้ใช้บริการที่มอี าชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้ใช้บริการที่มอี าชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพัทลุง จาแนกตามอาชีพ

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 * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.52 และค่า Sig. เท่ากับ 0.96 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่า ผูใ้ ช้บริการทีม่ อี าชีพแตกต่างกันมีความ
พึงพอใจในการใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
สมมุติฐาน1.4 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ดา้ น ระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการทีแ่ ตกต่างกัน
H0 : ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
H1 : ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการของ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ผลการเปรีย บเทีย บความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารในการใช้บ ริก ารของ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง จาแนกตามระดับการศึกษา
แหล่งความ
SS
df
MS
F
Sig.
แปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม

48.54

23

2.11

ภายในกลุ่ม

346.96

126

2.75

รวม

395.50

149

0.77

0.77

หมายเหตุ * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสถิติเอฟเท่ากับ 0.77 และค่า Sig. เท่ากับ 0.77 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่า ผูใ้ ช้บริการที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการของสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่แตกต่างกัน
อภิ ปรายผล
จากผลการการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตามลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่มคี วามแตกต่างกันเมื่อผู้ใช้บริการทีม่ ี

เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ไม่ แตกต่างกัน ซึ่งยอมรับสมมุตฐิ าน ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
นงลัก ษณ์ อุทยั ธรรม ซึ่งทาการศึกษาความคิดเห็นของผู้ม าติดต่อ ที่มีต่อ การให้บ ริการของ
สานักงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยา พบว่าปั จจัยส่ว นบุค คล ด้านเพศ อายุ
ระดับ การศึก ษา และอาชีพ ต่ า งกัน มีร ะดับ ความคิด เห็น ต่ อ การให้บ ริก ารของส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา ไม่แตกต่างกัน และผลการศึกษาที่สอดคล้อ งกับ
ญาณสุวฒ
ั น์ อินท่าทอง ซึ่งทาการศึกษาประสิทธิผลการบริหารงานด้านศาสนสมบัตกิ ลางของ
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท พบว่าปั จจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริการงานด้านศาสนสมบัตกิ ลางของสานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ควรมีการเพิม่ จานวนพนักงานทีใ่ ห้บริการมาก
ขึน้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้มากขึน้
2. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ควรหากิจกรรมหรือมีสงิ่ อานวยความสะดวก
ให้ผใู้ ช้บริการในการรอรับบริการ เช่น มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรืออื่น ๆ ให้ผใู้ ช้บริการได้อ่าน
ขณะรอรับการบริการ
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