
 
 

บทที ่1 
บทนำ 

หลักการและเหตผุล 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มีอำนาจหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และทำนุบำรุง ส่งเสริม
กิจการพระพุทธสาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานพระพุทธศาสนา จัดการศาสนสมบตัิ 
รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาในระดับจังหวัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับ
จังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในความ
ดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัยหา และอุปสรรคให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อทราบ 
 3. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล 
รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนรวมทั้งส่งเสริม
ให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา
รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้  
คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 
 6. รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจน
การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 7. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัต ิศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคั ญทาง
พระพุทธศาสนา 
 8. ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงาน ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 
 2. เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น และโอกาสในการปรับปรุงของหน่วยงาน ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ปัจจุบัน 
ขอบเขตการสำรวจความพึงพอใจ 
 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ระยอง ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 



บทที ่2 

วิธดีำเนนิการ 

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผ ู ้ร ับบร ิการท ี ่ม ีต ่อการให ้บร ิการของ สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนั กงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดระยอง ดังนี้ 
1. เครือ่งมอืที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวิธีดำเนินการสร้างเครื่องมือ 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น จำนวน 11 ข้อคำถาม ได้แก่ 
   1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
   2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
   3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
   4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
2. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู   
 สำรวจความพึงพอใจจากผู้ขอรับบริการ และจัดเก็บข้อมูล จำนวน 50 ตัวอย่าง 
3. การวเิคราะห์ขอ้มลู 
 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการประเมินรวมสรุป (Summative Evalution) หลังจากสิ้นสุด
โครงการ เพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ โดยแบบประเมินผลที่มีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่าตามแนวทาง
ของ Likert Scales ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยกำหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 
  ตารางที่ 1 แสดงการกำหนดช่วงคะแนนตามแนวทางของ  Likert Scales 
  

คะแนน ชว่งคะแนน ระดบัความพงึพอใจ 
5 4.51-5.00 มากที่สุด 
4 3.51-4.50 มาก 
3 2.51-3.50 ปานกลาง 
2 1.51-2.50 น้อย 
1 1.00-1.50 น้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 



บทที ่3 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1.1  เพศ 
  ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเพศ 
   

เพศ จำนวน รอ้ยละ 
ชาย 37 74.00 
หญิง 13 26.00 
อ่ืนๆ - - 

รวม 50 100 
  

จากตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.00 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 26.00 ตามลำดับ  

1.2 อาย ุ
  ตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอายุ 

อาย ุ จำนวน รอ้ยละ 
ต่ำกว่า 20 ปี - - 
20-40 ป ี 26 52.00 
40-60 ป ี 20 40.00 
60 ปี ขึ้นไป 4 8.00 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 3 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีอายุ 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.00 อายุ 40-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00  และอายุ 60 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 8.00 
1.3 ชอ่งทางการตดิตอ่ขอรบับริการ 
  ตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านช่องทางการติดต่อขอรับ
บริการ 

ชอ่งทางการตดิตอ่ขอรบับริการ จำนวน รอ้ยละ 
ติดต่อด้วยตนเอง 47 94.00 
โทรศัพท์/โทรสาร 3 6.00 
อ่ืนๆ - - 

รวม 50 100 
  

จากตารางที่ 4 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านช่องทางการติดต่อขอรับบริการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ติดต่อด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 94.00 โทรศัพท์/โทรสาร คิดเป็นร้อยละ 6.00 
ตามลำดับ 
 



1.4 สถานะ  
  ตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานะ 

สถานะ จำนวน รอ้ยละ 
บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - - 
พระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี 18 36.00 
ประชาชนทั่วไป 32 64.00 
อ่ืนๆ - - 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 5 ตารางแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานะ พบว่า ผู้ตอบแบบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีสถานะเป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 64.00 และพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี คิดเป็นร้อยละ 36.00
ตามลำดับ 

สว่นที ่2 การประเมนิความพงึพอใจ 

1. ดา้นการใหบ้ริการของเจา้หนา้ที่ 

 ตารางที่ 6 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

ด้านการใหบ้ริการของ
เจ้าหนา้ที ่

 
ค่าสถิต ิ

ระดบัความเหน็  
x̄ 

 
S.D. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุ่ด 
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสุภาพ เป็นมิตร 

จำนวน 30 19 1 - - 4.56 0.54 

ร้อยละ 60.00 38.00 2.00 - - 

1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

จำนวน 26 23 1 - - 4.5 0.54 

ร้อยละ 52.00 46 2 - - 

1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น เตม็ใจบริการ 

จำนวน 25 23 2 - - 4.46 0.58 

ร้อยละ 50.00 46.00 4.00 - - 

1.4 เจ้าหน้าที่แนะนำ ตอบ
คำถามได้ชัดเจน ถูกต้อง 

จำนวน 24 24 2 - - 4.44 0.58 

ร้อยละ 48.00 48.00 4.00 - - 

รวม 4.5 0.56 

 

จากตารางที่ 6 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ข้อ 1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความสุภาพ เป็นมิตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
(x̄=4.56) ข้อ 1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (x̄=4.5) ข้อที ่1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจบริการ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄=4.46) ข้อที่ 1.4 เจ้าหน้าที่
แนะนำ ตอบคำถามได้ชัดเจน ถูกต้อง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก (x̄=4.44)   
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2. ดา้นกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บรกิาร 

 ตารางที่ 7 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
 

 

ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน
การให้บรกิาร 

 
ค่าสถิต ิ

ระดบัความคดิเห็น  
x̄ 

 
S.D. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุ่ด 
2.1 การให้บริการเป็นระบบ    
มีขั้นตอนและระยะเวลาที่
เหมาะสม 

จำนวน 22 25 3 - - 4.38 0.60 

ร้อยละ 44.00 50.00 6.00 - - 

2.2 การให้ข้อมูล/รายละเอียด
ชัดเจนถูกต้องตามระเบยีบ 
ข้อบังคับหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

จำนวน 20 29 1 - - 4.38 0.53 

ร้อยละ 40.00 

 

58.00 2.00 - - 

2.3 มีการให้บริการด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

จำนวน 30 19 1 - - 4.58 0.54 

ร้อยละ 60.00 38.00 2.00 - - 

รวม 4.45 0.56 

 
 จากตารางที่ 7 ตารางแสดงจำนวนและร้อยด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ข้อ 2.1 การให้ 
บริการเป็นระบบ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄=4.38) ข้อ 2.2 การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจนถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
หรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี ่ยระดับความพึงพอใจอยู ่ในระดับ มา ก 
(x̄=4.38) ข้อ 2.3 มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄=4.58) 

3. ดา้นสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ตารางที่ 8 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิง่อำนวยความ
สะดวก 

 
ค่าสถิต ิ

ระดบัความคดิเห็น  
x̄ 

 
S.D. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุ่ด 
3.1 สถานท่ีให้บริการสะอาด
เป็นระเบียบ 

จำนวน 36 12 2 - - 4.68 0.55 

ร้อยละ 72.00 24.00 4.00 - - 

3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์
ให้บริการมีความเหมาะสม 

จำนวน 17 25 8 - - 4.18 0.69 

ร้อยละ 34.00 50.00 16.00 - - 

รวม 4.43 0.62 
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 จากตารางที่ 8 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อ 3.1 สถานที่ให้บริการ
สะอาดเป็นระเบียบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̄=4.68)  
ข้อ 3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้บริการมีความเหมาะสม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄=4.18)   

4. ดา้นคณุภาพการใหบ้ริการ 

 ตารางที่ 9 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละด้านคุณภาพการให้บริการ 

 
ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ 

 
ค่าสถิต ิ

ระดบัความคดิเห็น  
x̄ 

 
S.D. มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุ่ด 
4.1 ได้รบับริการตรงตามความ
ต้องการ 

จำนวน 20 29 1 - - 4.38 0.53 

ร้อยละ 40.00 58.00 2.00 - - 

4.2 การแจ้งกลับ/ตอบสนอง 
ต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว 

จำนวน 19 30 1 - - 4.34 0.52 

ร้อยละ 38.00 60.00 2.00 - - 

รวม 4.36 0.52 
 

 จากตารางที่ 9 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละด้านคุณภาพการให้บริการ ข้อ 4.1 ได้รับบริการตรง
ตามความต้องการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄=4.38) ข้อ 
4.2 การแจ้งกลับ/ตอบสนอง ต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x̄=4.34)  

5. สรปุผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม 

 ตารางที่ 10 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวม 

 
การประเมนิความพงึพอใจ x̄ S.D. การแปลความ 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.5 0.56 มากที่สุด 
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.45 0.56 มาก 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.43 0.62 มาก 
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.36 0.52 มาก 

ภาพรวม 4.44 0.56 มาก 

 จากตารางที ่ 10 ตารางแสดงค่าเฉลี ่ยและค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และราย
ด้านพบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยนสูงสุด (x̄=4.5) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ (x̄=4.45) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (x̄=4.43) และน้อยที่สุดคือด้านคุณภาพการ
ให้บริการ (x̄=4.36) ตามลำดับ 
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บทที ่4 

สรปุผลการดำเนนิงาน 

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ขอสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง ดังนี้ 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 74.00 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอายุ 20-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ติดต่อด้วยตนเองคิดเป็น  
ร้อยละ 94.00 และผู้ตอบแบบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะเป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 64.00 

 ตอนที ่2 การประเมนิความพงึพอใจ 

 1) ดา้นการให้บรกิารของเจา้หนา้ที่ 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
 2) ด้านกระบวนการ ขั้นนตอนการให้บริการ 
     ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั ้นนตอนการให้บริการ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมอยู่ใน  
ระดับมาก 
 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
     ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อด้านคุณภาพการให้บริการ  ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก 
 โดยสร ุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผ ู ้ร ับบร ิการที ่ม ีต ่อการให ้บร ิการของ สำน ักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยองในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.44 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.8 


