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คำนำ 
 
 การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป  ๒๕๖๐  เปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
องคประกอบที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๒.๖  โดยมีวัตถุประสงคในการประเมินคือ ๑. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผูมาใชบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร   ๒. เพื่อนำผลจากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  วิธีการประเมินในครั้งนี้ ไดทำการแจกแบบสอบถามใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนผูตอบแบบสอบถาม และนำผลจากการประเมินมา
วิเคราะหสรุป ผลที่ไดจากการประเมินในครั้งน้ี อยูในเกณฑมาตรฐานในระดับ พอใจมาก  และยังมี
สวนที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตรตองปรับปรุงแกไข ใหงานสวนบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรดี
ยิ่งขึ้นไป 
 คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา การประเมินความพึงพอใจของการใหบริการในคร้ังน้ี จะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่ยังบกพรอง และพัฒนาสิ่งที่ดีใหดียิ่งขึ้นไป  
  
 
 

       คณะผูจัดทำ 
       สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  

       ๒๕๖๐ 
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บทที่ ๑ 

ขอมูลทั่วไปของสำนักงาน 

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อเปนอนุสรณเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระปยมหาราช  ไดทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ครบรอบ ๙๐ป  มีภารกิจสำคัญคือ ดำเนินการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ  เพื่อสราง

องคความรูควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน เนนการพัฒนาองคความรูในพระไตรปฎก โดย

วิธีสหวิทยาการแลวนำองคความรูที่คนพบมาประยุกตใชแกปญหาศีลธรรมและจริยธรรมของสังคม 

รวมท้ังพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดานพระพุทธศาสนา 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  แมจะกอตั้งมาต้ังแต พ.ศ.๒๕๒๒ ก็ตาม แตการดำเนินงานสนอง

นโยบายตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเอาไว ไดเริ่มปฏิบัติอยางจริงจังเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยมหาวิทยาลัยได

ออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๒ คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการ

ดำเนินงานรวมทั้งไดแตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวย ผูอำนวยการ  รองผูอำนวยการ  

เจาหนาท่ีฝายวิชาการ  และเจาหนาที่ฝายธุรการ    

 การดำเนินงานในระยะแรก  ฝายบริหารไดดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไวควบคูไปกับ

การศึกษารูปแบบการทำงาน   ดังนั้นในป พ.ศ.๒๕๓๐ จึงไดจัดประชุมกำหนดนโยบายเรงดวนของ

สถาบัน คือ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตรจะตองเนนการวิจัยตนเองเปนหลัก เพ่ือใหทราบบทบาทและ

ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตอมาคณะอนุกรรมการยกรางงานวิจัย

จึงไดกำหนดโครงการวิจัยขึ้นมา ๓ โครงการ คือ  

 ๑) ประสิทธิภาพการผลิตพระพุทธศาสตรบัณฑิต   

 ๒) ศึกษาบทบาทและหนาที่ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในทัศนะของอาจารย บัณฑิต

พุทธศาสตรบัณฑิตและพระสังฆาธิการ   

 ๓) ศึกษาติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต ป พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๒๙   

 โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตร เรงดำเนินการใหแลวเสร็จทันงานฉลอง มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยครบ ๑๐๐ ป ในป พ.ศ.๒๕๓๒  

 จากนั้นสถาบันวิจัยพุทธศาสตรไดดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัยอยางตอเนื่องเพื่อ

สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ การพัฒนาการวิจัยทางพระพุทธศาสนาควบคูกับศาสตร

สมัยใหมเพ่ือการพัฒนาจิตใจและสังคม 

 



๒ 

 

 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค ปณิธาน กลยุทธดานการวิจัย 

 จากการดำเนินการที่ ผ านมาสถาบันวิจัยพุทธศาสตรไดมีการกำหนดยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธการวิจัยอยางตอเน่ืองโดยใหมียุทธศาสตรสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระยะตางๆ โดยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๑ 

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) สถาบันวิจัยพุทธศาสตรไดกำหนดยุทธศาสตร เปาประสงคและกลยุทธ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรดานการวิจัย 

 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

 เปาประสงค 

 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาที่ไดรับการเผยแพร ประยุกตใชในการ

พัฒนาจิตใจและสังคมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 ปณิธาน 

 ศูนยกลางการวิจัยพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม เพ่ือพัฒนาจิตใจและ

ปญญา 

 กลยุทธ 

 ๑. พัฒนานักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยดานพระพุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกกลุมความรูและ

สรางเครือขายความรวมมือนักวิจัยและการวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ

 ๒. สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต ิ

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนการนำองคความรูจากการวิจัยไปใชในการเรียนการสอน การ

พัฒนาบุคคลและสังคมและกิจการคณะสงฆทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

 ๔. สงเสริมใหผลการวิจัยไดรับการอางอิง การนำเสนอ การนำไปใช การตีพิมพ และไดรับ

รางวัลระดับชาติและนานาชาติ 

 ๕. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ

 พันธกิจ 
           ๑. กำหนดระบบและกลไกที่สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรการวิจัยและงานสรางสรรค
ของมหาวิทยาลัย 
            ๒. ศูนยกลางการบรหิารจัดการงานวิจัย/งานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย 
            ๓.สงเสริมและพัฒนานักวิจัยและเสริมสรางจรรยาบรรณแกนักวิจัย 
           ๔. สนับสนุนการดำเนินงานเครือขายงานวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 
           ๕. เผยแพรองคความรูจากผลงานวิจัย/งานสรางสรรคสูทองถิ่น ชุมชน สังคมและนานาชาติ 
            ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
 



๓ 

 

 
 

 วัตถุประสงค 

 ๑.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำการวิจัย

พ้ืนฐานสรางและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อความเขมแข็งและเปนเลิศทางวิชาการ

พระพุทธศาสนา 

 ๒. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำวิจัยเชิง

ประยุกตสูการปฏิบัติและพัฒนางานสรางสรรคแกสังคมทั้งในระบบจุลภาคและมหภาค 

 ๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยนำผลของการวิจัยมาใชสอนนิสิตและพัฒนางาน

วิชาการ 

 ๔. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาท้ังใน

และตางประเทศและเปนศูนยบริการขอมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาดานพระพุทธศาสนา 

 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยรวมกันระหวางบุคลากรและองคกรท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

 ๖. สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและฝกอบรมการนำผลการวิจัยไปใชสู

สาธารณะเพ่ือประโยชนทางวิชาการและการพัฒนาท่ีมีคุณภาพแกมนุษยและสังคม 

โครงสรางการแบงสวนงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 การบริหารงานของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ประกอบดวยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร ซึ่งมีอธิการบดีเปนประธาน  ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 สวนงานวางแผน 

และสงเสริมงานวจิัย 

สวนงานบริหาร 

(สำนกังาน) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจยัพุทธศาสตร 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ผูเชี่ยวชาญดานภาษา รองผูอำนวยการ ผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย 



๔ 

 

 
 

ลำดับรายช่ือผูอำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตรตั้งแตอดีต-ปจจุบัน ตามลำดับดังนี้ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ – ฉายา ป พ.ศ. 

๑ พระสุธีวรญาณ (ณรงค  จิตฺตโสภโณ) รศ.ดร. ๒๕๒๒ - ๒๕๓๒ 

๒ พระมหาวิเชาวปฺญาวชิโร, ดร.  ๒๕๓๓ - ๒๕๓๕ 

๓ พระมหาเจิม สุวโจ  ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑ 

๔ พระเมธีรัตนดิลก (จรรยาชินวํโส), ดร. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ 

๕ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก) ๒๕๔๖-๒๕๕๔ 

๖ พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.  ๒๕๕๔ - ปจจุบัน 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตรป พ.ศ.๒๕๕๙(คำส่ังท่ี ๔๕๓/๒๕๕๙) 

 

ลำดับที่ ชื่อ – ฉายา ป พ.ศ.๒๕๕๔ - ปจจุบัน 

๑ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานกรรมการ 

๒ พระราชวรเมธ,ี ดร. กรรมการจากคณาจารยประจำ 

๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. กรรมการจากคณาจารยประจำ 

๔ รองศาสตราจารย ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการจากคณาจารยประจำ 

๕ พระเทพปริยัตโมลี, ดร. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๖ ศาสตราจารยพิเศษ ดร.กาญนา เงารังษี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๗ รองศาสตราจารย ดร.ชลวิทย เจียรจิตต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๘ ดร.อำนาจ  บัวศิริ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๙ นายกฤษณธวัช  นพนาคีพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑๐ ผูอำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร กรรมการและเลขานุการ 

๑๑ รองผูอำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 
 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

 
 

รายช่ือบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๙  

ลำดับท่ี ชื่อ – ฉายา / นามสกุล ตำแหนง 

๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต, ดร. ผูอำนวยการ 

๒. นายธนันทรัฐ  ประเสริฐศิลป รองผูอำนวยการฝายบริหาร 

๒. นายสุธีทัศน  สุโท ผูเชียวชาญดานการบริหารงาน 

๓. พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร ผูอำนวยการสวนงานบริหาร 

๔. พระมหาชุติภัค  อภินนฺโท ผูอำนวยการสวนวางแผนและสงเสริมการวิจัย 

๕. พระปลัดปรีชา  โชติปฺโญ นักวิจัย 

๖. พระมหานันทวิทยธีรภทฺโท นักวิจัย 

๗. พระมหาสมยศ  สุทฺธิสิร ิ นักวิจัย 

๘. พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปฺโญ นักวิจัย 

๙. ดร.อภิษฎาข ศรีเครือดง นักวิจัย 

๑๐. นายบดินทรภัทร  สายบุตร นักวิจัย 

๑๑. นางสาวอมลณัฐ ไฝเครือ นักจัดการงานทั่วไป 

๑๒. นายเดชฤทธิ์ โอฐสู นักจัดการงานทั่วไป 

๑๓. นายวันเฉลิม แสงกา นักจัดการงานทั่วไป 

 

สถิติบุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

บุคลากร ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ 

ประจำ ๑๑ ๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๑๑ 

ผูเชี่ยวชาญ ๒ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ 

ลูกจางชั่วคราว ๕ ๔ ๒ ๒ ๒ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

 
 

บุคลากรสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 
 

สถานท่ีตั้ง  

 ตั้งอยู  ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร  อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐  

หมายเลขติดตอภายใน  ๘๐๗๓, ๘๑๕๔, ๘๑๕๓ 

 

เกณฑบงช้ีดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๑ 

 

ท่ี เกณฑบงช้ีการวิจัย 

๑ 
จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการเสริมสรางศักยภาพดานการวิจัยไม

นอยกวารอยละ๕๕ของบุคลากรทั้งหมด 

๒ ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ตอป ของผลงานวิจัยในปงบประมาณท่ีผานมา 



๘ 

 

 
 

ท่ี เกณฑบงช้ีการวิจัย 

๓ จำนวนเครือขายการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๔ 
จัดทำวารสารสื่อสิ่งพิมพผลงานวิจัยอยางนอย ๑หัวเรื่องท่ีไดรับการบรรจุไวในบัญชี รายชื่อ

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai – journal Citation Index :TCI) 

๕ เผยแพรผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรครอยละ ๕๐ของงานวิจัยในปงบประมาณ 

๖ สรางเวทีเผยแพรงานวิจัยทั้งระดับชาติหรือนานาชาติ 

๗ การใชผลงานวิจัยในการเรียนการสอน รอยละ ๓๐ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ 

๘ การใชผลงานวิจัยการพัฒนางานรอยละ ๒๐ของผลงานวิจัยท้ังหมดในปงบประมาณ 

๙ การใชผลงานวิจัยในการพัฒนาสังคมรอยละ ๑๐ของผลงานวิจัยทั้งหมดในปงบประมาณ 

๑๐ 
การใชผลงานวิจัยในการพัฒนากิจการคณะสงฆรอยละ ๑๐ของผลงานวิจัยท้ังหมดใน

ปงบประมาณ 

๑๑ 
ผลงานวิจัยไดรับการอางอิงหรือตีพิมพในระดับชาติ หรือนานาชาติรอยละ ๓ของผลงานวิจัย

ทั้งหมดในปงบประมาณ 

๑๒ บุคลากรหรือสวนงาน ไดรับรางวัลทางการวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ ปละ ๑รางวัล 

๑๓ บุคลากรหรือสวนงานไดรับการยกยองทางการวิจัย รอยละ ๑ของบุคลากรรวมทั้งมหาวิทยาลัย 

๑๔ มีระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

๑๕ มีหองปฏิบัติการวิจัย / เจาหนาท่ีวิจัย / นักวิชาการ / ผูทรงคุณวุฒิประจำสวนงาน 

๑๖ มีระบบงานวิจัยตามวงจร PDCA 

 

ประเด็นการวิจัยในป ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๑ 

 การวิเคราะหหลักพุทธธรรมและคัมภีรทางพระพุทธศาสนา 
 การประยุกตหลักพุทธธรรมกับศาสตรสมัยใหมในการพัฒนามนุษยและสังคม 
 การพัฒนาและเสริมสรางระบบศีลธรรมและจริยธรรมทางสังคม 
 การจัดการพุทธศิลปกรรมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ 
 การสงเสริมสุขภาพตามแนวพระพุทธศาสนา 
 สังคมผูสูงอายุ 
 การสงเสริมความสัมพันธทางพระพุทธศาสนากับนานาชาติ 
 การจัดการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 
 เพศวิถีในสังคมพุทธ 



๙ 

 

 
 

 เม่ือสถาบันที่เปนศูนยกลางของการทำงานวิจัยของคณาจารย เจาหนาที่มหาวิทยาลัย นอก

จาการตอบโจทยสังคมดานการวิจัยแลว สิ่งท่ีขาดไมไดคือ การประกันคุณภาพภายในสถาบัน 

เนื่องจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร เปนศูนยกลางการใหทุนแกอาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย 

จำเปนตองมีการประเมินคุณภาพของการใหบริหารความพึงพอใจของนักวิจัย  หรือผูที่มาติดตอ

ประสานงานกับหนวยงาน เพ่ือการพัฒนาสถาบันวิจัยท่ีดียิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา

อยางตอเนื่อง  

๒. วัตถุประสงคของการประเมิน 

 ๒.๑ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 ๒.๒ เพื่อนำผลจากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 ๓. ขอบเขตการประเมิน 

 ๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาประเมินนี้มุงประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการ โดยศึกษาเนื้อหาจาก
เอกสารและทฤษฎีที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการ ใน ๔ ดาน คือ ดานกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ, ดานเจาหนาที่ใหบริการ, ดานสิ่งอำนวยความสะดวก, และดานคุณภาพตอการ
ใหบริการ โดยการสำรวจความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการ  
 ๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        ประชากร คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกภาคสวน 
จำนวน ๙๕ รูป/คน 

 ๓.๓ ดานระยะเวลา   
เวลาในการเก็บขอมูลเพ่ือนำมาประเมินต้ังแตเดือน พฤศจิกายน  – ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓.๔ ดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 ๑) ตัวแปรอิสระ คือปจจัยพ้ืนฐาน ประกอบไปดวย 

  - สถานภาพ 

  - ระดับการศึกษา 

  - ตำแหนงในมหาวิทยาลัย 

 ๒) ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทั้ง 
๔ ดานคือ 

  - ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ   

  - ดานเจาหนาที่ใหบริการ 

  - ดานส่ิงอำนวยความสะดวก 

  - ดานคุณภาพการใหบริการ 
๔ . วิธีดำเนินการประเมิน 

ในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรครั้งน้ี เปน
การศึกษาประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ศึกษาในเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการดังนี้ 

 



๑๐ 

 

 
 

๑) การเก็บขอมูล 
 ผูประเมินใชเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล  โดยมีวิธีการใชแบบสอบถาม ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตอบผานระบบออนไลน (Google From), และใชแบบสอบถามแบบเอกสาร 

๒) ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เนื่องจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตรเปนศูนยกลางของการใหทุนการวิจัยแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงมีบุคลากรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันวิจัยเปนจำนวนมาก ผู
ประเมินใชบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกภาคสวน ในการตอบ
แบบสอบถาม 

๓) เมื่อไดผลจากการตอบแบบสอบถามแลว ผูประเมินใชการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือหาคารอยละในการอธิบายผลที่ไดรับ 

๔) นำผลท่ีไดจากการประเมินมาสรุปเปนตารางพรอมรายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ 
 
 

๕ นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อความสะดวกและเขาใจตอการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร ผูประเมินใชศัพทเฉพาะตอการประเมินความพึงพอใจดังตอไปน้ี 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ชื่อวา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร หมายถึง  หนวยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่จัดต้ังให มีขึ้นเพื่อสงเสริมการวิจัยของคณาจารยเจาหนาท่ี เพื่อทำการวิจัย คนควา งานทาง
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และสังคม ท้ังในและตางประเทศ 

 ผูบริหาร หมายถึง รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอำนวยการ รอง
ผูอำนวยการ 

 คณาจารย หมายถึง บุคลากรสายวิชาการที่ทำหนาที่บรรยายหรือเปนผูสอนในมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ,หนวยวิทยาบริการ, 
 เจาหนาท่ี หมายถึง บุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุก
วิทยาเขต,วิทยาลัยสงฆ,หนวยวิทยาบริการ, 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความคิด อารมณทางดวนบวก ที่มีตอการใหบริการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

๖. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ๖.๑ ทราบระดับความพึงพอใจของผูที่เขามาใชบริการตอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 ๖.๒ เปนขอมูลพื้นฐานสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๖.๓ ไดขอมูลพื้นฐานท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของสถาบันวิจัย

พุทธศาสตรใหดียิ่งขึ้นไป 



บทที่ ๒ 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
  
 การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณ/เอกลักษณ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการตอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และเปนการอาศัยกรอบแนวทางใน
การศึกษาจากแนวคิด วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 
 ๒.๒ แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจในการรับการบริการซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวความคิดเก่ียวกับ
ความพึงพอใจไวดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน๑ ไดใหความหมาย ของความพึงพอใจไววา ความพึง
พอใจหมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
 ดิเรก ฤกษสาหราย๒ ไดใหความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของ
บุคคลท่ีมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานท่ีทำของบุคคลท่ีมีตองานในทางบวก
ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนที่พึงพอใจทำใหบุคคลเกิดความ
กระตือรือรน มีความสุข ความมุงมั่นที่จะทำงานมีขวัญและมีกำลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงานมี
ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานท่ีทำและสิ่งเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทำงานสงผลตอถึงความกาวหนาและความสำเร็จขององคการอีกดวย 
 วิรุฬ พรรณเทวี๓ ไดใหความหมาย ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี
ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไรถาคาดหวังหรือมี
ความต้ังใจมากและไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวัง 

 

 ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจรญิทัศน, ๒๕๒๕), 
หนา ๑๒๙. 
 ๒ ดิเรก ฤกษสาหราย. ๒๕๒๘. ผลสำเร็จในการดาเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทระดับหมูบาน:
ศึกษาเฉพาะกรณี ในจังหวัดลาปางและสกลนคร เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน. 
 ๓ วิรุฬ พรรณเทวี. ๒๕๔๒. ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานกระทรวง 
มหาดไทยในอำเภอหนองสองหอง จังหวัดแมฮองสอน. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ , หาวิทยาลัยเชียงใหม. 



๑๒ 

 

หรือไมพึงพอใจเปนอยางยิ่งเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไวท้ังน้ีขึ้นอยูกับสิ่งที่ต้ังใจไววาจะ
มีมากหรือนอย 
 กาญจนา อรุณสอนศรี๔ ไดใหความหมาย ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออก 
ทางพฤติกรรมท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึง 
พอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความ 
ตองการของบุคคล จึงจะทาใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้น 
ใหเกิดความพึงพอใจในงานน้ัน 
 ในพระพุทธศาสนาไดกลาวถึง หลักธรรมที่เปนธรรมดาของโลกไวในโลกธรรม ๘๕ ซึ่งใน 
สวนท่ีทาใหเกิดความพึงพอใจของมนุษยเรียกวา “อิฏฐารมณ”๖  ไดแก 
 ลาภ ไดแก ทรัพยสินท่ีเปนเคร่ืองปลื้มใจตาง ๆ เชนทรัพยสินเงินทองอาหารเคร่ืองนุงหม 
เครื่องประดับสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 
 ยศ ไดแก ยศถาบันดาศักดิ์ตำแหนงหนาที่การงาน เคร่ืองราชอิสริยาภรณเหรียญตรา 
ปริญญาบัตรตางๆ 
 สรรเสริญ ไดแก เกียรติยศชื่อเสียงการเปนท่ีเคารพยกยองนับถือและ การเปนที่รักของ 
บุคคลอ่ืน 
 สุข ไดแก ความพึงพอใจความเพียงพอความปลื้มปติและ ความสมหวังทั้งทางดาน 
รางกายและ จิตใจที่เกิดจากการไดลาภยศสรรเสริญ๗ 

จากการตรวจเอกสารขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติ
ที่ดีของบุคคลซ่ึงมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น 
ความรูสึกทางดานบวกและดานลบ ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการใหแกบุคคลน้ันได แตท้ังนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตาง
ขึ้นอยูกับคานิยมและประสบการณที่ไดรับของบุคคลน้ันวาเปนไปในทิศทางใด 
 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 
 
              การใหบริการท่ีจะนำเสนอในการศึกษานี้ ประกอบดวย  การใหบริการสาธารณะและการ
ใหบริการดานทะเบียน  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
              การใหบริการสาธารณะ   ปฐม   มณีโรจน  (อางใน  พิทักษ  ตรุษทิม,  ๒๕๓๘ : ๓0) ได
ใหความหมายของการใหบริการสาธารณะวา  เปนการบริการในฐานะที่เปนหนาท่ีของหนวยงานที่มี

 

 ๔ กาญจนา อรุณสอนศรี. ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณตอการดาเนินงานของสหกรณ 

การเกษตรไชยปราการจำกัด อำเภอชัยปราการ จังหวัดเชียงใหม. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

๒๕๔๖. 

 ๕  องฺ.อฐก. ๒๓/๕/๒๐๒. 
 ๖  องฺ.อฐก. ๒๓/๕/๒๐๓. 
 ๗ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังท่ี ๑๓, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร.พริ้นติ้งแมสโปรดักสจากัด, ๒๕๔๘), หนา ๒๙๗.   



๑๓ 

 

อำนาจกระทำ  เพื่อตอบสนองตอความตองการเพื่อใหเกิดความพอใจ  จากความหมายนี้จึงเปนการ
พิจารณา  การใหบริการวาประกอบดวย  ผูใหบริการ (Providers)  และผูรับบริการ(Recipients) 
โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาท่ีที่ตองใหบริการเพื่อใหฝายหลังเกิดความพึงพอใจ 
                      เทพศักด์ิ  บุญรัตพันธ (๒๕๓๖  อางใน  พักษ  ตรุษทิม,  ๒๕๓๘ : ๓๒)  กลาววา  
การใหบริการสาธารณะ  คือการท่ีบุคคลกลุมบุคคล  หรือ  หนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ท่ีเก่ียวของกับ
การใหบริการสาธารณะ  ซึ่งอาจจะเปนของรัฐหรือเอกชนมีหนาที่ในการสงตอการใหบริหารสาธารณะ
แกประชาชน  โดยมีจุดมุงหมาย  เพ่ือสนองตอความตองการของประชาชนโดยสวนรวม 
                      ชูวงศ   ฉายะบุตร (๒๕๓๖ : ๑๑ – ๑๔)  ไดเสนอหลักการใหบริการในการ
พัฒนาการใหบริการในเชิงรุกวา  จะตองเปนตามหลักการ 
                      ๑.  ยึดการตอบสนองความตองการจำเปนของประชาชนเปนเปาหมาย  การบริการ
ของรับในเชิงรับจะเนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผน  และมีลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการ
ใหบริการดังนี้คือ 
  ๑.๑ ขาราชการมีทัศนคติวาการใหบริการจะเริ่มตนก็ตอเม่ือมีผูมาติดตอขอรับ
บริการมากกวาที่จะมองวาตนมีหนาที่ท่ีจะตองจัดบริการใหแกราษฎรตามสิทธิประโยชนท่ีเขาควรจะ
ไดรับ 
  ๑.๒ การกำหนดระเบียบปฏิบัติและการใหดุลพินิจของขาราชการ  มักเปนไปเพื่อ
สงวนอำนาจในการใชดุลพนิจของหนวยงาน  หรือปกปองตัวขาราชการเอง  มีลักษณะที่เนนการ
ควบคุมมากกวาการสงเสริม  การติดตอราชการจึงตองใชเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เปนจำนวนมากและ
ตองผานการตัดสินใจหลายขั้นตอน  ซึ่งบางคร้ังเกินกวาความจำเปน 
  ๑.๓ จากการที่เขาราชการมองวาตนมีอำนาจในการใชดุลพินิจ  และมีกฎระเบียบ
เปนเครื่องมือที่จะปกปองการใชดุลพินิจของตน  ทำใหขาราชการจำนวนไมนอยมีทัศนคติในลักษณะ
ของเจาขุนมูลนาย  ในฐานะท่ีตนมีอำนาจท่ีจะบันดาลผลไดผลเสียแกประชาชน การดำเนิน
ความสัมพันธจึงเปนไปในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน และนำไปสูปญหาตาง ๆ  เชน  ความไมเต็มใจท่ีจะ
ใหบริการ  รูสึกไมพอใจเมื่อราษฎรแสดงความเห็นโตแยง  เปนตน 
                      ดังนั้นเปาหมายแรกของการจัดการจัดบริการแบบครบวงจรก็คือ  การมุงประโยชน
ของประชาชนผูรับบริการทั้งผูที่มาติดตอขอรับบริการ  และผูที่อยูในขายท่ีควรจะไดรับบริการเปน
สำคัญ  ซึ่งมีลักษณะดังนี้คือ 
                        ๑.  ขาราชการจะตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาทีท่ีตองดำเนินการอยาง
ตอเนื่องโดยจะตองพยายามจัดบริการให  ครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน 
                        ๒.  การกำหนดระเบียบ  วิธีปฏิบัติและการใชดุลพินิจจะตองคำนึงถึงสิทธิ์
ประโยชนของผูรับบริการเปนหลัก  โดยพยายามใหผูบริการไดสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับอยางสะ
ดวดและรวดเร็ว 
                        ๓.  ขาราชการจะตองมองผูมารับบริการวามีฐานะและศักดิ์ศรี  เทาเทียม  กับตน  
มีสิทธิท่ีจะรับรูใหความเห็นหรือโตแยงดวยเหตุผลไดอยางเต็มที่ 
                    ๒.ความรวดเร็วในการใหบริการ  สังคมปจจุบัน  เปนสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาง 
ๆ  อยางรวดเร็ว  และมีการแขงขันกับสังคมอ่ืน ๆ   อยูตลอดเวลาในขณะท่ีปญหาพื้นฐานของระบบ
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ราชการคือ  ความลาชา  ซึ่ในดานหนหน่ึงเปนความลาชาที่เกิดจากความจำเปนตามลักษณะของการ
บริหารราชการเพื่อประโยชนสวนรวมแหงรัฐ  แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปนเรื่อง
ที่สามารถแกไขได  เชน  ความลาชาที่ท่ีเกิดจากการปดภาระในการตัดสินใจ  ความลาชาท่ีเกิดจาก
การขาดการกระจายอำนาจ  หรือเกิดจากการกำหนดขั้นตอนที่ไมจำเปน  หรือความลาชาท่ีเกิดขึ้น  
เพราะขาดการพัฒนางานหรือนำเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช  เปนตน  ปญหาท่ีตามมาก็คือ  ระบบ
ราชการถูกมองวาเปนอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา  และเปนตัวถวงในระบบการ
แขงขันเสรี ดังน้ัน  ระบบราชการจำเปนที่จะตองตั้งเปาหมายในอันที่จะพัฒนาการใหบริการใหมีความ
รวดเร็วมากข้ึนซึ่งอาจกระทำไดใน  ๓  ลักษณะคือ 
  ๑. การพัฒนาขาราชการ  ใหมีทัศนคติ  มีความรู ความสามารถ  เพ่ือใหเกิดความ
ชำนาญงาน       มีความกระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูในอำนาจของตน 
  ๒. การกระจายอำนาจ  หรือ  มอบอำนาจใหมากขึ้นและปรับปรุงระเบียบวิธีการ
ทำงานใหมีขั้นตอนและใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยท่ีสุด 
  ๓. การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ  ท่ีจะทำใหสามารถใหบริการไดเร็วขึ้น 
 
 อนึ่ง  การพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการเห็นเรื่องท่ีสามารถกระทำไดท้ังขั้นตอนกอน
การใหบริการซึ่งไดแก  การวางแผน  การเตรียมการตาง ๆ  ใหพรอมท่ีจะใหบริการ  และการนำ
บริการไปสูผูที่สมควรที่จะไดรับริการเปนการลวงหนา  เพ่ือปองกันปญหาหรือความเสียหาย  เชน  
การแจกจายน้ำสำหรับหมูบาที่ประสบภัยแลงนั้น  หนวยราชการไมจำเปนที่จะตองรอใหมีการรองขอ  
แตอาจนำน้ำไปแจกจายใหแกหมูบานเปาหมายลวงหนาไดเลย  การพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอน
ใหบริการ  เมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการ  และการพัฒนาความรวดเร็วในขั้นตอนภายหลังการ
ใหบริการ เชน  การรายงาน  การติดตามผล  การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ  เปนตน  เพื่อใหวงจรขอบ
การใหบริการสามารถดำเนินการตอเน่ืองไปไดอยางรวดเร็ว  ตัวอยางเชน การใหบริการในการจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชน  ซึ่งจะตองมีการจัดสงเอกสารหลักฐานใหสวนกลางเพ่ือจัดทำบัตรการแจง
ยายปลายทาง ซึ่งสำนักทะเบียนปลายทางจะตองรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจากสำนัก
ทะเบียนตนทาง เปนตน 
                        ๓.  การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ   เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบ
ครบวงจรอีกประการหนึ่งก็คือ  ความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ  ซึ่งหมายถึง   การเสร็จสมบูรณ
ตามสิทธิประโยชนท่ีผูรับบริการจะตองไดรับ   โดยที่ผูรับบริการไมจำเปนตองมาติดตอบอยคร้ังนัก 
ซึง่ลักษณะท่ีดีของการใหบริการที่เสร็จสมบูรณก็คือ  การบริการท่ีแลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งเดียง  
หรือไมเกิน ๒  คร้ัง ( คือมารับเรื่องที่แลวเสร็จอีกครั้งหนึ่ง) 
                        นอกจากนี้   การใหบริการที่ เสร็จสมบูรณ   ยังหมายถึงความพยายามที่จะ
ใหบริการในเรื่องอื่น ๆ  ที่ผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวย  แมวาผูมาขอรับบริการ  ก็ควร
ที่จะใหคำแนะนำและพยายามใหบริการในเรื่องน้ัน ๆ  ดวย  เชน  มีผูมาขอคัดสำเนาทะเบียนบาน  
หากเจาหนาที่ผูใหบริการพบวา  บัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ันหมดอายุแลว  ก็ดำเนินการจัดทำ
บัตรประจำตัวประชาชนใหใหม  เปนตน 
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                        ๔. ความกระตือรือรนในการใหบริการ  ความกระตือรือรนในการใหบริการ  เปน
เปาหมายท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงในการพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก  ท้ังน้ีเนื่องจากประชาชน
บางสวนยังมีความรูสึกวา  การติดตอขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องที่ยุงยาก  และเจาหนาท่ี
ไมคอยเต็มใจท่ีจะใหบริการ  ดังน้ัน  จึงมีทัศนคติที่ไมดีตอการบริการของรัฐและตอเจาหนาที่ผู
ใหบริการ  ซึ่งนำไปสูปญหาของการสื่อสารทำความเขาใจกัน  ดังนั้น  หากเจาหนาที่ผูใหบริการ
พยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว  ก็จะทำใหผูมารับบริการเกิดทัศนคติท่ีดี  ยอมรับฟง
เหตุผล  คำแนะนำตาง ๆ  มากขึ้น  และเต็มใจท่ีจะมารับบริการในเรื่องอ่ืน ๆ  อีก  นกจากน้ีความ
กระตือรือรนในการใหบริการยังเปนปจจัย สำคัญที่ทำใหการบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมีความ
สมบูรณ  ซึ่งจะนำไปสูความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 
                        ๕.  ความสุภาพออนนอม  เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการ
แบบครบวงจรคือ  เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับริการดวยความ
สุภาพออนนอม  ซึ่งจะทำใหผูมารับบริการมีทัศนคติท่ีดีตอขาราชการและการติดตอกับทางราชการ  
อันจะสงผลใหการสื่อสารทำความเขาใจระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งขึ้น  ความสุภาพออนนอมในการ
บริการน้ัน  จะเกิดขึ้นไดก็โดยการพัฒนาทัศนคติของขาราชการใหเขาใจวา  ตนมีหนาท่ีในการ
ใหบริการและเปนหนาท่ีที่มีความสำคัญ  รวมทั้งมีความรูสึกเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูที่มาติดตอ
ขอรับบริการ 
                        ๗.  ความเสมอภาค  การใหบริการแบบครบวงจร  จะตองถือวาขาราชการมี
หนาท่ีที่จะตองใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะตองเปนไปตามเงื่อนไข  ดังนี้ 
                                  ๑.  การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน  และ
ไดรับผลที่สมบูรณภายใตมาตรฐานเดียวกัน  ไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม  หรือเรียกวา  ความ
เสมอภาคในการใหบริการ 
                                  ๒.  การใหบริการจะตองคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับ
บริการดวย  ทั้งนี้ เพราะประชาชนบางสวนของประเทศ  เปนกลุมบุคคลที่มีขอจำกัดในเรื่อง
ความสามารถในการที่จะติดตอขอรับบริการจากรัฐ  เชน  มีรายไดนอย  ขาดความรูความเขาใจหรือ
ขอมูลขาวสารที่เพียงพอ  อยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร  เปนตน  ดังน้ันการจัดบริการของทางราชการ
จะตองคำนึงถึงคนกลุมนี้ดวย  โดยจะตองพยายามนำบริการไปใหรับบริการตามสิทธิประโยชนที่ควร
จะไดรับ   เชน  การจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีตาง ๆ  เปนตน  การลดเงื่อนไขในการรับบริการให
เหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการ เชน  การออกบัตรสงเคราะหในการรักษาพยาบาลใหแกผู
รายไดนอย  การเรียกเก็บคาปรับในอัตราที่ต่ำท่ีสุดตามที่กฎหมายกำหนด  เม่ือเห็นวาผูรับบริการไมมี
เจตนาท่ีจะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย  แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร  เปนตน  ซึ่งอาจเรียก
ความเสมอภาคน้ีวา  ความเสมอภาคท่ีจะไดรับบริการท่ีจำเปนจากรัฐ 
                      กลาวโดยสรุป  กรพัฒนาการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจร  หรือ  Package  
Service  เปนการพัฒนาการใหบริการท่ีมีเปาหมายที่จะใหประชาชนไดรับบริการท่ีควรจะไดรับอยาง
ครบถวนสมบูรณ  มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ  มุงที่จะใหบริการในเชิงสงเสริมและสราง
ทัศนคติและความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ  ตลอดจนเปนการใหบริการท่ีมีความ
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ถูกตองชอบธรรมสามารถตรวจสอบได  และสรางความเสมอภาคทั้งในการใหบริการและในการท่ีจะ
ไดรับบริการจากรัฐ 
                      Milet  (อางใน  พิทักษ  ตรุษทิม,  ๒๕๓๘ : ๓๓)  กลาววา  เปาหมายสำคัญของ
การบริการคือการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชน  โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 
                        ๑.  การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable  Service) หมายถึง  ความ
ยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานท่ีมีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน  ดังนั้นประชาชนทุกคน
จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน     ในแงมุมของกฎหมาย     ไมมีการแบงแยกกีดกันในการ
ใหบริการประชาชนจะได รับการปฏิบัติในฐานท่ีเปนปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 
                        ๒.  การใหบริการท่ีตรงเวลา (Tirneiy  Service)  หมายถึง  ในการบริการจะตอง
มองวาการใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา  การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครฐัจะถือวาไมมีประ
สิทธิ ผลเลยถาไมมีการตรงเวลาซ่ึงจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน   
                        ๓.  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ampie  Service) หมายถึง  การใหบริการ
สาธารณะตองมีลักษณะ  มีจำนวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The  right  
quantity  at  the  right  geographical  location) มิลเลทเห็นวา  ความเสมอภาคหรือการตรง
เวลา  จะไมมีความหมายเลยถามีจำนวนการใหบริการที่ไมเพียงพอ  และสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสราง
ความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแกผูรับบริการ 
                        ๔.  การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continous  Service)  หมายถึง  การใหบริการ
สาธารณะที่เปนไปอยางสม่ำเสมอ  โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก   ไมใชยึดความพอใจของ
หนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 
                        ๕ .  การใหบริการอยางกาวหน า  (Progressive  Service) หมายถึง  การ
ใหบริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ  และผลการปฏิบัติงาน  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทำหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 
                        Verma  (อางใน  พิทักษ  ตรุษทิม,  ๒๕๓๘ : ๓๓)  การใหบริการที่ดีสวนหนึ่ง
ขึ้นกับการเขาถึงบริการ  และไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการดังนี้ 
  ๑.  ความพอเพียงของริการที่มีอยู  คือ  ความพอเพียงระหวาบริการที่มีอยูกับความ
ตองขอรับบริการ 
  ๒.การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวก  โดยคำนึงถึงลักษณะท่ีตั้งการเดินทาง 
  ๓. ความสะดวก  และสิ่งอำนวยความสะดวกของแหลงบริการไดแก  แหล 
บริการท่ีผูยอมรับวา  ใหความสะดวกและมีสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ๔. ความสามารถของผูรับบริการ  ในการที่จะเสียคาใชจายสำหรับบริการ 
  ๕. การยอมรับคุณภาพของบริการซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูให 
บริการดวย 

 
 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษามี

นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายและการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



๑๗ 

 

  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินวาเปนไปตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษามากนอยเพียงไร (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin  ๑๙๙๔ : ๔๕) 

  เมอรกาทรอยด และ มอรแกน (Murgatroyd & Morgan ๑๙๙๔) ไดจำแนก

ลักษณะเดนของการประกันคุณภาพทางการศึกษาไว ๕ ประการ 

  ๑.  มาตรฐานการศึกษากำหนดโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก 

  ๒.  มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังที่โรงเรียนจะตองบรรลุถึง 

  ๓.  มาตรฐานตองสามารถประเมินไดโดยใชเกณฑที่เปนปรนัย 

  ๔.  มาตรฐานตองใชอยางเสมอภาค ไมมีการยกเวนโดยปราศจากเหตุผลสมควร 

  ๕.  การประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน 

 (Audit and Review) การทดสอบดวยแบบ ทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสำคัญ ๓ ประการ คือ  

  ๑.ทำใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได เกิดความเชื่อมั่นและ

 สามารถตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

  ๒.ปองกันการจัดการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิด

 ความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึง 

  ๓.ทำใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพและ 

 มาตรฐานอยางจริงจัง  ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปน

 รูปธรรมและตอเนื่อง 

  

 การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจ

ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจให

ผูรับบริการการศึกษา ท้ังยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาท่ีดอยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษา

ใหเปนกลไกท่ีมีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นการสรางความมั่นใจซึ่งเปนแกนหลัก

ของการประกันคุณภาพประกอบดวยองคประกอบสำคัญหลายประการอันไดแก  

 ๑.  การวางแผนปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นตั้งแตขั้นของการออกแบบการกำกับดูแล 

ตรวจสอบและทบทวนเพื่อการปรับปรุง แกไขในทุกขั้นตอนของการผลิตซึ่งตางจากรูปแบบการ

ประเมินแบบเกาที่เนนการตรวจจับเมื่อปญหาสำคัญในขั้นผลผลิต ไดเกิดขึ้นแลว 

 ๒.  การนำองคความรูทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยอันไดแกรูปแบบ กรรมวิธี และ เทคนิควิธีท่ี

เปนนวัตกรรมที่มีหลักฐานทางทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษท่ีนาเชื่อถือรองรับไปประยุกตใชใน



๑๘ 

 

ขั้นตอน ตางๆในกระบวนการผลิต ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความมั่นใจอยางมีเหตุผลวา การดำเนินงานตาม

ขั้นตอนตางๆ ทั้งระบบจะนำไปสูเปาหมายที่กำหนดไวอยางนาไววางใจ และจะมีความผิดพลาด

คลาดเคลื่อนในวงจำกัดที่นอยที่สุด 

 บรรจบจันทมาศ (๒๕๔๑, หนา๒) ใหความหมายของคำวาการประกันคุณภาพหมายถึง

กิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆท่ีหากไดดำเนินการตามระบบและแผนที่วางไวจะทำใหเกิดความมั่นใจได

วาจะไดผลงานท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึงประสงค 

 “การประกันคุณภาพการศึกษา” ทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๔, หนา๒๔) ใหนิยามคำวาการ

ประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการมีระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินการ

ดำเนินงานในแตละองคประกอบคุณภาพตามดัชนีท่ีกำหนดเพ่ือเปนหลักประกันแกผูมีสวนเกี่ยวของ

และสาธารณชนไดมั่นใจวาวาสถาบันน้ันๆสามารถใหผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 ไพบูลยเปานิล (๒๕๔๓, หนา๑๖) ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวา

หมายถึงกิจกรรมหรือปฏิบัติการท่ีมีแผนและเปนระบบที่สถาบันการศึกษาดำเนินงานตามแผนและ

ระบบท่ีกำหนดเพ่ือใหผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญาพันธกิจและจุดมุงหมายท่ี

กำหนดและสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ (บัณฑิตผูปกครองและผูใชบัณฑิต)   

 วันชัยศิริชนะ (๒๕๔0, หนา๑0) กลาววาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการกระทำ

กิจกรรมใดที่สะทอนถึงความมีคุณภาพการตรวจสอบเปนกลไกเพ่ิมเติมเพื่อใหสังคมมั่นใจยิ่งขึ้นวาการ

ดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพซึ่งการใหการศึกษาที่มีคุณภาพจะตองทำอยาง

มีระเบียบแบบแผน 

 จำรัสนองมาก (๒๕๔๔, หนา๒) ใหความหมายการประกันคุณภาพวาตามความที่กำหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น

ถาเปนการประกันคุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

 จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวาการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงหลักการ

ดำเนินการกระบวนการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพมีหลักฐานสามารถ

ตรวจสอบไดซึ่งเปนการรับประกันและสรางความเชื่อมั่นแกผูเรียนผูปกครองชุมชนสังคมวาผลผลิต

ของสถาบันจะไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่งจะใชเปนกรอบและ 

แนวทางในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับกาลสมัยและทันเหตุการณ การ

เปลี่ยนแปลงใน สังคมโลก และสามารถนำไปพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะใชเปนแนวทาง

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตอไป 

 



๑๙ 

 

ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มีความสำคัญ ๓ ประการ คือ  

  ๑.ทำใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได เกิดความเชื่อมั่นและ

สามารถตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

  ๒.ปองกันการจัดการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิด

ความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางทั่วถึง 

  ๓.ทำใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพและ

มาตรฐานอยางจริงจัง ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรม

และตอเนื่อง 

  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความ

มั่นใจใหผูรับบริการการศึกษา ท้ังยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ดอยคุณภาพและสรางสรรค

การศึกษาใหเปนกลไกท่ีมีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 

 

กระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

 ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันเองหรือ

โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาน้ัน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ : มาตรา ๔) 

 สถานศึกษาจะตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารและการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงหลักการและกระบวนการดังตอไปนี ้

 ๑.หลักการสำคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี ๓ ประการ คือ 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ๒๕๔๓ : ๑๑) 

  ๑.๑จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทำใหบุคลากรเสียหนา โดย

เปาหมายสำคัญอยูที่ การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 

  ๑.๒ การท่ีจะดำเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ ๑.๑ตองทำใหการประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทำงานของบุคลากรทุกคนใน

สถานศึกษาไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจน ทำตามแผนตรวจสอบ



๒๐ 

 

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบท่ีมีความโปรงใสและมีจิตสำนึกในการพัฒนา

คุณภาพการทำงาน 

  ๑.๓ การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน

ผูบริหาร ครู อาจารยและบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการดำเนินงานจะตองใหผูเก่ียวของ เชน 

ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลเขามามีสวนรวมในการกำหนดเปาหมาย 

วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทำ ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามี

คุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม 

และประเทศชาติ 

 ๒. กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ มี ๓ 

ขั้นตอนคือ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ๒๕๔๓ :๗) 

  ๒.๑การควบคุมคุณภาพ เปนการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน 

  ๒.๒ การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของ

สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

  ๒.๓ การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดย

สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 

 ๓. กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารท่ีเปนกระบวนการ

ครบวงจร (PDCA) ประกอบดวย ๔ ขั้นตอนคือ  

  ๓.๑การรวมกันวางแผน (Planning) 

  ๓.๒ การรวมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 

  ๓.๓ การรวมกันตรวจสอบ (Checking) 

  ๓.๔ การรวมกันปรับปรุง (Action) 

 

ขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในมีรายละเอียด ดังนี ้

 ๑.ขั้นการเตรียมการ ซึ่งการเตรียมการท่ีมีความสำคัญ คือ  

  ๑.๑การเตรียมความพรอมของบุคลากร โดยตองสรางความตระหนักถึงคุณคาของ

การประกันคุณภาพภายในและการทำงานเปนทีม ซึ่งจะจัดทำการชี้แจงทำความเขาใจโดยใชบุคลากร

ภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดมีโอกาส

เขารวมประชุมรับทราบพรอมกัน และตองพัฒนาความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให

บุคลากรทุกคนเกิดความม่ันใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย

เนนเนื้อหาเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแตละป ตอมาเนนเนื้อหา



๒๑ 

 

การกำหนดกรอบและแผนการประเมิน การสรางเครื่องมือประเมินและการรวบรวมขอมูล ในชวงทาย

เนนเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล การนำเสนอผลการประเมินและการเขียนรายงานผลการ

ประเมินตนเอง (Self   Study  Report)  

  ๑.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กำกับดูแล ชวยเหลือ

สนับสนุนใหทุกฝายทำงานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม โดยการตั้งคณะกรรมการควรพิจารณาตาม

แผนภูมิโครงสรางการบริหารซึ่งฝายที่รับผิดชอบงานใดควรเปนกรรมการรับผิดชอบการพัฒนาและ

ประเมินคุณภาพงานนั้น 

 ๒. ขั้นการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน 

  ๒ .๑การวางแผน จะตองมีการกำหนดเป าหมาย แนวทางการดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีตองใช สำหรับแผนตางๆ ที่ควรจัดทำคือ แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป แผนการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ 

เปนตน 

  ๒.๒ การปฏิบัติตามแผน ซึ่งในขณะดำเนินการตองมีการเรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา

และผูบริหารควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทำงานอยางมีความสุข จัดสิ่งอำนวย

ความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ กำกับ ติดตามการทำงานท้ังระดับบุคลากร รายกลุม 

รายหมวด และใหการนิเทศ 

  ๒.๓ การตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเปนกลไกสำคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา

เพราะจะทำใหไดขอมูลยอนกลับที่แสดงวาการดำเนินงานที่ผานมาบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยการ

ประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทำเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูล แปลความขอมลู และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

  ๒.๔ การนำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เมื่อแตละฝายประเมินผลเสร็จแลวจะ

สงผลใหคณะกรรมการรับผิดชอบนำไปวิเคราะห สังเคราะหและแปลผลแลวนำเสนอผลตอผูเกี่ยวของ

เพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร นำไปวางแผนในระยะตอไป และจัดทำ

เปนขอมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 

 ๓. ขั้นการจัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปเมื่อสถานศึกษาดำเนินการ

ประเมินผลภายในเสร็จแลวจะจัดทำรายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดำเนินงานและผลการ

ประเมินมาวิเคราะหจำแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน 
 

ประโยชนที่ไดจากการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดครูไดทำงานอยางมืออาชีพ มีการทำงานท่ีเปนระบบ โปรงใส มีความ



๒๒ 

 

รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ และเนนคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียนอยางตอเนื่อง

ทำใหเปน ที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชนผูบริหารไดใชภาวะผูนำและความรู ความสามารถในการ

บริหารงานอยางเปนระบบและมีความโปรงใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและ

นิยมชมชอบของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและ

เปนประโยชนตอสังคมกรรมการสถานศึกษาไดทำงานตามบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม เปนผูที่ทำ

ประโยชน และมีสวนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาใหแกเยาวชนและชุมชนรวมกับ

ผูบริหารและครู สมควรทีไ่ดรับความไววางใจใหมาเปนกรรมการสถานศึกษาหนวยงานที่กำกับดูแล ได

สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระในการกำกับ ดูแล

สถานศึกษา และกอใหเกิดความม่ันใจในคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษาชุมชน

และสังคมประเทศชาติ ไดเยาวชนและคนที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะชวยพัฒนาองคกร ชุมชน 

และสังคมประเทศชาติตอไปผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของหนวยงาน ในระดับ

สถานศึกษาการประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงการสรางความมั่นใจโดยการใชขอมูลสารสนเทศและ

องคความรูและการวางแผนปองกันปญหาที่จะเกิดตั้งแตในขั้นการออกแบบกระบวนการเรียนการ

สอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การติดตาม ตรวจสอบ

และทบทวนเปนระยะๆ เพ่ือใหมีการแกไข ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง การประเมินคุณภาพ

ผลผลิต การจัดทำรายงาน และนำเสนอขอมูลการประเมินสำหรับ การตัดสินใจในระดับตางๆ และ 

สำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในระยะตอไป 

 หลักการสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระบบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการ

บริหารการจัดการท่ีมี การวางแผนลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบ เพื่อที่จะสราง

ความมั่นใจทีสมเหตุสมผลวาผูเรียน จะมีความรู ความสามารถ และ คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีไดกำหนดไว 

 



บทที่ ๓ 

วิธีการดำเนินการประเมิน 
 

 การประเมินในครั้งนี้ผูประเมินไดคำนึงถึงการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีรายละเอียด

ขั้นตอนในการดำเนินการประเมินดังตอไปนี ้

 ๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๓.๒ เคร่ืองมือที่ใชในการประเมิน 

 ๓.๓ วธิีการรวบรวมขอมูล 

 ๓.๔ วธิีการวิเคราะหขอมูล 

 ๓.๕ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๓.๑.๑ ประชากร คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีเปนบรรพชิต 
คฤหัสถชาย และคฤหัสถหญิง ที่จบการศึกษาตั้งแตต่ำกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ซึ่งมีตำแหนงหนาท่ีการงานในสายวิชาการ และสายปฎิบัติการ ซึ่งเปนบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรราชวิทยาลัย 

 ๓.๑.๒ กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท้ัง
สวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน ๑๗๐ รูป/คน มีท้ังผูที่ เปนนักวิจัยและผูที่มาติดตองานกับ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

 ในการประเมิน น้ีไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการประเมินโดยแบงเปน ๒ คือ 

แบบสอบถามเชิงเอกสารและแบบสอบถามออนไลน (Google From),  และเพื่อใหเครื่องมือในการ

ประเมินมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และมีความเชื่อม่ัน ผูประเมินไดมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือใน

การประเมิน ดังตอไปนี้ 

 ๓.๒.๑ ศึกษาคนควาแนวความคิด รายละเอียดตางๆ จากเอกสาร ตำรา รายงานทางวิชาการ 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการ และนำขอมูลไปแยกเปนประเด็นๆ และสรุปเนื้อหา

แตละประเด็น 

 ๓.๒.๒ จำแนกกลุมของตัวแปรตามสถานภาพ 

 ๓.๒.๓ สรางแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการของ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร โดยแบงแบบสอบถามออกเปน ๓ ตอน คือ  



๒๓ 

 

 ตอนที่ ๑ ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก 

  ๑. สถานภาพ  

  ๒. ระดับการศึกษา  

  ๓. ตำแหนงในมหาวิทยาลัย  

  ๔. การติดตอกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

  ๕. วัตถุประสงคในการรวมงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร, 

  ๖. และรูจักระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรทางสื่อประเภทใด   

 

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการใหบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตรโดยจัดใหไดขอมูลตาม

ความพึงพอใจ ๔ ดานคือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ, ดาน

เจาหนาที่ ,ดานสิ่งอำนวยความสะดวก,ดานคุณภาพการใหบริการ  ซึ่งมีเกณฑ สำหรับแปล

ความหมายของระดับ  ดังนี้ 

  ๕ หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

  ๔ หมายถึง  พึงพอใจมาก 

  ๓ หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

  ๒ หมายถึง  พึงพอใจนอย 

  ๑ หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

 

ตอนที่ ๓  เปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ/ความคิดเห็นอ่ืนๆ  ที่ไดรับจากคำแนะนำของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 

๓.๓ .วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การประเมินครั้งน้ี มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

  - คณะผูจัดทำไดนำแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

  - ไดสงแบบสอบถามออนไลนโดยการนำลิงคแบบสอบถามออนไลนสงใหกลุม

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตอบแบบสอบถามออนไลนผานกลุมไลนท่ีมี

บุคลากรอยูจำนวน ๑๔๐ รูป/คน 

  - นำแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหทางสถิติเพื่อสรุปผล 

 

 



๒๔ 

 

๓.๔ .วิธีการวิเคราะหขอมูล  

 ผูประเมินนำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีเก็บรวบรวมได มาประมวลผลตามระเบียบวิธีทาง

สถิติ โดยคำนวนการวิเคราะหขอมูลและแปรผลขอมูลตามเกณฑ ดังนี้ 

 ๑. ตรวจสอบความถูกตอง,ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาแลวปอนขอมูล

ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 ๒. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล (ตอนท่ี ๑) มาวิเคราะหโดยใชสถิติหาคาความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) แลวนำผลท่ีไดมาเสนอในรูปแบบตาราง 

 ๓. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการท้ัง ๔ ดาน โดยนำขอมูลจาก

ตอนที่ ๒  มาวิเคราะหตามหลักสถิติหาคาเฉลี่ย (Mean)  หาคารอยละ (Percentage) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

  - หาคาเฉลี่ย  

  - หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D 

  - วิเคราะหหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจ 

  - สถิติพื้นฐาน รอยละ คาเฉลี่ย ความเชื่อมั่น 

๓.๕ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ใชวิธีวิเคราะหขอมูลและประมวลผล ดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ ๑ วิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

      คารอยละ  

      p =
�

�
x 100  

   

  เม่ือ  P  แทน คารอยละ 

   f  แทน ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

   N แทน จำนวนความถ่ีท้ังหมด 

 

 ตอนที่ ๒ วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของคุณภาพการใหบริการ ดำเนินการหาคารอยละ 

(Percentage) โดยใชเกณฑการวิเคราะหดังน้ี 

  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

  ๓.๕๐ - ๔.๔๙  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

  ๒.๕๐ - ๓.๔๙  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

  ๑.๕๐ - ๒.๔๙  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอย 

  ๑.๐๐ - ๑.๔๙  คะแนน  หมายถึง  พึงพอใจนอยที่สุด 



บทที่ ๔ 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจของคุณภาพในการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผูตอบแบบสอบถามคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนกลุมตัวอยางใน
การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับมาจำนวน ๙๕ ฉบับ นำมาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบการบรรยาย จำแนกเปน ๓  ตอน โดยนำผลคะแนนที่ได
จากแบบสอบถามท้ังหมดไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสถิติสำเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 
ตอนที่ ๑ การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะห

ดวยคาความถ่ีและรอยละ (Percentage) 
ตอนที่ ๒ การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของการใหบริการท้ัง ๔ ดานคือ  
๑.ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
๒.ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
๓.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.ดานคุณภาพของการใหบริการ 
โดยใชการวิ เคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของผูเขารวมงาน โดยใชเกณฑการวิเคราะหตาม

แบบของ จอหนดับบลิว เบส ( John W.Best ๑๙๗๐ : ๑๗๖ ) ดังนี้ 

คาเฉลี่ย  ๔.๕๐ - ๕.๐๐  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉลี่ย  ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย  ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย  ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

 

รายงานผลการสรุปความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
 การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจเปนเชิงสำรวจ ( Survey Research) 
วิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 
๑.ลำดับขั้นการวิเคราะหขอมูล 
 การประเมินผลความพึงพอใจ น้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง จำนวน ๙๕ รูป/คน นำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหสถิติสำเร็จรูป 

ตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 



๒๖ 

 

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอย

ละ (Percentahe)  

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคคลากรของ
มหาวิทยาลัยท้ังสิ้น จำนวน ๙๕ รูป/ คน จำแนกตาม สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนงใน
มหาวิทยาลัย และการเขารวมงานหรือมีการติดตอกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ในขอใดบาง และมี
วัตถุประสงคหลักในการรวมงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตรสามารถรูจักระบบสารสนเทศของ
สถาบันวิจัยจากสื่อประเภทใด ดังรายละเอียดในตารางซึ่งจะไดจำแนกรายระเอียดขอมูลทั่วไปของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

ตอนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และ

หาคารอยละ ( Percentage) 

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จำนวน รอยละ 
พระภิกษุ ๒๘ ๒๙.๔๘ 

ชาย ๔๕ ๔๗.๓๖ 
หญิง ๒๒ ๒๓.๑๖ 
รวม ๙๕ ๑๐๐ 

 จากตารางท่ี ๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนท้ังสิ้น ๙๕ รูป/คน สวนใหญเปนชาย  
จำนวน    ๔๕   คน  คิดเปนรอยละ    ๔๗.๓๖   ลำดับตอมาคือ  พระภิกษุ   จำนวน  ๒๘  รูป  คิด
เปนรอยละ ๒๙.๔๘ และ หญิง จำนวน ๒๒  คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๑๖ 
 
ตารางที่ ๒  แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 
ต่ำกวาปริญญาตรี ๐ ๐.๐๐ 

ปริญญาตรี ๖ ๘.๔๔ 
ปริญญาโท ๔๘ ๓๓.๗๗ 
ปริญญาเอก ๔๑ ๕๗.๗๙ 

รวม ๙๕ ๑๐๐ 

 จากตารางท่ี ๒ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น ๙๕ รูป/คน สวนใหญมีระดับ
การศึกษาในระดับ  ปริญญาโท จำนวน   ๔๑    รูป/คน  คิดเปนรอยละ    ๕๗.๗๙  ลำดับรองลงมา
คือ   ปริญญาเอก  จำนวน   ๔๘   รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๓๓.๗๗  อันดับ ๓ คือ ปริญญาตร ีจำนวน    
๖  รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๘.๔๔  และ อันดับสุดทายคือ   ต่ำกวาปริญญาตรี  จำนวน  ๐ รูป/คน 
คิดเปนรอยละ ๐.๐๐  
 



๒๗ 

 

ตารางที่ ๓  แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเภทของตำแหนงใน
มหาวิทยาลัย 
 

ตำแหนงในมหาวิทยาลัย จำนวน รอยละ 
เจาหนาท่ี ๑๘ ๑๘.๙๕ 
อาจารย ๖๕ ๖๘.๔๒ 
ผูบริหาร ๑๑ ๑๑.๕๘ 

อ่ืนๆ ๑ ๑.๐๕ 
รวม ๙๕ ๑๐๐ 

 จากตารางที่ ๓ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น ๙๕ รูป/คน สวนใหญมีตำแหนงใน
มหาวิทยาลัยอันดับที่ ๑ คือ อาจารย   จำนวน ๖๕ รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๖๘.๔๒   ลำดับ ๒ คือ 
เจาหนาที่ จำนวน   ๑๘   รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๑๘.๙๕  อันดับ ๓ คือ  ผูบริหาร จำนวน  ๑๑๑ 
รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๑๑.๕๘ รูป/คน   และ อันดับสุดทายคือ   อ่ืนๆ (นักวิจัย)  จำนวน  ๑  รูป/
คน คิดเปนรอยละ ๑.๐๕  
 
ตารางท่ี ๔  แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามที่ผานมาทานเคยได

รวมงานหรือมีการติดตอกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

ที่ผานมาทานเคยไดรวมงานหรือมีการติดตอกับสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร 

จำนวนท่ีเลือก รอยละ 

การพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย/นักวิจัย ๗๕ ๕๕.๓๓ 
การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน ๖๔ ๓๖.๖๔ 
การับตรวจสอบ/การประเมินผลการวิจัย ๕๗ ๓๓.๕๒ 
การประชุม/การนำเสนอผลงานวิจัย ๔๓ ๒๕.๒๙ 
การขอขอมูลงานวิจัย ๖๙ ๕๙..๙๑ 
ประสานงานเรื่องทั่วไป ๑๐ ๕.๘๘ 
  
 จากตารางที่ ๔ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนท้ังสิ้น ๙๕ รูป/คน สวนใหญที่ผานมาทาน
เคยไดรวมงานหรือมีการติดตอกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตรอันดับท่ี  ๑ คือ การพัฒนาศักยภาพทางการ
วิจัย/นักวิจัย จำนวน  ๗๕ รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๕๕.๓๓ ลำดับ ๒ คือ การขอขอมูลงานวิจัย  
จำนวน  ๖๙  รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๕๙.๙๑  อันดับ ๓ คือ  การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
จำนวน  ๖๔ รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๓๖.๓๒   อันดับท่ี ๔  คือ  การับตรวจสอบ/การประเมิน
ผลการวิจัย  จำนวน  ๕๗ รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๓๓.๕๒   อันดับที่ ๕ จำนวน  ๔๓ รูป/คน  คิดเปน
รอยละ ๒๕.๒๙  และ อันดับสุดทายคือ ประสานงานเรื่องท่ัวไป    จำนวน  ๑๐   รูป/คน คิดเปนรอย
ละ ๕.๘๘  



๒๘ 

 

ตารางที่ ๕  แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามวัตถุประสงคหลักในการ

รวมงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

วัตถุประสงคหลักในการรวมงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร จำนวนที่เลือก รอยละ 
เพื่อทำรายงาน/วิทยานิพนธ/งานวิจัย ๗๖ ๘๕.๘๘ 
เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย ๖๙ ๗๙.๔๑ 
เพื่อขอรับรองผลการวิจัย ๕๔ ๖๑.๗๖ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย ๓๖ ๔๒.๑๗ 
เพื่อประสานงานวิจัยในนามสวนงาน ๔๕ ๕๐.๔๕ 
  
 จากตารางที่ ๕ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น ๙๕ รูป/คน สวนใหญวัตถุประสงค
หลักในการรวมงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตรอันดับท่ี ๑ คือ    เพื่อทำรายงาน/วิทยานิพนธ/งานวิจัย       
จำนวน ๗๖  รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๘๕ .๘๘ ลำดับ ๒ คือ  เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย      
จำนวน  ๖๙    รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๗๙.๔๑  อันดับ ๓ คือ  เพ่ือขอรับรองผลการวิจัย จำนวน   
๕๔    รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๖   อันดับท่ี ๔  คือ  จำนวน  ๔๕    รูป/คน  คิดเปนรอยละ  
๕๐.๔๕ และ อันดับสุดทายคือ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย  จำนวน ๓๖  รูป/คน คิดเปนรอย
ละ ๒๔.๑๗    
 

ตารางท่ี  ๖  แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการรูจักระบบ

สารสนเทศของสถาบันวิจัยจากสื่อใด 

รูจักระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยจากสื่อใด จำนวนที่เลือก รอยละ 
เว็บไซตของสถาบัน ๖๒ ๖๗.๕๘ 
คูมือ/เอกสารเผยแพรแนะนำ ๑๓ ๑๒.๓๕ 
อาจารย/เพ่ือน/ผูอื่นแนะนำ ๔๘ ๕๖.๔๗ 
Facebook/line ๗๘ ๘๒.๓๕ 
  
 จากตารางที่ ๖ พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น ๙๕ รูป/คน สวนใหญรูจักระบบ
สารสนเทศของสถาบันวิจัยจาดสื่อใด อันดับท่ี ๑ คือ Facebook/line  จำนวน ๗๘ รูป/คน คิดเปน
รอยละ ๘๒.๓๕ อันดับท่ี ๒  เว็บไซตของสถาบันจำนวน ๖๒ รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๖๗.๕๘ รูป/คน 
อันดับ ๓ คือ  อาจารย/เพ่ือน/ผูอื่นแนะนำ จำนวน  ๔๘ รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๕๖.๔๗  และอันดับ
สุดทาย คือ  คูมือ/เอกสารเผยแพรแนะนำ จำนวน  ๑๓    รูป/คน  คิดเปนรอยละ ๑๒.๓๕     
 



๒๙ 

 

ตอนท่ี ๒  ความพึงพอใจของผูใชบริการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาเฉลี่ย  ( )และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยวิเคราะหขอมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้ง  
๔ ดานไดแก  

๑.ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
๒.ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
๓.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.ดานคุณภาพของการใหบริการ 
 

ตารางท่ี ๗ แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยโดย

ความพึงพอใจโดยภาพรวมท้ัง ๔ ดาน 

ขอท่ี ความพึงพอใจภาพรวม  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
๑ ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ๔.๒๘ ๒๐.๘๑ มาก 
๒ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ๔.๔๓ ๒๒.๙๘ มาก 
๓ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ๔.๑๒ ๑๙.๗๖ มาก 
๔ ดานคุณภาพของการใหบริการ ๔.๑๙ ๑๙.๖๗ มาก 

คาเฉลี่ยรวม                                                    ๔.๒๕     ๒๐.๘๐             มาก 
 
 
 

ตารางที่ ๗ พบวาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมอยูในระดับ ( = ๔.๒๕)         
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ  มาก  โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดแก  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ( =๔.๔๓) รองลงมาคือดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ 
( = ๔.๒๘ ) และคุณภาพของการใหบริการ ( =๔.๑๙) และสุดทายคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  
( =๔.๑๒  ) ตามลำดับ 

     

ตารางที่ ๘ แสดงคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการดานกระบวนการและขึ้นตอนการใหบริการ 

ขอท่ี ดานกระบวนการและข้ึนตอนการใหบริการ  S.D. แปรผล 
๑ ขั้นตอนในการใหบริการเปนระบบ เปนขั้นตอน ๔.๓๑ ๑๗.๐๔ เห็นดวยมาก 
๒ มีระยะเวลาในการใหบริการท่ีเหมาะสม ๔.๐๘ ๑๗.๒๑ เห็นดวยมาก 
๓ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร อัธยาศัยดี ๔.๔๕ ๒๕.๓๓ เห็นดวยมาก 
๔ เจาหนาท่ีใหคำแนะนำและตอบปญหาดวยความเต็มใจ ๔.๔๙ ๒๖.๖๔ เห็นดวยมาก 
๕ การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เปนไปดวยความ

รวดเร็วและท่ัวถึง 
๔.๐๕ ๑๗.๘๒ เห็นดวยมาก 

 รวม ๔.๒๘ ๒๐.๘๑ เห็นดวยมาก 
 

จากตารางที่ ๘ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ  ( =  ๔.๒๘) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก อันดับ
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X



๓๐ 

 

ที่ ๑  เจาหนาที่ใหคำแนะนำและตอบปญหาดวยความเต็มใจ(คาเฉลี่ย ๔.๔๙ )  มีความความพึงพอใจ
ระดับ  มาก   รองลงมา คือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร อัธยาศัยด ี(คาเฉลี่ย ๔.๔๕ ) 
มีความพึงพอใจระดับ  มาก   อันดับ ๓ คือขั้นตอนในการใหบริการเปนระบบ เปนขั้นตอน (คาเฉล่ีย 
๔.๓๑ )  มีความพึงพอใจระดับมาก  และอันดับสุดทาย คือเจาหนาที่ใหคำแนะนำและตอบปญหาดวย
ความเต็มใจ   (คาเฉลี่ย ๔.๐๘ )  มีความพึงพอใจระดับ  มาก 

 

ตารางที่ ๙  แสดงคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึง

พอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ขอที่ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  S.D. แปรผล 
๑ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ๔.๗๗ ๒๔.๗๐ เห็นดวยมาก 
๒ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน

โดยไมเลือกปฏิบัติ 
๔.๒๕ ๒๒.๘๖ เห็นดวยมาก 

๓ ใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง ๔.๓๗ ๒๒.๕๕ เห็นดวยมาก 
๔ มีความเอาใจใส กระตือรือรน และเต็มใจใหบริการ ๔.๒๙ ๒๑.๒๐ เห็นดวยมาก 
๕ ใหคำอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น ๔.๔๔ ๒๓.๕๗ เห็นดวยมาก 

รวม ๔.๔๓ ๒๒.๙๘ เห็นดวยมาก 
 

จากตารางที่ ๙ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีะดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ  ( =๔.๔๓) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา ทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก อันดับ
ที่๑ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว (คาเฉล่ีย ๔.๗๗ )  มีความความพึงพอใจระดับมาก 
รองลงมาคือ มใีหคำอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น (คาเฉลี่ย ๔.๔๔) มีความพึงพอใจระดับ
มาก อันดับ๓ คือใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง(คาเฉลี่ย ๔.๓๗ )  มีความพึง
พอใจระดับมาก  และอันดับสุดทาย คือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยไม
เลือกปฏิบัติ  (คาเฉล่ีย ๔.๒๕ )  มีความพึงพอใจระดับมาก 

 

ตารางที่ ๑๐ แสดงคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึง

พอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ขอท่ี  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  S.D. แปรผล 
๑ ความพรอม และความสมบูรณของ

โสตทัศนูปกรณท่ีมีใหบริการ 
๔.๑๒ ๒๐.๖๙ เห็นดวยมาก 

๒ ความเหมาะสมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

๔.๐๙ ๒๐.๔๗ เห็นดวยมาก 

๓ ระบบเครือขาย internet ภายในหองปฏิบัติการ ๔.๐๐ ๑๖.๙๒ เห็นดวยมาก 
๔ ความเหมาะสมของวัน/เวลาในการจัดโครงการ ๔.๑๙ ๒๑.๗๘ เห็นดวยมาก 
๕ บรรยากาศของอาคาร และสถานที่ ๔.๒๐ ๑๘.๙๕ เห็นดวยมาก 

รวม ๔.๑๒ ๑๙.๗๖ เห็นดวยมาก 
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X



๓๑ 

 

จากตารางที่ ๑๐ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีะดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ  ( =  ๔.๑๒ ) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก     
อันดับที่ ๑  บรรยากาศของอาคาร และสถานที่ (คาเฉลี่ย ๔.๒๐ )  มีความความพึงพอใจระดับ  มาก   
รองลงมา คือความเหมาะสมของวัน/เวลาในการจัดโครงการ (คาเฉลี่ย ๔.๑๙ ) มีความพึงพอใจระดับ  
มาก   อันดับ ๓ คือความพรอม และความสมบูรณของโสตทัศนูปกรณที่มีใหบริการ  (คาเฉลี่ย ๔.๑๒)  
มีความพึงพอใจระดับ  มาก  และอันดับสุดทาย คือ ระบบเครือขาย internet ภายในหองปฏิบัติการ   
(คาเฉลี่ย ๔.๐๙ )  มีความพึงพอใจระดับ  มาก 

ตารางที่  ๑๑  แสดงคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความ

พึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ 

ขอที่ ดานคุณภาพการใหบริการ  S.D. แปรผล 
๑ มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตางๆที่ชัดเจน ๔.๓๑ ๒๑.๙๕ เห็นดวยมาก 
๒ มีการจัดการเอกสารเพื่อการสืบคนขอมูลไดงาย ๔.๑๒ ๑๙.๔๓ เห็นดวยมาก 
๓ สามารถเขาถึงขอมูลงานวิจัยไดหลายชองทาง ๔.๑๑ ๑๗.๓๒ เห็นดวยมาก 
๔ มีการเผยแพรขอมูลงานวิจัยสูหนวยงานภายนอก ๔.๐๕ ๑๑.๗๘ เห็นดวยมาก 
๕ มีชองทางในการเสนอขอคิดเห็นที่หลากหลาย ๔.๓๖ ๒๑.๘๗ เห็นดวยมาก 

รวม ๔.๑๙ ๑๙.๖๗ เห็นดวยมาก 
 

  จากตารางที่  ๑๑ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีะดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับ  ( =  ๔.๑๙ ) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ  มาก  โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก     

อันดับที่ ๑  มีชองทางในการเสนอขอคิดเห็นที่หลากหลาย (คาเฉล่ีย ๔.๓๖ )  มีความความพึงพอใจ

ระดับ  มาก   รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตางๆท่ีชัดเจน (คาเฉลี่ย ๔.๓๑ ) มี

ความพึงพอใจระดับ  มาก  อันดับ ๓ คือ มีการจัดการเอกสารเพ่ือการสืบคนขอมูลไดงาย   (คาเฉลี่ย 

๔.๑๒ )  มีความพึงพอใจระดับ  มาก  และอันดับสุดทาย คือ มีการเผยแพรขอมูลงานวิจัยสูหนวยงาน

ภายนอก  (คาเฉลี่ย ๔.๐๕ )  มีความพึงพอใจระดับ  มาก 

X

X

X

X



บทที่ ๕ 

สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะ 
 

 การประเมินผลความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สรุปผลการประเมิน และขอเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๕.๑ สรุปผลการประเมิน 

 ๕.๒ ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

 

๕.๑ สรุปผลการประเมิน 

 ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 ผลจากการศึกษาพบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเปนพระภิกษุ 

คฤหัสถชาย และหญิงตามลำดับ มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี

ตามลำดับ  มีตำแหนงในมหาวิทยาลัยคือ เปนอาจารย เจาหนาท่ี และผูบริหาร ตามลำดับ, เขามา

ติดตอกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยมา,มีวัตถุประสงครวมกับสถาบันวิจัย

เพื่อทำรายงานวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยใหดียิ่งขึ้น, โดยมีชองทางในการติดตอกับสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตรผานทาง facebook/line เปนสวนมาก 

 ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร   

 โดยแบงคำถามออกเปน ๔ ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ , 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ, ดานส่ิงอำนวยความสะดวก , ดานคุณภาพการใหบริการ 

 ผลจากการวิเคราะห พบวา  

 ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจของ

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี ที่มีตอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( =  ๔.๒๖)   

 ดานเจาหนาท่ีผู ใหบริการ ระดับความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจของผูบริหาร 

คณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีมีตอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =๔.๔๓) 

 ดานส่ิงอำนวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจของผูบริหาร 

คณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีมีตอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =  ๔.๑๒ ) 

 ดานคุณภาพการใหบริการ ระดับความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจของผูบริหาร 

คณาจารย เจาหนาท่ี ท่ีมีตอสถาบันวิจัยพุทธศาสตร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( =  ๔.๑๙ ) 

X

X

X

X



๓๓ 

 

 จากภาพรวมท้ัง ๔ ดาน พบวาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( = ๔.๒๖)   เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับ  มาก 

 

๕.๒ ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

 จากการตอบแบบสอบถามในตอนท่ี ๓ เกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีไดรับจากผูตอบ

แบบสอบถาม สามารถนำมาวิเคราะห โดยแบงเปนสัดสวนดังนี้ 

 จุดเดน 

 ๑. มีการจัดการท่ีด ี

 ๒. มีการพัฒนารูปแบบการสงงานวิจัย 

 ๓. เจาหนาที่ มีความยืดหยุนในการใหบรกิารตามสมควรและเปนกันเอง 

 
จุดท่ีตองพัฒนา 
๑. เรื่องการรับเอกสารควรมีระบบท่ีดีมากกวานี้ 
๒. ควรมีการจัดอบรมการเขียนงานวิจัยกอนเสนอโครงการวิจัย 
๓. มีความลาชาในการเบิกจายเงินอุดหนุนงานวิจัย ควรมีการพัฒนาใหเปนไปตามระยะเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X



๓๔ 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของคุณภาพในการใหบรกิาร 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

--------------- 
 

คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจของคุณภาพการใหการบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร จัดทำขึ้นเพื่อ

ประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการที่ดียิ่งขึ้น 

 

ตอนที่ ๑  ขอมูลสวนบุคคล 

 ๑ .สถานภาพ 

  (  ) พระภิกษุ     (  ) ชาย     (  ) หญิง 

 ๒. ระดับการศึกษา 

  (  ) ต่ำกวาปริญญาตรี    (  ) ปริญญาตรี   (  ) ปริญญาโท      (  ) ปริญญาเอก 

 ๓. ตำแหนงในมหาวิทยาลัย 

  (  ) เจาหนาท่ี       (  ) อาจารย     (  ) ผูบริหาร   (  ) อ่ืนๆ 

 ๔. ทานเคยไดรวมงานหรือมีการติดตอกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร ในขอใดบาง (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

 (  ) การพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย/นักวิจัย/ลูกไก แมไก     (  ) การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

 (  ) การรับตรวจสอบ/การประเมินการวิจัย                   (  ) การประชุม / นำเสนอผลงานวิจัย 

 (  ) การขอขอมูลงานวิจัย (  ) ประสานงานเรื่องทั่วไป 

 ๕. วัตถุประสงคหลักในการรวมงานกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ ) 

  (  ) เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 

  (  ) เพื่อรับรองผลงานวิจัย 

  (  ) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย / นักวิจัย 

  (  ) เพื่อประสานงานวิจัยในนามสวนงาน 

  (  ) อื่นๆ............................................................ 

 ๖. ทานรูจักระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยจากสื่อประเภทใด (ตอบไดมากกวา ๑ ขอ) 

  (  ) เว็บไซตของสถาบันวิจัย  (  ) คูมือ/เอกสารเผยแผแนะนำ 

  (  ) อาจารย/เพ่ือน / ผูอื่นแนะนำ  (  ) Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

ดานหลัง... 



 
 

ตอนท่ี ๒ กรุณาทำเครื่องหมาย  √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของทาน 

รายการประเมิน 

รับความเห็น/ความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท

ี่สุด
 

ความพึงพอใจดานกระบวนการ /ขั้นตอนการบริการ 
 ๑. ขั้นตอนการใหบริการเปนระบบ เปนขั้นตอน      
 ๒. มีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม      
 ๓. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร      
 ๔. เจาหนาท่ีใหบริการและตอบปญหาดวยความเต็มใจ      
 ๕. การประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร เปนไปดวยความรวดเร็วและทั่วถึง      
ความพึงพอใจดวนเจาหนาท่ีใหบริการ 
 ๑. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว      
 ๒. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      
 ๓. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอม และเปนกันเอง      
 ๔. เจาหนาท่ีมีความเอาใจใส กระตือรืนรน และเต็มใจบริการ      
 ๕. เจาหนาท่ีใหคำอธิบายและตอบขอสงสัยไดตรงประเด็น      
ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 ๑. ความพรอม และความสมบูรณของโสตทัศนูปกรณท่ีใหบริการ      
 ๒. ความเหมาะสมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส      
 ๓. ระบบเครือขาย Internet ภายในหองปฏิบัติการ      
 ๔. ความเหมาะสมของวัน / ภายในหองปฏิบัติการ      
 ๕. บรรยากาศอาคารสถานท่ี      
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 ๑. มีการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารตางๆ ที่ชัดเจน      
 ๒. มีการจัดการเอกสารเพื่อสืบคนขอมูลไดงาย      
 ๓. สามารถเขาถึงขอมูลงานวิจัยไดหลายชองทาง      
 ๔. มีการเผยแพรขอมูลงานวิจัยสูหนวยงานภายนอก      
 ๕. มีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร      
 

ตอนท่ี  ๓ ขอเสนอแนะอื่นๆ / ความคิดเห็นอื่นๆ 

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

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

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

กรุณาสงคืนเจาหนาที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

กราบขอบพระคุณทุกรูป/ทาน ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมิน    ขอมูลที่ไดในครั้งนี้จักนำไปใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงการบริการที่ดียิ่งข้ึน 


