
(1) 
 

 

 

 

การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
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ค ำปรำรภ 

 

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งให้ความส าคัญ

ทางดา้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา

และพัฒนาสังคม โดยมอบให้กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประเมินความพึง

พอใจเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา และให้ทุกส่วนงานน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผลการประเมิน จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไปพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน

พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังน าไปสู่การ

พิจารณาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนานโยบายด้านจัดการเรียนการสอน เนื่องจากบุคลากร

เป็นตัวก าหนดให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีทิศทาง และด าเนินงานด้านการศึกษาได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลผลการประเมินจะเป็น

แนวทางในการน าไปพัฒนาด้านต่าง ๆ และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาด้านคุณภาพ

การศึกษา การพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทาง และด าเนินงานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ   

พันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีคุณภาพ 

และได้รับมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาจติใจและสังคมอย่างยั่งยืน  

 

 

 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ 
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ค ำปรำรภ 

 

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินงานพัฒนาทางด้านการศึกษา และ

การบริการด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด มหาวิทยาลัยได้เห็นความส าคัญของคุณภาพการศึกษาของ

นิสิต และการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษา

ในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร ทั้งดา้นการปฏิบัติงานและผูน้ าทางจิตใจและปัญญา โดยเก็บข้อมูลจากจ านวนบุคลากร

ทั้งหมด ทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการทุกแห่ง การ

ด าเนนิการประเมนิจะช่วยใหม้ีขอ้มูลพืน้ฐาน ในการพัฒนานโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

 ผลการประเมินในครั้งนี้ จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นผลสัมฤทธิ์ในด้านคุณภาพการศึกษา และ

การปฏิบัติงานของบุคลากร การบริการด้านต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้

สอดคล้องกับปรัชญา และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น

ศูนย์กลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ    

 การประเมินในครั้งนี้ด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือ

จากทุกส่วนงาน ซึ่งข้อมูลผลการประเมิน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปพัฒนา

มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในด้านคุณภาพการศึกษา และเป็น

ศูนย์กลางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 
 

 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนยุทธศำสตร์ 
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ค ำปรำรภ 

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ครอบคลุม

การด าเนินงานทุกด้านของมหาวิทยาลัย และให้ความส าคัญกับศักยภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้การบริหารด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงต้อง

จัดการประเมินด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้นทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรร

งบประมาณ และพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และพัฒนาองค์ความรู้ ตามวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัย 

 การประเมนิความพงึพอใจเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/

อัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่าส่วนมากบุคลากรมี

ความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ อยู่ ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ และ

ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นนั้นมีผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน

ภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี 

 คณะท างาน โดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี        

ในการศึกษาประเมินครั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนานโยบายและแผนกลยุทธ์ รวมทั้ ง

แผนปฏิบัติการ เพื่อส่งผลตอ่การพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยแผนงบประมำณ 
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ค ำปรำรภ 

 

 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ด าเนินการบริหารงานเพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพ และให้ความส าคัญทางด้านคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานของ

บุคลากร  ครอบคลุมทุกวิทยาเขต เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดทางการศึกษา จึงจัดท าการ

ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานและพัฒนา 

บุคลากรตามทิศทางที่ถูกต้อง และได้ประโยชนส์ูงสุด  

 ในการศกึษาประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไป

เป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็น

อย่างดี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังสามารถเป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพด้านการศึกษาให้กับ

คณะกรรมการการอุดมศกึษาในการด าเนินการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับ

ทุกส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขอ้มูลผลการประเมินในครั้งนี ้จะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้น เพื่อการ

พัฒนาบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญมากยิ่งขึ้น  

 

 

 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรวิทยำเขต 
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ค ำปรำรภ 

 

 

 ตามที่กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา    

ลงกรณราชวิทยาลัย ด าเนินการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่

สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 3 ด้าน คือ ด้านเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านการมีส่วนร่วมในการ

น ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ และด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 

ไปปฏิบัติ โดยด าเนินการศึกษาจากจ านวนบุคลากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต วิทยาลัย

สงฆ์ หอ้งเรียน และหนว่ยวิทยบริการทุกแห่ง 

 การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี จึงท าให้

ได้ผลการประเมินที่น่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน าไป

พัฒนามหาวิทยาลัยด้านพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นการบูรณาการอย่างยั่งยืน 

ประกอบกับเป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพด้านการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในการด าเนินการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศกึษาส าหรับทุกส่วนงาน ของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลผลการประเมินในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำน 

 



 

ค ำน ำ 

 

 

 การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปี 2558 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากร ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ปรากฏในสังคม ทั้งเป็นแนวทางในการ

พัฒนาองค์รวมมหาวิทยาลัย การประเมินเล่มนี้ด าเนินการโดยกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 ด้านคือ ด้านเอกลักษณ์/

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ และ

ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ โดยการส่งแบบสอบถามไปยัง

บุคลากรทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ทั้งนี้ทุก

หน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งโดยให้บุคลากรได้ตอบแบบสอบถามและได้ส่งกลับ

มายังกองแผนงานได้ตามก าหนดระยะเวลา จงึขอขอบคุณทุกๆ หนว่ยงานมา ณ โอกาสนี้ 

  เอกสารการประเมินเล่มนี้ ได้ด าเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนของ

งานวิจัย เพื่อได้ผลข้อมูลการวิเคราะห์เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาส าหรับทุก

ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และใช้พัฒนาบริการวิชาการด้าน

พระพุทธศาสนา และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อ

พระพุทธศาสนาและสังคม ภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่

ผ่านการศึกษาอบรม เป็นผู้มีคุณธรรมน าความรู้ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้น าทาง

จิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหา มีศรัทธาอุทิศตน

เพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม ให้น าไปสู่การพัฒนาจติใจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 หวังว่าเอกสารการประเมินเล่มนี้  จะอ านวยประโยชน์ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

ให้กับคณะกรรมการการอุดมศกึษา และพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายด้วยดี 
 

คณะผู้จัดท า 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2558 
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บทคัดย่อ 

 

ชื่อเรื่อง  การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน ส านักงานอธกิารบดี 

ประจ าป ี 2558 

 

 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เครื่องมือในการประเมินเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ ประกอบด้วย

เนื้อหา 3 ด้านคือ ด้านเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ และด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  เก็บ

ข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากรบุคลากรที่เป็นบรรพชิต คฤหัสถ์ชาย และคฤหัสถ์

หญิง ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งผูบ้ริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตราจ้าง 

ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก และสังกัด

ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ซึ่งจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ของบุคลากร จาก 95 สว่นงาน จ านวนทัง้หมด 1,721 รูป/คน และผลที่จากการสุ่มมีจ านวน 438 รูป/

คน ได้รับแบบสอบถามกลับคนืทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.00 เปอร์เซนต์ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่า

ทางสถิติ แสดงค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) และระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรในสว่นงาน 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนมากมีสถานภาพเป็นบรรพชิตจ านวน 194 รูป/คน คิดเป็นร้อย

ละ 44.30 และคฤหัสถ์ชายจ านวน 158 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 ส่วนมากมีต าแหน่งเป็น

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 161 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 36.76 ผู้บริหารส่วนมากมีการศึกษา

ระดับปริญญาเอก จ านวน 42 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 9.59 บุคลากรสายวิชาการส่วนมากมี

การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 91 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20.78 บุคลากรสายปฏิบัติการ

วิชาชีพส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 83 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 18.96 บุคลากร

อัตราจ้าง ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 39 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 

บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรสังกัดหน่วยงานส่วนมากสังกัดส่วนกลาง จ านวน 191 รูป/

คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.61 

(3-1) 



 

 ผลการประเมินพบว่า ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

และบุคลากรอัตราจ้าง มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยใน

ระดับมาก (4.38) มีความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ในระดับมาก (4.43)  

 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย     

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

(3-2) 



สารบัญ 

 

ค ำปรำรภ (รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ)  (1-1) 

ค ำปรำรภ (ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝำ่ยแผนยุทธศำสตร์)  (1-2) 

ค ำปรำรภ (ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝำ่ยแผนงบประมำณ)  (1-3) 

ค ำปรำรภ (ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝำ่ยกิจกำรวิทยำเขต)  (1-4) 

ค ำปรำรภ (ผูอ้ ำนวยกำรกองแผนงำน)  (1-5) 

ค ำน ำ (คณะท ำงำน)  (2-1) 

บทคัดย่อ  (3-1) 

สำรบัญ   (4-1) 

บทที่ 1 บทน า  

 1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 1 

 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 8 

 1.3 สมมตฐิำนกำรประเมิน 8 

 1.4 ขอบเขตของกำรประเมิน 8 

 1.5 นิยำมศัพท์ 9 

 1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 10 

 1.7 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 10 

 1.8 ตัวแปรที่ใชใ้นกำรศกึษำ 1  

บทที่ 2 แนวความคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.1 แนวคิดและควำมหมำยควำมพึงพอใจ 12 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกบัควำมพึงพอใจ 19 

2.3 แนวคิดกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศกึษำ พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน 25 

2.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 28 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการประเมิน  

 3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 32 

  3.1.1 ประชำกร 32

  3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 37 

  3.1.3 ได้กลุ่มตัวอย่ำง 38 
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สารบัญ (ต่อ) 

  3.1.4 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 39

 3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นกำรประเมิน 40 

 3.3 วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 42 

 3.4 วิธีกำรวิเครำะหข์้อมูล 47 

 3.5 สถิตทิี่ใชใ้นกำรวิเครำะหข์้อมูล 48 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 4.1 ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพ ต ำแหน่ง ระดับกำรศกึษำ  

  และสังกัด บุคลำกรมหำวิทยำลัย 52 

   ตำรำงที่ 4.1  แสดงจ ำนวนและร้อยละของบุคลำกรมหำวิทยำลัย 

    มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยจ ำแนกตำม สถำนภำพ  

    ต ำแหน่ง ระดับกำรศกึษำ และสังกัด 54 

 4.2 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยที่สอดคล้องกับ 

   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย ครอบคลุมเนือ้หำ 3 ด้ำน 55 

  4.2.1 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผูบ้ริหำร บุคลำกรสำยวิชำกำร  

    บุคลำกรสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพ และบุคลำกรอัตรำจำ้ง  

   มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยในภำพรวม 56 

  ตำรำงที่ 4.2 แสดงค่ำเฉลี่ย, ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน และระดับ 

     ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนทีส่อดคล้อง 

     กับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยของผูบ้ริหำร  

     บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพ  

     และบุคลำกรอัตรำจำ้ง มหำวิทยำลัย 

     มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 57 

  4.2.2 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผูบ้ริหำร ด้ำนเอกลักษณ์มหำวิทยำลัย 58 

  ตำรำงที่ 4.3  แสดงคำ่เฉลี่ย, ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน และระดับ 

     ควำมพึงพอใจ ของผูบ้ริหำรมหำวิทยำลัย 

     มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยด้ำนเอกลักษณ์มหำวิทยำลัย 58 
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  4.2.3 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผูบ้ริหำร ดำ้นอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย  58 

  ตำรำงที่ 4.4  แสดงคำ่เฉลี่ย, ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน และระดับ 

    ควำมพึงพอใจ ของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

    มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยด้ำนอัตลักษณ์มหำวิทยำลัย  59 

 4.2.4 วิเครำะหค์วำมพึงพอใจผูบ้ริหำร ด้ำนกำรมสี่วนร่วมในกำรน ำ 

  กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ  59

  ตำรำงที่ 4.5 แสดงค่ำเฉลี่ย, ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน และระดับ 

    ควำมพึงพอใจ ของผูบ้ริหำรมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ 

    รำชวิทยำลัย ดำ้นกำรมสี่วนรว่มในกำรน ำกลยุทธ์และ 

    แผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ  60 

 4.2.5 วิเครำะหค์วำมพึงพอใจผูบ้ริหำร ด้ำนผลส ำเร็จจำกกำรน ำกลยุทธ์ 

  และแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ  60 

  ตำรำงที่ 4.6  แสดงคำ่เฉลี่ย, ค่ำควำมคลำดเคลื่อนมำตรฐำน และระดับ 

    ควำมพึงพอใจของผูบ้ริหำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ประวัติและควำมเป็นมำ 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย ที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรง

สถาปนาขึน้ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาช้ันสูง

ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ โดยพระราชทานนามว่า มหำธำตุวิทยำลัย เมื่อปี

พุทธศักราช 2430 และได้เปิดด าเนินการศึกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน พุทธศักราช 2432 

 ต่อมาได้ทรงเปลี่ยนจากมหาธาตุวิทยาลัยเป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2439 แต่ยังคงจัดการศึกษาเฉพาะปริยัติธรรม

แผนกบาลีเท่านั้น ยังมิได้ด าเนินการศกึษาในรูปแบบอุดมศกึษาหรอืรูปแบบมหาวิทยาลัยตามพระราช

ประสงค์ของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 

 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 9 

มกราคม พุทธศักราช 2490 พระพิมลธรรม (ช้อย านทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุสมัย

นั้น พร้อมทั้งพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกายจ านวน 57 รูปได้ประชุมพร้อมกันที่ต าหนักสมเด็จฯ 

วัดมหาธาตุ ปรึกษาหารือได้ข้อยุติที่จะเปิดการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัย เปิดรับผู้สนใจวิชา

พระพุทธศาสนาพระปริยัติสัทธรรมช้ันสูง ภาษาต่างประเทศและวิทยาการบางอย่างอันเป็น

อุปกรณ์แก่การคน้คว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 พุทธศักราช 2490 ประกาศใช้ระเบียบมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับพระภิกษุ

สามเณร ผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 4 ประโยคขึ้นไปเข้าศึกษา พระภิกษุสามเณรที่เข้าศึกษารุ่น

แรกนีม้ีจ านวน 156 รูป เปิดการศกึษาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2490 โดยจัดให้เรียนวิชา

พืน้ฐาน เรียกว่า การศกึษาระดับช้ันอบรมพื้นความรู้จนถึงช้ันเตรียมอุดมศึกษา เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่

พุทธศักราช 2490-2494 จากนั้นจึงให้เรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะพุทธศาสตร์ ซึ่งเปิดเป็น

คณะแรก รับพระภกิษุสามเณรที่จบช้ันเตรยีมอุดมศึกษานี้ และเป็นผู้สอบได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 5 

ประโยคขึ้นไปจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาปีแรกในคณะพุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2494 

จ านวน 16 รูป ส าเร็จการศกึษา ในปี 2498 เป็นพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จ านวน 6 รูป 
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 พุทธศักราช 2490 ตั้งคณะพุทธศาสตร์ 

 พุทธศักราช 2505 ตั้งคณะครุศาสตร์  

 พุทธศักราช 2506 เปิดสอนหลักสูตรแผนกอบรมครูศาสนศกึษาระดับประกาศนียบัตร 

 พุทธศักราช 2512 มหาเถรสมาคมได้ออกค าสั่งเรื่อง การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์       

พ.ศ. 2512 จ านวน 12 ข้อ สาระส าคัญของขอ้ 3 ระบุส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยไว้ว่า “ให้กำรศึกษำของมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ณ วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์ ซึ่งด ำเนินกำรอยู่แล้ว เป็นกำรศึกษำของคณะสงฆ์” 

 พุทธศักราช 2516 ตั้งคณะเอเชียอาคเนย์ ต่อมาเปลี่ยนเป็นคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ 

 พุทธศักราช 2521 ตั้งวิทยาเขตหนองคายที่วัดศรีสะเกษ อ าเภอเมอืง จังหวัดหนองคาย โดย

เปิด สอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 

 พุทธศักราช 2526 แยกวิชาสายสังคมศาสตร์ออกจากคณะมานุษยสงเคราะห์ศาสตร์ไปตั้ง

คณะ สังคมศาสตร์และแยกวิชาสายภาษาศาสตร์ จติวิทยาไปตั้งคณะมนุษยศาสตร์ 

 พุทธศักราช 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัคร

ศาสนูปถัมภก รัชกาลปัจจุบัน โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติ ก าหนดวิทยฐานะผูส้ าเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 โดยมาตรา 4 

(3) ก าหนดไว้ว่า “ให้ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะช้ันปริญญาตรี เรียกว่า “พุทธ

ศาสตรบัณฑติ” ใช้อักษรย่อว่า “พธ.บ.”1 

มหำวิทยำลัย ได้ตั้งวิทยำเขตขึ้น 10 แห่ง ประกอบด้วย 

  1. วิทยาเขตหนองคาย (ก่อตั้ง 7 มิถุนายน พ.ศ.2521) เลขที่ 219 หมู่ 3 บ้านโพนตาล 

ต าบลค่ายบกหวาน อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

  2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ก่อตั้ง 27 กรกฎาคม พ.ศ.2528) เลขที่ 3/3 หมู่ที่ 5 ต าบล

มะม่วงสองตน้ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรธีรรมราช  

   3. วทิยาเขตเชยีงใหม่  (ก่อตัง้ 23 ตุลาคม พ.ศ.2527) เลขที่ 139 วัดสวนดอก ต าบล สุเทพ 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหม่  

   4. วิทยาเขตขอนแก่น (ก่อตั้ง 3 ตุลาคม พ.ศ.2528) เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสี อ าเภอ

เมือง จังหวัดขอนแก่น 

                                                 
1 “ประวัติละความเป็นมา” คูม่ือประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554, หน้า 1-4   
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   5. วิทยาเขตนครราชสีมา (ก่อตั้ง 28 ตุลาคม พ.ศ.2529) เลขที่ 419 ต าบลหัวทะเล  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

   6. วิทยาเขตอุบลราชธานี   (ก่อตั้ง 29 ธันวาคม พ.ศ.2529) หมู่ที่ 1 บ้านหมากมี่ หมู่ 1 

ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

   7. วิทยาเขตแพร่ (ก่อตั้ง 10 มกราคม พ.ศ.2530) เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่ค ามี อ าเภอ

เมือง จังหวัดแพร ่   

   8. วิทยาเขตสุรินทร์ (ก่อตั้ง 24 มีนาคม พ.ศ.2529) หมู่ที่ 8 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์  

   9. วิทยาเขตพะเยา (ก่อตั้ง 20 สิงหาคม พ.ศ.2534) เลขที่ 566 หมู่ที่ 2 ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  

   10. วทิยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส  นครปฐม  (ก่อตั้ง 1 กันยายน พ.ศ.2537) เลขที่ 108/56

หมูท่ี ่2 วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ต าบลหอมเกล็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   

 พุทธศักราช 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์เอกอัคร

ศาสนูปถัมภก รัชกาลปัจจุบัน โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

ตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 

และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 51 ก  

ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2540 

มหำวิทยำลัย ได้ตั้งวิทยำลัยสงฆ์ขึ้น 14 แห่ง ประกอบด้วย  

  1. วิทยาลัยสงฆ์เลย (ก่อตั้ง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539) เลขที่ 119 ต าบลศรีสองรัก อ าเภอ

เมือง  จังหวัดเลย  

  2. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม (ก่อตั้ง 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2541) เลขที่ 183 หมู่ที่ 13 ต าบล

พระธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

  3. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน (ก่อตั้ง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540) หมู่ 2 ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง  

จังหวัดล าพูน  

  4. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (ก่อตั้ง 26 พฤษภาคม พ.ศ.2540) เลขที่ 999 หมู่ 6 ต าบล

นครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

  5. วทิยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  (ก่อตั้ง 7 เมษายน พ.ศ.

2548) เลขที่ 217 หมู ่6 ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

  6. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง (ก่อตั้ง 29 เมษายนพ.ศ.2553) เลขที่

281 หมู่ที ่13 วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
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  7. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี จังหวัดปัตตานี  (ก่อตัง้ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553) ที่อยู่ถนนสามัคคี

สาย ข ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  

  8. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง (ก่อตั้ง 23 เมษายน พ.ศ. 

2555) เลขที ่89 หมูท่ี่ 3 ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

  9.  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ก่อตั้ง 24 ตุลาคม พ.ศ.

2555) เลขที ่158 ถนนศรีโสธร ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมืองฉะเชงิเทรา จังหวัดฉะเชงิเทรา 

  10. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย  (ก่อตั้ง 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555) ที่อยู่ศาลากลางจังหวัด 

(หลังเดิม) ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

   11. วทิยาลัยสงฆ์นครล าปาง วัดบุญวาทย์วิหาร (ก่อตั้ง 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2555) เลขที่ 

1 วัดบุญวาทย์วหิาร ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

  12. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  (ก่อตั้ง 29 มกราคม พ.ศ.2556) เลขที่ 67 หมู่ 2 ต าบลน้ าค า 

อ าเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ 

  13. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี  (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 สิงหาคม พ.ศ.

2558) เลขที ่51 หมู่ 2 วัดไร่ขงิ ต าบลไร่ขงิ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  14. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูม ิ (ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558) เลขที่ 97 หมู่ 14 

บ้านโน่นเลี่ยม ต าบลนาฝาย อ าเภอเมอืงชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ

มหำวิทยำลัย ได้ตั้งห้องเรยีนขึ้น 5 แห่ง ประกอบด้วย 

   1. หอ้งเรียนวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด (ก่อตั้ง 27 สิงหาคม พ.ศ.2542) ที่อยู่หมู่ที่ 

4 บ้านท่าเยี่ยม ถนนแจง้สนทิ ต าบลนิเวศน ์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด  

   2. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์วัดไพรสณฑ์ศักดาราม (ก่อตั้ง 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)   

ที่อยู่ 91 ถนนพิทักษ์ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ต าบลหล่มสัก อ าเภอหลม่สัก เพชรบูรณ์  

   3. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง (ก่อตั้ง 14 พฤษภาคม พ.ศ.2544) เลขที่ 93 

หมูท่ี่ 3 ต าบลพิกุลทอง อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงหบ์ุรี  

    4. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม (ก่อตั้ง 25 เมษายน พ.ศ.2546) 

เลขที ่87/1 ถนนตลาดล่าง ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธ์านี  

   5. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (พระอารามหลวง) (ก่อตั้ง 5 

เมษายน พ.ศ.2547) เลขที่ 227 อยู่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี 
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มหำวิทยำลัย ได้ตั้งหน่วยวิทยบรกิำรขึ้น 19 แห่ง ประกอบด้วย 

  1. หนว่ยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด

สงขลา (ก่อตั้ง 30 มิถุนายน พ.ศ.2548) ที่อยู่วัดหงษ์ประดิษฐาราม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   2. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด

ราชบุรี (ก่อตั้ง 26 เมษายน พ.ศ.2549) ที่อยู่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต าบลแพงพวย 

อ าเภอด าเนนิสะดวก จังหวัดราชบุรี 

   3. หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดสกลนคร (ก่อตัง้ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549) ที่อยู่เลขที่ 219 หมูท่ี่ 3 ต าบลไฮหย่อง อ าเภอ

พังโคน จังหวัดสกลนคร  

   4. หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดมหาสารคาม (ก่อตั้ง 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549)  ที่อยู่วัดอภิสิทธิ์  ต าบลตลาด อ าเภอ

เมือง จังหวัดมหาสารคาม  

   5. หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดเพชรบุรี (ก่อตั้ง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551) ที่อยู่วัดพระรูป ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี  

   6. หน่วยวิทยบริการ วทิยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดอุทัยธานี (ก่อตั้ง 27 มีนาคม พ.ศ.2551) ที่อยู่วัดหนองขุนชาติ ต าบลหนองฉาง อ าเภอ

เมอืง จังหวัดอุทัยธานี  

   7. หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จังหวัดตาก (ก่อตั้ง 27 มีนาคม พ.ศ.2551) ที่อยู่วัดท่านา  ต าบลหนองบัวใต้  

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

   8. หน่วยวิทยบริการ วิทยาเขตนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดชัยภูมิ (ก่อตั้ง 24 เมษายน พ.ศ.2551) ที่อยู่วัดชัยภูมิวนาราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 

จังหวัดชัยภูมิ     

   9. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัด

ระยอง (ก่อตั้ง 30 เมษายน พ.ศ.2552) ที่อยู่วัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) ต าบลท่าประดู่ 

อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  

  10. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดชลบุรี (ก่อตั้ง 30 เมษายน พ.ศ.2552) ที่อยู่วัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) ต าบล

บางปลาสรอ้ย อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
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  11. หน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จังหวัดอุตรดิตถ์ (ก่อตั้ง 30 เมษายน พ.ศ.2552) ที่อยู่วัดหมอนไม้ ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ ์

   12. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      

จังหวัดก าแพงเพชร (ก่อตั้ง 30 เมษายน พ.ศ.2552) ที่อยู่วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) 

ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

   13. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดพิจิตร (ก่อตั้ง 30 เมษายน พ.ศ.2552) ที่อยู่วัดพฤกษะวันโชติการาม ต าบลตะพานหิน 

อ าเภอตะพานหนิ จังหวัดพิจติร  

   14. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม (ก่อตั้ง พ.ศ.2552) ที่อยู่วัดไร่ขิง (พระอารามหลวง) ต าบลไร่ขิง อ าเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม  

  15. หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดนครปฐม (ก่อตั้ง พ.ศ.2552) ที่อยู่วัดสามพราน ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน 

จังหวัดหวัดนครปฐม  

   16. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดจันทบุรี (ก่อตั้ง พ.ศ.2552) ที่อยู่วัดไผล่้อม (พระอารามหลวง) ต าบลจันทนิมิตอ าเภอเมือง 

จังหวัดจันทบุรี  

   17. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดสุพรรณบุรี (ก่อตั้ง พ.ศ.2553) ที่อยู่วัดป่าเลไลย์วรวิหาร ต าบลรั้วใหญ่  อ าเภอเมือง 

จังหวัดสุพรรณบุร ี 

   18. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จังหวัดสระแก้ว (ก่อตั้ง พ.ศ.2553) ที่อยู่วัดสระแก้ว ต าบลสระแก้ว  อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว    

   19. หน่วยวิทยบริการ คณะมนุษยศาสตร์  สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน 

กรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต (ก่อตั้ง 10 

มีนาคม พ.ศ.2551) (เป็นหน่วยวิทยบริการ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 15 

กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556) ที่อยู่ 24/5 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร    
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มหำวิทยำลัย ได้ตั้งสถำบันสมทบขึ้น 7 แห่ง ประกอบด้วย 

สถำบันสมทบในประเทศ 1 แห่ง คือ 

 1. มหาปัญญาวิทยาลัย (Mahapanna  College) จังหวัดสงขลา (ก่อตั้ง 10 มิถุนายน พ.ศ.

2545) เลขที ่635/1 ถ.ธรรมนูญวิถี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

สถำบันสมทบต่ำงประเทศ 6 แห่ง คือ 

1. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ (Dongguk Chonbob College) สาธารณรัฐ

เกาหลี (ก่อตั้ง 1 มีนาคม พ.ศ.2544) ที่อยู่ 62-398 Peomcheon 2 dong Pudminggu, Busan, 

Republic of Korea  

  2. มหาวิทยาลัยสงฆ์ ชิน จู๋ เมืองเกาสง ไต้หวัน (Ching Chueh Buddhist Sangha 

University) (ก่อตั้ง 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2546) ที่อยู่ 76 Kuang Teh Temple A-Lien Hownship 

Kao-Hsiung Taiwan, 82204  

  3. Sri Lanka International Buddhist Academy (SIBA) (ก่อตั้ง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550) 

Pallekele, Kandy Sri Lanka 

  4. ศูนย์การศกึษาพระอาจารย์พรัหม (Brahm Education Centre) ประเทศสิงคโปร์ (ก่อตั้ง 

28 สิงหาคม พ.ศ.2551 ที่อยู่ 9 Chwee Chian Road, Singapore, 117488 

  5. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาประเทศสิงคโปร์ (Buddhist College of Singapore) ประเทศ

สิงคโปร์ (ก่อตั้ง 28 ธันวาคม พ.ศ.2551) เลขที ่88 Bright Hill Road, Singapore 574117  

  6. วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกท (The Dharma Gate  Buddhist College) ประเทศ

ฮังการ ี(ก่อตั้ง 31 สิงหาคม พ.ศ.2553) ที่อยู่ บูตาเปสต์ ประเทศฮังการี 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน  

 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1.3 สมมติฐำนของกำรประเมิน 

  1.3.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นบรรพชิต คฤหัสถ์ชายและคฤหัสถ์หญิง มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ระดับมาก 

  1.3.2 ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากร

อัตราจา้ง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม ระดับมาก 

  1.3.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับมาก 
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  1.3.4 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่สังกัดบุคลากรส่วนกลาง ส่วนวิทยาเขต บุคลากรส่วน

วิทยาลัยสงฆ์ ส่วนหอ้งเรียน และหนว่ยวิทยบริการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ระดับมาก 

1.4  ขอบเขตของกำรประเมิน 

  1.4.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา  

   การศกึษาประเมินนีมุ้่งประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

กับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เท่านั้น 

  1.4.2 ประชากร 

   ประชากรที่ใชใ้นการประเมินในครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างบุคลากรมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ านวน 1,721 รูป/คน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 

   1. บุคลากรส่วนกลาง 

   2. บุคลากรส่วนวิทยาเขต 

    3. บุคลากรส่วนวิทยาลัยสงฆ์ 

    4. บุคลากรส่วนหอ้งเรียน 

    5. บุคลากรหนว่ยวิทยบริการ  

1.5 นิยำมศัพท์ 

  1. มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  2. ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน  หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สามารถวัดได้จากตัวบ่งชี้หรือปัจจัยที่ส าคัญอัน

ได้แก่ เอกลักษณ/์อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย 

  3. บุคลำกรของมหำวิทยำลัย หมายถึง บุคลากรที่เป็นบรรพชิต, คฤหัสถ์ชาย, และ

คฤหัสถ์หญิง ซึ่งมีต าแหน่งเป็นทั้งผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายปฏิบัติการ

วิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจา้ง 

  4. พนักงำนมหำวิทยำลัย หมายถึง พนักงานประจ าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย ตามบัญชีรายชื่อต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับอัตราค่าจ้างจาก

งบประมาณแผ่นดนิ หรอืงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  5. สำยกำรปฏิบัติงำน หมายถึง สายงานที่ปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยจ าแนก

ตามลักษณะงานที่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับโครงสร้างของบุคลากร

แบ่งเป็น 2 สายตามระบบการจ าแนกต าแหนง่ (Position classification) คือ 
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   5.1 สายวิชาการ คือ กลุ่มท าหน้าที่สอน วิจัย และบริการทางวิชาการ ได้แก่ผู้ที่ท า

หน้าที่สอนซึ่งโดยปกติจะท าหน้าที่เป็นบุคลากรหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการสอนการวิจัย 

และการบริหารวิชาการ บุคลากรกลุ่มนี้คือ คณาจารย์ประจ า (บุคลากรสาย ก) ได้แก่ อาจารย์    

    5.2 สายสนับสนุนวิชาการ คือ กลุ่มที่ท าหน้าที่งานบริหารและธุรการ กลุ่มที่ท า

หน้าที่บริการทางวิชาการ ได้แก่ผู้ท าหน้าที่บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย

และการบริการทางวิชาการแก่ประชาชน ได้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารและธุรการต่างๆ

(บุคลากร สาย ค) นักวิชาการในสายวิชาการและวิชาชีพต่างๆ (บุคลากร สาย ข) เช่น เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงิน และบัญชีนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

บรรณารักษ์ นักวิจัย เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

  6. เอกลักษณม์หำวิทยำลัย คือ การบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  

   7. อัตลักษณม์หำวิทยำลัย คือ การประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจติใจและสังคม  

   8. ระดับกำรศึกษำ หมายถึง วุฒิการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ส าเร็จ

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยแบ่งเป็นระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1. ทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับ เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  2. ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตรา

จา้ง ได้รับข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  3. เป็นข้อมูลพืน้ฐานส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย 

  4. ได้ขอ้มูลพืน้ฐานที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

1.7 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายต่างๆ  ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะบุคลากรในระบบพนักงานมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ผู้บริหารสามารถน าผลการศึกษาไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา

ตลอดจนก าหนดนโยบายการบริหารงานของพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อ

รองรับแผน พัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
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1.8 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

  ตัวแปรอิสระ (Independent variables) คือปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ตัวแปรอิสระในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ 

  1. สถานภาพ   

  2. ต าแหนง่งาน 

  3. ระดับการศกึษา 

  4. สังกัด 

  ตัวแปรตำม (Dependent variables) คือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามด้าน

ต่าง ๆ ได้แก่ 

 1. เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  2. การมสี่วนรว่มในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  3. ผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ดังมตีารางกรอบความคิดที่ 1.1 

 

 

ตำรำงที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการศกึษาสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 

- สถานภาพ 

- ต าแหน่งงาน 

- ระดับการศกึษา 

- สังกัด 

- เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

- การมีสว่นร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ  

   การไปปฏิบัติ 

- ผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 

   การไปปฏิบัติ 
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บทที่ 2 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นี้ มีความมุ่งหมาย

เพื่อศกึษาระดับความพึงพอใจบุคลากรในมหาวิทยาลัย การประเมินครั้งนี้อาศัยกรอบแนวทางใน

การศกึษาจากแนวคิด วรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังตอ่ไปนี้ 

2.1  ความหมายและแนวคิดความพึงพอใจ 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.3 แนวคิดการประกันคุณภาพการศกึษาตามพระราชบัญญัติการศกึษา พ.ศ.2542 ถึง 

ปัจจุบัน 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1. ความหมายและแนวคดิความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือ

ความตอ้งการของแตล่ะบุคคล ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Satisfaction  

ความหมายค าว่า “ความพึงพอใจ”  

ความพึงพอใจในการศึกษา ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้นิสิตมีความรู้สึกที่ดีต่อการศึกษา

ที่ก าลังศกึษาอยู่ อันจะเป็นแรงกระตุน้ที่ช่วยให้บุคลากรมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างตั้งอก

ตั้งใจความสามารถ ท าให้เกิดประสิทธิผลในการวัดผลทางการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

อย่างไรก็ตามได้มีนักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของความพึง

พอใจในการศกึษาไว้ตา่งๆ กัน ดังนี้ 

Backman (แบคแมน) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเกิดจากความต้องการ และความต้องการ

นั้น ๆ ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ บุคคลในองค์การอาจเกิดความพึงพอใจแตกต่างกัน 

บางคนอาจพึงพอใจเพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติ แตบ่างคนอาจพึงพอใจเพราะเพื่อนรว่มงาน1 

Hornby (ฮอนบี้) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จ หรือได้รับ

สิ่งทีต่้องการให้เกิดขึน้เป็นความรู้สกึที่พอใจ2 

                                                 
1 Backman Carl W.and Paul F.Secord, Social Psychology (New York:McGraw-Hall Book Company,1964),p.391. 
2 Hornby, A. F. (2000). Advance learner's dictionary (6 th ed.). London, England: Oxford University. 
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Morse (มอร์ส) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลด

ความเครียดของผู้ท างานได้น้อยลง ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความ

ต้องการนั้นได้รับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดจะลดลง ความพึงพอใจจะ

เกิดขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง และความไม่พอใจจะ

เกิดขึ้น3 

  Millet (มิลเลท) ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของหน่วยงาน

ของรัฐว่า ควรพิจารณาจากสิ่งต่างๆ เหล่านีค้ือ 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกันในแงมุ่มของกฎหมาย ไม่มกีารแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการเดียวกัน 

2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely service) หมายถึงการให้บริการจะต้องมองว่า

ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จะถือว่าไม่มี

ประสิทธิภาพเลยถ้าไม่มกีารตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมี

ลักษณะ มีจ านวนการให้บริการ และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (Ample service) หมายถึง 

การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและ สถานที่ให้บริการอย่าง

เหมาะสม (The right quantity at the rightgeographical location) นอกจากนี้ มิลเลท ยังเห็นว่า

ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามี จ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ 

และสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมแก่ผู้มารับบริการ 

4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่

เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงาน

ที่ให้บริการว่าจะให้หรอืหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ

ที่มีการปรับปรับคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือ

สามารถที่จะท าหนา้ที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม4 

Oliver (โอลิเวอร์) (1997) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองที่แสดง

ถึงความประสงค์ของลูกค้า เป็นวิจารณญาณของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ความพึงพอใจมี

มุมมองที่แตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแตล่ะคน5 

                                                 
3 Morse, N.C. Satisfaction in White-Collar Job (Michigan: University of Michigan Press, 1953),27. 
4 Millet, John D. (1954). Management in the public service. New York :McGraw-Hill,1954, p397-400 
5 Oliver, Richard L (1977). Satisfaction : behavioral perspective on the consumer. New york : Mcgraw-Hill. 
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Quirk (เคิร์ก) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับ

ความส าเร็จ หรอืได้รับสิ่งที่ตอ้งการ6 

Shelly (เชลลี่ย์) (1975) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ

ความรูส้ึกในทางบวกและความรูส้ึกในทางลบ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน โดยความ

พึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบและสิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ

ของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากรและสิ่งเร้า ดังนั้นการวิเคราะห์ความพึงพอใจของมนุษย์จึงเป็น

การศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดที่จะท าให้มนุษย์เกิดความพึงพอใจและมีความสุข และ

ได้ขอ้สรุปว่า ความพึงพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่ต้องการครบถ้วน7 

Shelly (เชลลี่ย์) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือความรู้สึก

ในแง่บวกและแง่ลบ โดยความรู้สึกในแง่บวกและความรู้สึกในแง่ลบและความสุขมีความสัมพันธ์

กันอย่างสลับซับซ้อน เรียกกันว่า ระบบความพึงพอใจ8 

Tiffin and McCormick (1965, 349) กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่

ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐาน มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ และ

พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ตอ้งการ”9 

Vroom (วรูม) กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้แทนกันได้ 

เพราะทั้งสองค านี้จะหมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวก

จะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบและแสดงให้เห็นสภาพความไม่

พึงพอใจนั้นเอง10 

Vroom (วรูม) ให้ความเห็นอีกว่า “บุคคลมีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่ง

หลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องกระท าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวัง

ไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองตามที่ตั้งความหวังหรือที่คาดหวังเอาไว้นั้น บุคคลก็จะได้รับความ

พึงพอใจ และขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึน้เรื่อยๆ”11 

Wolman (โวลแมน) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Felling) มีความสุขเมื่อ

ได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ความตอ้งการ หรอืแรงจูงใจ12  

                                                 
6 Quirk, R. (1987). Longman dictionary of contemporary English (2nd ed.). London, England: Richard Clay Ltd. 
7 Shelly, Maynard W. (1975). Responding to social change. Dowden: Hutchison Press. Page 11-12 
8 Shelly, Maynard W. (1975). Responding to social change. Dowden: Hutchison Press. Page 17 
9 Tiffin, Joseph and Ernest J.McCormick. (1965). Industrial psychology. Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall. Page 10 
10Vroom, W.H. (1964). Work and motivation. New York: John Wiley. 1967 page 90. 
11 Vroom, W.H. (1964). Working and motivation. New York: John Wiley & Sons. page 92. 
12 Benjamin B.Wolman, Dictionary of Behavioral Science (Von Nostrand:Reinhold Company, 1973), 384. 
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กาญจนา จันทร์ไทย  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมจากความรู้สึกอารมณ์

ที่มาจากการจูงใจ และ/หรือจากทัศนคติ รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพต่าง ๆ ที่น าไปสู่

ความเต็มใจที่จะปฏบิัติงาน13 

จอมพล พิเศษกุล  (2537: 13) กล่าวว่า หมายของค าว่า “พึงพอใจ” มีได้หลายขณะ 

เช่น ความพึงพอใจเป็นเจตคติในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งที่มีบทบาทความรับผิดชอบ เป็น

พฤติกรรมของความชอบ ความพอใจ รู้สึกสนุกในสิ่งที่ตนปฏิบัติเพราะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และจิตวิทยาที่ผู้ปฏิบัติสามารถปรับตัวเข้ากับองค์ประกอบดังกล่าว

ได้14 

ธนพร ชุมวรฐายี ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความรูส้ึกของผู้ที่มารับบริการต่อสถาน

บริการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น นอกจากนี้

ยังมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลากหลายเช่น ความพึงพอใจคือทัศนคติในทางบวก

ของบุคคลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากความต้องการด้านพื้นฐานของมนุษย์ ถ้า

บุคคลได้รับความตึงเครียดมีผลเกี่ยวเนื่องจากความต้องการด้านพื้นฐานของมนุษย์จะเกิดความ

พึงพอใจมากขึ้น15 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน ได้ให้ความหมายของค าว่า “พอใจ” ว่า  สมใจ ชอบ

ใจ และความหมายของค าว่า “พึงใจ” ว่า พอใจ ชอบใจ16 

    หลุย จ าปาเทศ ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการได้บรรลุเป้าหมาย 

พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมคีวามสุข สังเกตได้จากสายตาค าพูด และการแสดงออก17 

 

แนวคดิความพึงพอใจ 

 ความส าคัญของความพึงพอใจมนีักวิชาการเสนอไว้หลายท่าน ดังตอ่ไปนี้ 

 เสถียร เหลืองอร่าม กล่าวว่า ความพึงพอใจของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญในการบริหาร

เพราะจะช่วยก่อให้เกิดผลประโยชน์เกือ้กูลต่องานและองค์การดังนี้ 

 1. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

                                                 
13 กาญจนา จันทร์ไทย. (2539). การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้น าและปัจจัยคัดสรรด้านสถานการณ์กับ

ความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วิทยานิพนธ์ ค.ด. (บริหารการศึกษา). 

กรุงเทพฯ : บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 53.  
14 จอมพล พิเศษกุล. (2537). ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจและลูกจ้างกองพลาธิการ . 

วิทยานิพนธ์ สค.ม. (อาชญาวิทยาและงานยุตธิรรม) กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. 
15 ธนพร ชุมวรฐายี, ความพงึพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บรกิารของกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์

ปรญิญาพัฒนาบรหิารศาสตร์มหาบณัฑิต คณะพัฒนาสงัคม, สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539, หน้าที่ 8 
16 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นานมีบุค๊ส์, 2542. หน้า 775. 
17 หลุย จ าปาเทศ. (2533). จิตวิทยาการจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : สามคัคสีาส์น, 2533, หน้าที่ 5 
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 2. สร้างความจงรักภักดี มีสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์กร 

 3. เกื้อหนุนให้ระเบียบข้อบังคับเกิดผล ในด้านการควบคุมประพฤติของพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแหง่ระเบียบวินัย และมีศีลธรรมอันดีงาม 

 4. สร้างสามัคคีธรรมในหมู่ และก่อให้เกิดพลังร่วม (Group effort) ในหมู่คณะท าให้เกิด

พลังสามัคคีที่วา่ ให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัย และมีศีลธรรมอันดีงาม 

 5. เสริมสรา้งความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในองค์การกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของ

องค์การ 

 6. เกื้อหนุนและจูงใจให้สมาชิกของหมู่คณะหรือองค์การ เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน

กิจการตา่ง ๆ ขององค์การ 

 7. ท าให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่18 

 สมบูรณ์ พรรณาภพ เสนอว่า ความพึงพอใจ จะเป็นตัวชี้พฤติกรรมที่ส าคัญของบุคลากร 

ดังนี้ 

 1. ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 2. ความเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมยิ่งกว่าประโยชน์สว่นตน 

 3. ความตัง้ใจ เอาใจใส่ และรู้จักรับผดิชอบต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแล้ว 

 4. ความรู้สึกห่วงกังวลต่อผลที่จะเกิดจากการหยุดงานของตน คือ จะไม่ขาด หรือหยุด

งาน โดยไม่จ าเป็น 

 5. ความพรอ้มที่จะรับอาสาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สว่นรวม 

 6. ความพร้อมเพรียงในการหมั่นปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมงาน และการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ19 

 สุริยา พุฒพวง ได้ช้ีว่า การที่บุคคลมีความพงึพอใจ จะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ดังนี้ 

 1. มีความเอาใจใส่ต่องาน ขยันติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ เมื่อพบ

ข้อบกพร่องเสียหายก็จะพยายามแก้ไขหรอืชีแ้จงให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบ 

 2. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ยอมเสียสละเวลาและความสุข

ส่วนตัวเพื่องาน โดยไม่ต้องชักชวนหรอืขอร้อง 

 3. มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่แตกแยกเป็นพวกเป็นเหล่า 

 4. ไม่ขาดหรือหยุดงานโดยไม่จ าเป็น มีความสบายใจที่ได้ท างานและอยู่ร่วมกับเพื่อน

ร่วมงาน20 

                                                 
18 เสถียร เหลืองอรา่ม, หลักการบรหิารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : โพธิ์สามต้นการพิมพ์, 2519), 88. 
19 สมบูรณ์ พรรณาภพ, หลักเบือ้งต้นของการบรหิารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2521), 167 
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 อินทิรา เพ็งแก้ว และตระกูล สุวรรณดี ได้ศึกษาทัศนะของนักวิชาการแล้วประมวล

ความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยสรุปไว้ ดังนี้ 

 1. ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์การหรอืหนว่ยงาน 

 2. ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกัน และต่อองค์การหรือ

หนว่ยงาน 

 3. ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อองค์การ

หรอืหนว่ยงาน 

 4. ความพึงพอใจก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีการรวมพลังเพื่อก าจัดปัญหา

ในองค์การรว่มกัน 

 5. ความพึงพอใจช่วยเกือ้หนุนให้กฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับสามารถใช้บังคับควบคุม

ความประพฤติของผูป้ฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี 

 6. ความพึงพอใจก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์การที่รว่มมอืกันปฏิบัติงาน 

 7. ความพึงพอใจช่วยเกือ้หนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสร้างสรรค์ในกิจการตา่งๆ 

 เมื่อพิจารณาความส าคัญของความพึงพอใจ จะพบว่า ความพึงพอใจมีความส าคัญต่อ

บุคคล ต่องานและหนว่ยงาน ดังนี้ 

 1.ความส าคัญต่อบุคคล 

  1.1 ท าให้เป็นสุข 

  1.2 ท าให้เกิดแรงจูงใจและก าลังใจดี 

  1.3 ท าให้เชื่อมั่นในตนเองและผูอ้ื่น 

  1.4 ท าให้บุคคลแสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ 

 2.ความส าคัญต่องาน 

  2.1 ท าให้งานบังเกิดความส าเร็จอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  2.2 ท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

  2.3 ท าให้ระบบด าเนนิไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย 

 3.ความส าคัญต่อหนว่ยงาน 

  3.1 ท าให้หนว่ยงานมีบรรยากาศที่ดี 

  3.2 ท าให้หนว่ยงานมีภาพลักษณ์ที่ดี 

                                                                                                                                               
20 สุริยา พุฒพวง, “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา อ าเ ภอในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย          

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2537, บทคัดยอ่. 
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  3.3 ท าให้หน่วยงานมีความรัก ความสามัคคี และเป็นพลังที่จะผลักดันให้หน่วยงาน

เจริญก้าวหน้า21  

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ  ได้กล่าวไว้ว่า การที่จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจย่อมอาศัย

องค์ประกอบหลายอย่าง เพราะความพึงพอใจเกิดจากความรู้สึกว่าตนเองมั่นคง เกิดจากความ

รัก เกิดจากการยกย่องนับถือ และการได้รับการตอบสนองความตอ้งการ22 

 สมบูรณ์ พรรณาภพ ได้กล่าวไว้ว่า การท าให้อาจารย์มีความรู้สึกพึงพอใจ ต้องอาศัย

องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. การท าให้คณาจารย์เข้าใจและพอใจในวัตถุประสงค์และนโยบายหลักของสถาบัน 

การศกึษา 

 2. การช่วยใหอ้าจารย์พบกับสัมฤทธิผลในการท างาน 

 3. การท าให้อาจารย์มีความรู้สึกว่าได้รับการเชื่อถือ (Recognition) หรือความไว้วางใจ 

หรอืมีความรูส้ึกว่าตนได้รับเกียรติอย่างจริงใจ 

 4. การท าให้อาจารย์มคีวามรูส้ึกว่าตนเป็นที่ส าคัญของหมูค่ณะ (Sense of belonging)  

 5. การช่วยเหลืออาจารย์ในด้านปัญหาเฉพาะแตล่ะคน เชน่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาทาง

เศรษฐกิจ เป็นต้น 

 6. การจัดสถานที่ท างานให้มีความเหมาะสม สะดวกสบายพอสมควร เพื่อสร้าง

บรรยากาศในการท างานอย่างจริงจังและสบายใจ23 

 เสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่า แนวทางการพัฒนาสามารถน าไปเสริมสร้างความ

พึงพอใจ ได้ดังนี ้

 1. กล้าเผชิญกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ พยายาม

แก้ปัญหามากกว่าที่จะปัดปัญหาใหพ้้น ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ 

 2. ให้การยกย่องหรือชมเชยผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควรแก่กรณี ยกย่องเมื่อท าดีเพราะ

การกล่าวยกย่องเป็นการให้ก าลังใจ ยกย่องตามความเหมาะสม อย่าให้เป็นเพียงลมปาก ควร

กล่าวยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าคนอื่นสมควรแก่กรณี อย่าให้การชมนั้นเป็นสร้างศัตรูให้แก่

ผูถู้กชม 

 3. มิควรจะตามใจผูใ้ต้บังคับบัญชาจนเกินไป ควรจะมีเทคนิคการคัดค้าน หรือต าหนิบ้าง 

การต าหนนิั้นควรเป็นการต าหนเิรื่องงาน มิใช่ต าหนเิพราะเรื่องส่วนตัว มิควรต าหนติ่อหน้าผูอ้ื่น24 

                                                 
21 อนิทิรา เพ็งแก้ว, “การบรหิารความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการส านักงานศึกษาธิการอ าเภอภาคใต้ของ

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาบรหิารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 

2538, บทคัดยอ่  
22 สงวน สุทธิเลิศอรุณ, จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพฯ : ชัยการพมิพ์, 2523), หนา้ที่ 147-148 
23 สมบูรณ์ พรรณาภพ หลักเบือ้งต้นของการบรหิารโรงเรียน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2521), หน้า 167. 
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 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ลักษณะของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจในการ

บริการมีความส าคัญต่อการ ด าเนินงานบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะทั่วไปมี

ดังนี้  

 1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ

สิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวการตอบสนอง ความต้องการ

ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่นและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมี

ประสบการณ์การเรียนรู้ สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันไปในสถานการณ์การบริการก็เป็น

เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการบริการไม่ว่าจะเป็นประเภทของการ

บริการหรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หาก

เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการโดยสามารถท าให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อม

ก่อใหเ้กิดความรู้สกึที่ดแีละพึงพอใจ 

 2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ

จรงิในสถานการณบ์ริการ ก่อนที่ประชาชนจะมาใช้บริการใดก็ตามมักจะมีความคาดหวังในการที่

จะได้รับจากบริการนั้นๆ ก่อนเสมอจากลักษณะของความพึงพอใจดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึง

พอใจมีอยู่ 2 ลักษณะคือ ความพึงพอใจที่เกิดจากอารมณ์ในขณะที่เข้ารับบริการ และความพึง

พอใจที่ต้องพิจารณาในหลาย ๆ ด้าน25 

 

2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

     ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ 

มาสโลว์ (Maslow) เป็นนักจิตวทิยาชาวอังกฤษ ได้สร้างทฤษฎีความต้องการอันท าให้เกิด

ความพึงพอใจตามล าดับขั้นสมมติฐานอยู่ ๒ ประการ คือ    

1. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ความต้องการที่ได้รับการ

ตอบสนองแล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมนัน้อีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการ

ตอบสนองเท่านัน้จงึจะมีอทิธิพลจูงใจต่อไป  

 2.  ความต้องการของคน มีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูงตามล าดับความส าคัญ

ในเมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการขั้นสูงก็จะตามมา ดังนั้น     

มาสโลว์ ได้แบ่งล าดับความตอ้งการของมนุษย์ออกเป็น 5 ล าดับ ดังนี้  

                                                                                                                                               
24เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), หน้า 24-30. 
25 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2535). เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการงานบุคคล .

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535, หน้า 24-37. 
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  1)  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้าน

ร่างกายเป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า ที่อยู่

อาศัย เครื่อง นุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความ

ต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้าน

ร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย ในด้านนี้โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความ

ต้องการของแต่ละคนด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจา่ยเงนิค่าจ้าง  

  2)  ความตอ้งการความปลอดภัยหรอืความมั่นคง (Security or Safety Needs) ถ้าหาก

ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการ

ในขั้นต่อไปที่สูงขึ้น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่างๆ ความต้องการ

ทาง ด้านความปลอดภัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตราย

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความ

ต้องการความมั่นคงในการดารงชีพ เชน่ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน และสถานะทางสังคม  

  3)  ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากที่

ได้รับการตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็จะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทาง

สังคมจะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความ

ต้องการเกี่ยวกับการอยู่รว่มกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู้สึกว่าตนเอง

นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมเสมอ  

  4)  ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการ 

ขั้นต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื่อง

ความสามารถ ความรู ้และความส าคัญในตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็น

ที่ยอมรับของบุคคลอื่น หรือต้องการที่จะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบใน

หนา้ที่การงาน การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร  

  5) ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-

Realization) ล าดับขั้นความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่จะประสบ

ความส าเร็จในชวีิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะได้รับผลส าเร็จใน

สิ่งอันสูงส่งในทัศนะของตน  

  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีของ มาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ 

เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอื่น  ๆ ก็จะเกิด

ขึน้มาอีก ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้น จงึมีความส าคัญกับบุคคลมาก26 

 

                                                 
26 Maslow. A., A theory of human motivation Psychological Review 50, ทฤษฎคีวามแหง่ต้องการ, หนา้ 370.   
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  ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบอร์ก (Two-Factor Theory) 

 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบอร์ก (Herzberg) ซึ่งได้รับการศึกษาจากนักบัญชี และวิศวกร 

จ านวน 200 คน เฮอร์เบอร์กมุ่งความสนใจที่องค์ประกอบ 2 ชุดด้วยกัน คือ องค์ประกอบของ

ความพอใจ และไม่พงึพอใจ จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดความสุขในการ

ท างานมอียู่ 2 ประการ ดังนี้ 

 1.องค์ประกอบที่เรยีกว่า องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ (Motivative Factores) มี

อยู่ 5 ประการ 

  1.1 ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึงการที่คนท างานได้เสร็จสิ้นและ

ประสบผลส าเร็จอย่างดี เมื่องานประสบผลส าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มใ น

ผลส าเร็จของงานนั้น 

  1.2 การได้รับการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่า

จากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับ

นีจ้ะอยู่ในรูปของการยกย่อง ชมเชย หรอืการยอมรับในความรู้ ความสามารถ 

  1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค ์หรอืเป็นงานที่สามารถท าตั้งแตต่้นจนจบ ได้โดยล าพัง 

  1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ

มอบหมายใหร้ับผิดชอบงาน และมีอ านาจในงานที่รับผดิชอบอย่างเต็มที่ 

  1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน (Advancement) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อน

ต าแหน่งให้สูงขึ้น การมโีอกาสได้ศกึษาเพื่อหาความรูเ้พิ่มเติม 

 2. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน องค์ประกอบนี้เรียกว่าองค์ประกอบ

ค้ าจุน (Hygiene Factors) มีอยู่ 11 ประการคือ 

  2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้นเป็นที่พอใจ

ของบุคลากรในหนว่ยงาน 

  2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of growth) หมายถึง 

โอกาสที่จะได้รับการแตง่ตัง้เลื่อนต าแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 

  2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal Recation With Subordinate) 

หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์อันดีกับ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

  2.4 ฐานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับของสังคม มีเกียรติ 

และศักดิ์ศร ี
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  2.5 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relation With Superior) หมายถึง 

การตดิต่อระหว่างบุคคลกับผู้บังคับบัญชาที่แสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความสามารถท างาน

ร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน 

  2.6 ความสัมพันธ์กับเพื่อนรว่มงาน (Interpersonal Relation With Peers) หมายถึงการ

ติดต่อระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่วมงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ความสามารถท างาน

ร่วมกัน และเข้าใจซึ่งกันและกัน 

  2.7 เทคนิคการนิเทศ (Supervision technical) หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้ังคับบัญชาในการด าเนินงาน หรอืความยุติธรรมในการบริหาร 

  2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท (Company policy and administration) 

หมายถึง การจัดการ (Management) การบริหารงานขององค์การและการติดต่อสื่อสารใน

องค์การ 

  2.9 สภาพการท างาน (Working condition) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 

แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการท างาน และสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ เช่น อุปกรณ์หรอืเครื่องมือต่าง ๆ  

  2.10  ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่

ได้รับจากงานของเขา 

  2.11 ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ

มั่นคงในงาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรอืความมั่นคงขององค์การ 

 องค์ประกอบทั้งสองด้านนี้ เป็นสิ่งที่คนงานต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

องค์ประกอบหรอืปัจจัยกระตุ้นองค์ประกอบที่ส าคัญท าให้คนเกิดความสุขในการท างาน และเมื่อ

คนได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยชนิดนี้แล้ว คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 

ส่วนปัจจัยค้ าจุนท าหนา้ที่เป็นตัวป้องกันมิให้คนเกิดความทุกข์หรือความไม่พึงพอใจในการท างาน

ขึน้ เมื่อใดที่คนท างานได้รับการตอบสนองปัจจัยชนดินีอ้ย่างเพียงพอแล้ว จะไม่มีความไม่พึงพอใจ

ในงาน แต่มิได้หมายความว่าความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เพราะปัจจัยค้ าจุนเพียงตัวเดียวป้องกันมิให้

ความไม่พงึพอใจเกิดขึ้น ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อปัจจัยกระตุ้นได้รับการตอบสนอง27 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ อันเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกใน

ทางบวกของผู้รับบริการตอ่การให้บริการ ที่ส าคัญๆ มีดังนี ้ 

                                                 
27 Frederic Herzberg, Barnard Mausner,and B.B.Snydermen,The Motivation to Work:John Wiley&Sons,1959),page 

113-115.  
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 1. สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวกเมื่อประชาชนมีความต้องการย่อม

ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพื่อ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนจงึเป็นเรื่องส าคัญ 

 2. การส่งเสริมแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้น ได้จากการได้ยิน

ข้อมูลข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปใน ทางบวก ซึ่งหากตรงกับ

ความเชื่อถือที่มีก็จะมีความรู้สึกกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการ

บริการตามมาได้ 

 3. ผู้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ

ต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหาร  การบริการที่วาง

นโยบายการบริการโดยค านงึถึงความส าคัญของประชาชนเป็นหลักย่อมสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่

ตระหนักถึงประชาชนเป็นส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกค้าต้องการ

ด้วยความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 

 4. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับ

การออกแบบอาคารสถานที่ การตกแตง่ภายในด้วยเฟอร์นเิจอร์และการ ให้สีสัน การจัดแบ่งพื้นที่

เป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้งานบริการ 

 5. กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญใน

การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้

การปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง

ถูกต้อง มีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการส ารอง

ห้องพัก โรงแรม หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ การใช้ระบบโทรศัพท์

อัตโนมัติในการรับโอนสายในการติดต่อองค์การต่างๆ การประชุมทางโทรศัพท์ การติดต่อทาง

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 จากปัจจัยดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัย

แวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผันแปรไปตามปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของ

บุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่

คาดหวังไว้ แต่ในช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลก็สามารถ

เปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันทีทันใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่

สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับ
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สิ่งที่คาดหวังไว้ สว่นใหญ่ประชาชนจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจาก

บริการตา่งๆ28 

สมพงษ์ เกษมสิน ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ 

 1. สิ่งจูงใจที่เป็นเงิน (Financial incentive) สิ่งจูงใจประเภทนี้มีลักษณะที่เห็นได้ง่าย และมี

อิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ สิ่งจูงใจเป็นเงินนี้ ยังสามารถจ าแนก

ออกเป็น 2 ชนิดคอื 

  1.1 สิ่งจูงใจทางตรง (Direcrt incentive) ที่มีผลโดยตรงต่อผลผลิตของการปฏิบัติงาน 

เช่น การจ่ายค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้น ในกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานได้สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้อัน

เป็นวิธีจูงใจตามแนวความคิดที่ว่า plus pay for plus performance 

  1.2 สิ่งจูงใจทางอ้อม (Indirect incentive) ซึ่งเป็นสิ่งจูงในที่มีผลในทางสนับสนุน หรือ 

ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ๆ ปฏิบัติงานดีขึ้น มีก าลังใจรักงานมากขึ้น เช่น การจ่ายบ าเหน็จ

บ านาญ และค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น ลักษณะของการใช้เงินเป็นสิ่งจูงใจทางอ้อม

นั้นสว่นมาก ได้แก่ ประโยชน์เกือ้กูล (Fringe Benefit) ต่างๆ 

 2. สิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน (Non financial incentive) สิ่งจูงใจประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่

จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจ เช่น การยกย่องชมเชย (Recognition) การ

ยอมรับว่าบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ (Belonging) โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่เท่า

เทียมกัน (Equal opportunity) และความมั่นคงในงาน (Security of work) เป็นต้น 

 ความพึงพอใจในการท างาน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้

ส าเร็จ  การที่บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากขึ้นหรือน้อย

นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ตามหลักทฤษฎีของ Herberg (1959) ดังนี้ 

1. การได้รับการยกย่องนับถือ 

2. ความส าเร็จในการท างาน 

3. ความก้าวหน้า 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

6. เงินเดอืน 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

8. การนเิทศงาน 

9. นโยบายและการบริหาร 

                                                 
28 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการงานบุคคล.กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2535, หน้า 38-40 
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10. สถานะการท างาน 

11. สถานะทางอาชีพ 

12. ความเป็นอยู่สว่นตัว 

13. ความมั่นคงในงาน29  

 

2.3 แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ถึง

ปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 อาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ

พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างจริงจัง โดยก าหนดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย ระบบ

การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก30 

ส าหรับการประกันคุณภาพภายในให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการของกระบวนบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า

รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก31 

ขณะที่การประกันคุณภาพภายนอกก็ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มกีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศกึษาในแต่ละระดับ32 

จากผลของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังกล่าวนี้เองท าให้เกิดหน่วยงาน

มหาชนที่ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด

การศึกษาขึ้นในชื่อ “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

หรือที่เรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” มีหน้าที่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษา

ทุกแห่งอย่างนอ้ยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครัง้สุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อ

                                                 
29 สมพงษ์  เกษมสิน. การบรหิารงานบคุคลแบบใหม่, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพไ์ทยวัฒนาพานิช, 2519, หน้า 2517. 
30 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (14 สิงหาคม 2542). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ก, หมวด 

6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา, มาตรา 47. 
31 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 48 
32 เรื่องเดียวกัน, มาตรา 49 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสารณชน33 ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก 

(พ.ศ.2544-2548) และรอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553) เสร็จสิ้นไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558) ในการประเมินคุณภาพรอบ

สามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แต่หากสถาบันใดจัดการศึกษา

นอกสถานที่ตั้งหลัก การประเมินจะครอบคลุมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลักทั้งหมด 

อย่างไรก็ตามการประเมินคุณภาพดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับจุดเน้นหรือกลุ่มสถาบันที่

แตล่ะสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ34 

ส าหรับรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ซึ่งมี

หลักการส าคัญ 5 ประการ ดังตอ่ไปนี้35 

1) เป็นการประเมนิเพื่อมุง่ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ไม่ได้มุง่เน้นเรื่องการตัดสิน 

การจับผดิ หรอืให้คุณ-ให้โทษ 

2) ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 

(evidence-based) และมีความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 

3) มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยามิตรมากกว่าการก ากับ

ควบคุม 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจาก

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

5) สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษา

ของชาติตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย 

แตย่ังคงมคีวามหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนา

คุณภาพการศกึษาให้เต็มศักยภาพของสถาบันและผูเ้รียน 

นอกจากนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มีการบริหารและจัด

การศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.254236 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหาและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ยังได้

ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่

                                                 
33 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, มาตรา 49 วรรคสอง 
34 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2553 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553), หน้า 3 
35 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4  
36 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2553 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553), หน้า 6 
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สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศกึษา 

ปัจจุบันคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 เรื่อง37 โดยมีฐานะทางกฎหมายเป็นประกาศกระทรวง 

(กระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อเป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

ระดับหน่วยงาน ที่น าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา 

โดยเฉพาะประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ ต่างใช้เป็น

กรอบในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตและใช้เป็นกรอบในการพัฒนาแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใชง้านบัณฑิตของตน โดยมีสาระส าคัญดังตอ่ไปนี ้คือ 

มาตรฐานการอุดมศกึษา38 ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

 1) มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑติ ได้แก่ บัณฑติระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มี

คุณธรรม จรยิธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้

เพื่อด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความ

รับผิดชอบในฐานพลเมืองและพลโลก ส าหรับมาตรฐานคุณภาพบัณฑตินีม้ีตัวบ่งชี ้3 ตัวบ่งชี ้

 2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 ด้านคือ การ

จัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มี 3 ตัวบ่งชี้ และพันธกิจของการบริหารการ

อุดมศกึษาอย่างมดีุลยภาพ มี 4 ตัวบ่งชี ้

 3) มาตรฐานการสรา้งและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 2 

ตัวบ่งชี ้

ส าหรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นั้นได้ก าหนดให้

คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและตอ้งครอบคลุมอย่างนอ้ย 5 ด้าน คือ 

 1) ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 2)  ด้านความรู้ 

 3)  ด้านทักษะทางปัญญา 

 4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

                                                 
37 ดูเพิ่มเติมใน “มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”,  ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ,(ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์, 2553) 
38 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2549 (7 กรกฎาคม 2549).ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม

ที่ 123 ตอนพิเศษ 105 ง. 
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 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าเพื่อให้การศึกษาของชาติมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ก้าวหน้า

เทียบเท่านานาอารยประเทศ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้ระบบ กลไก ระเบียบ ประกาศ ตลอดจน

คณะกรรมการคณะต่าง ๆ มีหน้าที่ในการด าเนินงาน ออกแบบ ก าหนดเกณฑ์เพื่อประเมิน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันอุดมศกึษาของชาติใหส้อดคล้องกับการพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจแห่งชาติ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องพัฒนา ปรับปรุง การบริหาร 

การจัดการบริการการศึกษาของตนเองให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยการจัดให้มีการประกัน

คุณภาพของสถาบันไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอย่างแข็งขันและจริงจัง เพื่อให้

สถาบันการศึกษาของตนเองมีประสิทธิภาพ ศักยภาพ และได้มาตรฐานเทียบเท่ากับ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นภายในชาติและระดับนานาชาติตอ่ไป 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 Green (กรีน) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น ากับความพึงพอใจในการ

ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยศึกษาว่าตัวแปรทั้งสองนี้เป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่ ผลศึกษา

พบว่า ถ้าผู้น าเน้นพฤติกรรมด้านมุ่งคน จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความพึง

พอใจ ส่วนพฤติกรรมด้านมุง่งานกับความพึงพอใจในการท างานเป็นเหตุเป็นผลกันน้อยมาก39 

 คณิต ดวงหัสดี ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือ

พอใจของบุคคลที่มีต่อการท างานและองค์ประกอบหรือสิ่ งจูงใจอื่น ๆ ถ้างานที่ท าหรือ

องค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความต้องการของบุคคลได้บุคคลนั้นจะเกิดความพึงพอใจในงาน

ขึ้นจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

คุณภาพ40 

       ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์ กล่าวว่า ระบบความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ ความต้องการของ

บุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่

                                                 
39 Charles N.Green, “The Reciprocal Nature of Nature of Influence Between Leader and Subodinate”, Journal of 

Applied Psychology 50 (June 1966), page 198-200. 
40 คณิต ดวงหสัดี. (2537). สุขภาพจิตกับความพงึพอใจในงานของข้าราชการต ารวจชัน้ ประทวนในเขตเมืองและเขต

ชนบท ของจงัหวดัขอนแก่น. วทิยานพินธ์ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวทิยาลัยขอนแก่น. 



~ 29 ~ 
 

เกิดขึ้นหากความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนองหรือจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมีค่า

มากกว่าความรูส้ึกทางลบ41 

 จิรวิทย์ เดชจรัสศรี  ที่ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งสรุปได้ว่า ความพึง

พอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ 

ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุขความสุขนั้นเป็นความรู้สึกที่

แตกต่างจากความรูส้ึกทางบวกอื่น กล่าวคือเป็นความรู้สึกที่ระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถท า

ให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีกดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่

สลับซับซ้อน และความสุขนั้นมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่นๆ ความรู้สึกทางลบ 

ความรู้สึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์

ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่าระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความ

พึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์มักจะ

ได้แก่ทรัพยากร (Resources) หรอืสิ่งเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพอใจคือการศึกษาว่า

ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจและความสุขแก่มนุษย์ 

ความพอใจจะเกิดได้มากเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นที่ต้องการครบถ้วน42 

 ชวิณ ีเดชจนิดา กล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี

ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของ

บุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายจากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ

เป็นความรู้สกึหรือทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้น

สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมี

ความแตกต่างกันขึน้กับค่านิยมและประสบการณท์ี่ได้รับ43 

 มนตรี เฉียบแหลม กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจคือความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งหนึ่ง

ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่ตนเองต้องการหรือ เป็นไปตามที่ตนเอง

ต้องการ44 

                                                 
41 ชวลิต เหล่ารุ่งกาญจน์. (2538). ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บรกิารของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ศึกษา

เฉพาะกรณีสาขาท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, 2538, หน้า 8. 
42 จิรวิทย์ เดชจรัลศรี, ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการให้บรกิารของกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์

ปรญิญาพัฒนาบรหิารศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์, 2538, หน้า 40. 
43 ชวิณี เดชจินดา, ความพึงพอใจของประชาชนต่อศูนย์บริการก าจัดภาคอุตสาหกรรมเขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ปรญิญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530, หน้า 45. 
44 มนตร ีเฉียบแหลม, กลา่วว่า ความพึงพอใจคือความรู้สกึของบุคคล ที่มตี่อสิ่งหนึง่ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึน้กต็่อเมื่อ

บุคคลได้รับสิง่ที่ตนเองต้องการหรือเป็นไปตามที่ตนเองต้องการ, 2536, หน้า 9. 
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 สาโรช ไสยสมบัติ กล่าวถึง ความส าคัญของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ช่วยให้งานประสบ ผลส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งเป็นปัจจัย

ส าคัญประการแรกที่ เป็นตัวบ่งชีถ้ึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือจ านวนผู้มาใช้บริการ

ดังนั้น ผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบ

ต่างๆ ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การ

บริหารองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงที่สุดจากความส าคัญดังกล่าว45 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ กล่าวว่า ความพึงพอใจและการจูงใจจะเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน 

และได้ให้แนวความคิดไว้ว่า การจูงใจ (Motivation) เป็นสิ่งเร้าและความพยายามที่จะตอบสนอง

ความตอ้งการหรอืเป้าหมาย ส่วนความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความพอใจเมื่อต้องการ

หรือเป้าหมายได้รับการตอบสนอง ดังนั้นการจูงใจจึงเป็นสิ่งเร้าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ ความพึง

พอใจ46 

พิน คงพูล ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึงความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี 

เต็มใจ หรือเจตคติของบุคคลที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและ

จติใจ47 

ตามแนวคิดของ Edwin Locke (1968 อ้างในวิจารณ์ คงคาน้อย) ได้จ าแนกองค์ประกอบ

ไว้ทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 

1. งาน (Work) เป็นองค์ประกอบอันดับแรกที่ท าให้คนพอใจหรือไม่พอใจ หมายถึงคนนั้น

ชอบงานหรือไม่ ถ้าชอบและการสนใจก็จะมีความพอใจในงานสูง นอกจากนี้ งานนั้นท้าทายหรือ

งานนั้นมีโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้หรือไม่ หรืองานนั้นยากง่ายเหมาะสมกับคนท าหรือไม่ 

ปริมาณงานมากเวลาน้อย หรืองานนั้นส่งเสริมให้ผู้ท ามีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้หรือไม่ส่งเสริม

ให้ผู้ท ามโีอกาสประสบความส าเร็จหรอืไม่ เป็นต้น 

2. ค่าจ้าง (Pay) เป็นเงินหรืออย่างหนึ่งอย่างใดที่ลูกจ้างสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน

การบ าบัดความต้องการของตนได้ ค่าจ้างเหมาะสม ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน จะท าให้คนเกิด

ความพอใจ 

3. โอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขัน้หรือเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) ลูกจ้างหรือคนท างานจะ

ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นไป ซึ่งสิ่งนี้คือ ความหวังที่จะได้รับจากนายจ้าง
                                                 

45 สาโรช ไสยสมบัติ. (2534). ความพึงพอใจในการท างานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา 

จังหวัดรอ้ยเอ็ด. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม, 2534, หน้า 15. 
46 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ (ฉบับสมบรูณ์), กรุงเทพมหานคร: ธรรมสารการพิมพ์, 

2545, หน้า 365. 
47 พิน คงพูล. (2529). ความพึงพอใจทีม่ีตอ่บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการการประถมศกึษาจงัหวัดใน 

14 จังหวัดภาคใต.้ วทิยานิพนธ ์(กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2529, หน้า 21. 
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หรอืผูบ้ริหาร ซึ่งในการเลื่อนขั้นหรือต าแหน่ง ต้องพิจารณาถึงความยุติธรรมและเป็นเกณฑ์ที่ทุก

คนยอมรับได้ 

4. การยอมรับ (Recognition) การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารและเพื่อน

ร่วมงานเป็นสิ่งที่บุคคลท างานต้องการและท าให้เกิดความพึงพอใจได้ 

5. ผลประโยชน์ (Benefit) ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่บุคคลรับหรือคาดหวังจะได้รับ

จากการท างาน เชน่ โบนัส วันหยุดพักผอ่น ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

6. สภาพการท างาน (Working Conditions) ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท างาน

ด้านกายภาพ เช่น อุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ ความชื้น แสง เสียง สภาพห้องท างานที่ตั้ง

องค์การ เป็นต้น 

7. หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Leader) หัวหน้าลักษณะต่างๆ จะมีอิทธิพลต่อผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชา เช่น หัวหน้าที่มุ่งงานมากก็จะคาดหวังให้ลูกน้องมุ่งงานอย่างเดียว จนหัวหน้าขาด

มนุษยสัมพันธ์ ซึ่งลูกน้องที่พบหัวหน้าประเภทนี้ จะเกิดความพึงพอใจในการท างานหรือไม่พึง

พอใจก็ต้องขึน้อยู่กับการปรับตัวของลูกน้องเป็นส าคัญ 

8. เพื่อนร่วมงาน (Co-workers) จะส่งเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจในการท างานของ

บุคคลได้อย่างมาก เช่น ถ้าหากมีเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถสูงเป็นมิตรพร้อมช่วยเหลือคน

อื่นบุคคลนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากกว่าคนอื่น 

9. องค์การและการจัดการหรือการบริหาร (Organization and management) นโยบาย

และการจัดการ หรอืการบริหารภายในองค์การที่ส าคัญประการหนึ่ง เช่น มีการวางแผนนโยบาย

แน่นอนหรือไม่เกี่ยวกับการจ่ายค่าแรง สวัสดิการลูกจ้างหรือเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ 

เป็นต้น48 
 

                                                 
48 วิจารณ์ คงคาน้อย. (2547). การศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตน้ าบางเขนของการ

ประปานครหลวง.สารนพินธ์ ปริญญามหาบัณฑิต.โครงการบัณฑิตศกึษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์. หน้า 10-11. 
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บทที่ 3 วิธกีารด าเนินการประเมนิ 

 
แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เอกลักษณ์ คือ  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  อัตลักษณ์ คือ ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อ

พัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่  2  ตัวบ่งชี้

ที่ 2.4 ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้โดด

เด่นเป็นที่ปรากฏในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการประเมินดังตอ่ไปนี้ 

 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน 

 3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

 3.4 วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 

 3.5 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   
 3.1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรที่เป็นบรรพชิต คฤหัสถ์ชาย และ

คฤหัสถ์หญิง ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งผูบ้ริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากร

อัตราจา้ง ที่มรีะดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก และ

สังกัดส่วนกลาง วทิยาเขต วทิยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหนว่ยวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างของบุคลากร ได้รับแบบสอบถามกลับคืน

จ านวน 438 ฉบับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1-3.5 
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ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรส่วนกลาง 

ล าดับ ส่วนงานส่วนกลาง 
จ านวนบุคลากร 

จ านวนประชากร (รูป/คน) กลุ่มตัวอย่าง (รูป/คน) 

1. ส านักงานอธิการบดี 3 1 

2. ฝา่ยอาคารสถานที่ 5 2 

3. ฝา่ยพัสดุ 6 2 

4. ฝา่ยยานพาหนะ 9 3 

5. ฝา่ยการเงนิและการบัญชี 13 5 

6. ฝา่ยบริหารงานบุคคล 5 2 

7. ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 4 1 

8. ฝา่ยสวัสดิการ 5 2 

9. ฝา่ยกิจการพิเศษ 4 1 

10. กองวิชาการ 45 16 

11. กองแผนงาน 16 6 

12. กองกิจการนสิิต 10 4 

13. กองวิเทศสัมพันธ์ 9 3 

14. กองสื่อสารองค์กร 1 1 

15. กองนิตกิาร 3 1 

16. ส านักงานประกันคุณภาพ 2 1 

17. ส านักงานตรวจสอบภายใน 2 1 

18. ส านักสภามหาวิทยาลัย 2 1 

19. บัณฑติวิทยาลัย 15 5 

20. คณะพุทธศาสตร์ 73 27 

21. คณะครุศาสตร์ 30 11 

22. -โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 17 6 

23. -โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศกึษา 20 7 

24. คณะมนุษยศาสตร์ 59 21 

25. คณะสังคมศาสตร์ 82 30 

26. ส านักงานทะเบียนและวัดผล 3 1 

27. ส่วนทะเบียนและนิสิต 6 2 

28. ส่วนประเมินผลการศกึษา 5 2 
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29. มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2 1 

30. มหาจุฬาบรรณาคาร (วังน้อย) 13 5 

31. มหาจุฬาบรรณาคาร (วัดมหาธาตุ) 15 5 

32. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25 9 

33. ตึก 92 ปัญญานันทะ 9 3 

34. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 14 5 

35. สถาบันภาษา 5 2 

36. ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ 5 2 

37. สนง.บริหาร 5 2 

38. ส่วนธรรมนิเทศ 3 1 

39. - ศูนยพ์ัฒนาศาสนาแคมป์สน 7 3 

40. - ฝา่ยบริการฝกึอบรม 3 1 

41. - ฝา่ยวิปัสสนา 5 2 

42. - ฝา่ยมหาจุฬาอาศรม 10 4 

43. - ฝา่ยธรรมวจิัย 8 3 

44. อภธิรรมโชติกะวิทยาลัย 9 3 

45. ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 9 3 

46. สนง.พระสอนศลีธรรมฯ 8 3 

47. สนง.บริหารส านักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ 5 2 

48. - ส่วนหอสมุดกลาง 6 2 

49. - ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2 

รวม 626 228 
 

 
ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรส่วนวิทยาเขต 

ล าดับ ส่วนงานวิทยาเขต 
จ านวนบุคลากร 

จ านวนประชากร (รูป/คน) กลุ่มตัวอย่าง (รูป/คน) 

1. วิทยาเขตหนองคาย 45 12 

2. วิทยาเขตเชียงใหม่ 76 20 

3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 36 9 

4. วิทยาเขตขอนแก่น 82 21 
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5. วิทยาเขตนครราชสีมา 38 10 

6. วิทยาเขตอุบลราชธานี 37 10 

7. วิทยาเขตแพร่ 31 8 

8. วิทยาเขตสุรินทร์ 38 10 

9. วิทยาเขตพะเยา 43 11 

10. วิทยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส 21 5 

รวม 447 116 

 

ตารางที่ 3.3 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรส่วนวิทยาลัยสงฆ์ 

ล าดับ ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ 
จ านวนบุคลากร 

จ านวนประชากร (รูป/คน) กลุ่มตัวอย่าง (รูป/คน) 

1. วิทยาลัยสงฆ์เลย 23 4 

2. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 23 4 

3. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 21 4 

4. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 68 12 

5. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 45 8 

6. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 21 4 

7. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 16 3 

8. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 21 4 

9. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 18 3 

10. วิทยาลัยสงฆ์เชยีงราย 17 3 

11. วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 21 4 

12. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 15 3 

รวม 309 56 

 
ตารางที่ 3.4 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรส่วนห้องเรียน 

ล าดับ ห้องเรียน 
จ านวนบุคลากร 

 จ านวนประชากร (รูป/คน) กลุ่มตัวอย่าง (รูป/คน) 

1. หอ้งเรียนรอ้ยเอ็ด 19 1 

2. หอ้งเรียนเพชรบูรณ์ 35 2 

3. หอ้งเรียนสิงหบ์ุรี 15 1 
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4. หอ้งเรียนสุราษฎรธ์านี 20 1 

5. หอ้งเรียนกาญจนบุรี 12 1 

รวม 101 6 

 
ตารางที่ 3.5 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บุคลากรหน่วยวิทยบริการ 

ล าดับ หน่วยวิทยบริการ 
จ านวนบุคลากร 

จ านวนประชากร (รูป/คน) กลุ่มตัวอย่าง (รูป/คน) 

1. หนว่ยวิทยบริการสงขลา 18 2 

2. หนว่ยวิทยบริการราชบุรี 17 2 

3. หนว่ยวิทยบริการสกลนคร 13 2 

4. หนว่ยวทิยบริการมหาสารคาม 15 2 

5. หนว่ยวิทยบริการเพชรบุรี 15 2 

6. หนว่ยวิทยบริการตาก 11 2 

7. หนว่ยวิทยบริการอุทัยธานี 11 2 

8. หนว่ยวิทยบริการชัยภูมิ 16 2 

9. หนว่ยวิทยบริการชลบุรี 10 1 

10. หนว่ยวิทยบริการระยอง 10 1 

11. หนว่ยวิทยบริการวัดไร่ขงิ 11 2 

12. หนว่ยวิทยบริการอุตรดติถ์ 17 2 

13. หนว่ยวิทยบริการก าแพงเพชร 11 2 

14. หนว่ยวิทยบริการพิจติร 9 1 

15. หนว่ยวิทยบริการสามพราน 8 1 

16. หนว่ยวิทยบริการจันทบุรี 20 3 

17. หนว่ยวิทยบริการสุพรรณบุรี 9 1 

18. หนว่ยวิทยบริการสระแก้ว 10 1 

19. หน่วยวิทยบรกิารสาวิกาสิกขาลัย 7 1 

รวม 238 32 
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 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างงานประเมินนี้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยกลุ่มประชากรคือบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งหมด จะใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย

จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งจ าแนกเป็นส่วนงาน 

ส่วนงานละ 1 ช้ันภูมิ ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม หาได้โดยใช้สูตรค านวณดังนี้  

   
 

 n  =    
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1i iSiN
Z

EN

5

1i iW
iSiN

2
2

2

22

22

/α

 

 
 เมื่อ n   = จ านวนขนาดประชากรตัวอย่าง 

  N = จ านวนประชากรทั้งหมด = 1,721 รูป/คน 

  N i = จ านวนประชากรแต่ละส่วนงาน ตามตารางที่ 3.1 

  E  = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ในการประเมินครั้งนี้ 

    ก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม  = 0.05 

  W i = สัดส่วนของประชากรแต่ละส่วนงาน (Ni/N) 

  S i     = ค่า Variance ของผลรวมกลุ่มตัวแปรกลุ่มที่ดีที่สุด 

    ของแต่ละส่วนงาน และตัวประมาณค่า s คือ s2 มาจากการท า    

      Pretest  

       = 0.05 (จากความเชื่อมั่น 95 % เปิดตาราง Z
α/2

= 1.96) 

 
การหาขนาดตัวอย่าง (n)    

 

ในการหาขนาดตัวอย่าง ผู้ประเมินได้ใช้ตัวแปรทั้งหมดจากแบบสอบถามที่ได้มาจากกลุ่ม

ทดลองจ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความแปรปรวน จากนั้นน าค่าความแปรปรวนจากทุกตัวแปร มา

หาขนาดตัวอย่าง ซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างจากตัวแปรทั้งหมด แล้วเลือกขนาดตัวอย่างที่มากที่สุด

มาเป็นขนาดตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน และจากการศึกษาประเมินในครั้งนี้ สามารถค านวน

ขนาดตัวอย่างได้ดังนี้ 
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หาค่า   


5
1i iW

iiN 2S2
   =  ((2282 x 0.8702)/(228/1721)) + ((1162 x 0.4992)/(116/1721)) + 

   ((552 x 0.3502)/(55/1721)) + ((62 x 0.1002)/(6/1721)) + 
   ((332 x 0.3802)/(33/1721))  

 =  1133024.733387 

 

หาค่า 


5
1i iiN 2S  =  (228 x 0.8702) + (116 x 0.4992) + (55 x 0.3502) + (6 x 0.1002)+

     (33 x 0.3802)  
 =  658.352547 

 

หาค่า 2

22 EN















2
Zα

 = (13962 x 0.052)/1.962 

 =  1927.478785 

 

 

แทนค่า    n =           1133024.733387 

            1927.478785+ 658.352547 

 

 =  438.1665267 

 

 

 

จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้  438 รูป/คน เพื่อใช้เป็นตัวแทนประชากรของบุคลากร 

 

ตารางที่ 3.6 แสดงจ านวนตัวแทนประชากรของบุคลากร  
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 3.1.3 เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม จ านวน 438 รูป/คน ผู้ประเมินได้ค านวณหา

ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้สุม่ในแต่ละส่วนงานโดยใช้สูตร1  

      

N
iN

nin   

   
เม่ือ ni =  ขนาดตัวอย่างที่ท าการสุ่มในแตล่ะส่วนงาน 

 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

 Ni = จ านวนประชากรของแตล่ะส่วนงาน  

N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

 

 3.1.4 วิธีการสุม่ตัวอย่าง   
 เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ ผู้ประเมินจึงได้ค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่จะใช้

สุ่มในแต่ละส่วนงานส าหรับการสุ่มจะใช้วิธีการสุ่มแบบ  Systematic Sampling โดยทุกๆ 
n

Ν
k 

จะสุ่มมาหนึ่งหน่วย ซึ่งสามารถสุ่มตามขั้นตอนดังนี้ 

 

 ค านวณสัดส่วนการนับ (k)  จากสูตร 

n

Ν
k    

 

   เมื่อ  k คือ สัดส่วนการนับ 

   เมื่อ  N คือ จ านวนประชากรในแต่ละส่วนงาน 

   เมื่อ  n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแตล่ะส่วนงาน 

 

แทนค่า         k   =  

         

      =   17.103 

 

                                                        
 1 อดิศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ์, 2544, เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติชั้นสูงและการวิจัยทางการศึกษา ,         

อัดส าเนา, หน้า 3 – 14, หน้า 56-90. 

 

508
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17
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 จากค่าที่ได้เริ่มท าการสุ่มตัวอย่าง โดยทุก 3 คน จะเลือกมา 1 คน ไปเรื่อย ๆ จนครบ

ตามจ านวนที่ตอ้งการ และส่วนงานอื่น ๆ ก็สุ่มในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

ส่วนงาน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.2  
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ในการประเมินนีไ้ด้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการประเมิน  และเพื่อให้เครื่องมือ

ในการประเมินมีความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และมีความเชื่อมั่น (Reliability)     

ผูป้ระเมินได้มขีั้นตอนการสรา้งเครื่องมอืในการประเมิน ดังตอ่ไปนี ้

 

  3.2.1  ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด รายละเอียดต่าง ๆ จากเอกสาร วารสาร ต ารา 

รายงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลไป

แยกเป็นประเด็น ๆ และสรุปเนือ้หาแตล่ะประเด็น 

 
  3.2.2  จ าแนกกลุ่มของตัวแปรตามสถานภาพของบุคลากรที่เป็นบรรพชิต คฤหัสถ์ชาย 

และคฤหัสถ์หญิง ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพ และ

บุคลากรอัตราจา้ง ที่มรีะดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญา

เอก และสังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และจ าแนกกลุ่มของตัวแปรที่ต้องการศึกษาที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ในด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ, และในด้านผลส าเร็จจากการน า กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  

 
  3.2.3  สร้างแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จากข้อมูลที่ได้มา ซึ่งได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากรที่เป็นบรรพชิต 

คฤหัสถ์ชาย และคฤหัสถ์หญิง ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

วิชาชีพ และบุคลากรอัตราจ้าง ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  

และปริญญาเอก และสังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed form) ให้

เลือกตอบ (Check list) เพียงค าตอบเดียว ตามข้อมูลความเป็นจริงประกอบด้วยค าถามจ านวน   

3 ข้อได้แก่ 
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  แบบสอบถาม 

   1. สถานภาพ 

   2. ระดับการศกึษา 

   3. คณะศกึษา 

   4. ช้ันปี 

   5. ส่วนงาน   
 ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ประกอบด้วยค าถามจ านวน 12 ข้อ ครอบคลุมเนือ้หาทั้ง 3 ด้านคือ  

1. ด้านเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย   

2. ด้านการมสี่วนรว่มในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ   

3. ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

 

มีเกณฑ์ ส าหรับแปลความหมายของระดับความพร้อม ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด/บ่อยที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก/บ่อยมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง/บ่อยปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย/ไม่บ่อย 

1  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด/ไม่บ่อยเลย 

 
 3.2.4 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการน าแบบสอบถาม

ฉบับร่างไปให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนงานตรวจและปรับปรุงแก้ไข ในเบื้องต้นให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้สามารถ

เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตรงกับความต้องการอย่าง

แท้จรงิ  

 
 3.2.5 น าแบบสอบถามที่ได้ผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว จากผู้เช่ียวชาญ

ทั้ง 3 ท่านมาปรับปรุง แก้ไขและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นน าไปทดลองใช้   

(Try out) กับผูบ้ริหารจ านวน 30 ฉบับ  
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 3.2.6 น าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช ้ มาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับ โดยวิธีการของ Cranach’s alpha  
 

   
2

2
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1
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sn

sn


 
  

  





 

 

เมื่อ   = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

 n  = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

 2

is  = ค่าความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

 2
ts  = ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 
ในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย มีคา่ความเช่ือม่ันเป็น 0.873 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือม่ันที่อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถน าไปใช้

ได้ 

 
 3.2.7 ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจัดพิมพ ์ และน าแบบสอบ 

ถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 
3.3  วธิีการรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูป้ระเมินด าเนนิการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

    

 3.3.1  ขอหนังสือน าจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย  เพื่อท าหนังสือถึงส่วนงานส่วนกลาง, วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์, ห้องเรียน, 

และหนว่ยวิทยบริการ ในการขอความรว่มมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   

  3.3.2 น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองส่วนหนึ่ง  โดยมอบให้กับอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน

งาน ช่วยด าเนินการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งนัดวันที่จะขอรับแบบสอบถามคืน โดยผู้ประเมิน

ไปขอรับแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแบบสอบถามแล้ว จากอาจารย์ หรือ

เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงานด้วยตนเอง และแบบสอบถามอีกส่วนหนึ่งผู้ประเมินจะส่งไปทาง

ไปรษณีย์ โดยระยะเวลาในการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังส่วนงานต่าง ๆ จะใช้ช่วง
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ระยะเวลา 30 วัน นับจากการส่งแบบสอบถามไปแล้วให้ผู้ตอบคืนกลับมา ถ้าแบบสอบถามยังไม่

ส่งคืนกลับมายังผู้ประเมิน จึงติดตามทวงถาม ถ้าไม่ได้คืนภายใน 30 วัน   ได้ ใ ช้วิธีส่ง

แบบสอบถามไปอีกครั้ง และใชเ้วลารออีก 30 วัน จึงยุติการติดตาม 

 
 3.3.3  รวบรวมข้อมูลที่ได้รับทางไปรษณีย์ รวมกับส่วนหนึ่งที่ไปรับมาด้วยตนเอง และ

น ามาใช้ในการวิเคราะห ์ดังตารางรายละเอียดตารางที่ 3.6-3.10 

 

ตารางที่ 3.6 แสดงจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับคืน ส่วนงาน (ส่วนกลาง) 

ล าดับ ส่วนงานส่วนกลาง 
จ านวนบุคลากร 

จ านวนส่ง

แบบสอบถาม 

จ านวนคืน

แบบสอบถาม 
คิดเป็นรอ้ยละ 

1. ส านักงานอธิการบดี 1 1 0.44 

2. ฝา่ยอาคารสถานที่ 2 2 0.88 

3. ฝา่ยพัสดุ 2 2 0.88 

4. ฝา่ยยานพาหนะ 3 3 1.32 

5. ฝา่ยการเงนิและการบัญชี 5 5 2.19 

6. ฝา่ยบริหารงานบุคคล 2 2 0.88 

7. ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 1 1 0.44 

8. ฝา่ยสวัสดิการ 2 2 0.88 

9. ฝา่ยกิจการพิเศษ 1 1 0.44 

10. กองวิชาการ 16 16 7.02 

11. กองแผนงาน 6 6 2.63 

12. กองกิจการนสิิต 4 4 1.75 

13. กองวิเทศสัมพันธ์ 3 3 1.32 

14. กองสื่อสารองค์กร 1 1 0.44 

15. กองนิตกิาร 1 1 0.44 

16. ส านักงานประกันคุณภาพ 1 1 0.44 

17. ส านักงานตรวจสอบภายใน 1 1 0.44 

18. ส านักสภามหาวิทยาลัย 1 1 0.44 

19. บัณฑติวิทยาลัย 5 5 2.19 

20. คณะพุทธศาสตร์ 27 27 11.84 



~ 44 ~ 

 

21. คณะครุศาสตร์ 11 11 4.82 

22. -โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 6 6 2.63 

23. -โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศกึษา 7 7 3.07 

24. คณะมนุษยศาสตร์ 21 21 9.21 

25. คณะสังคมศาสตร์ 30 30 13.16 

26. ส านักงานทะเบียนและวัดผล 1 1 0.44 

27. ส่วนทะเบียนและนิสิต 2 2 0.88 

28. ส่วนประเมินผลการศกึษา 2 2 0.88 

29. มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 1 1 0.44 

30. มหาจุฬาบรรณาคาร (วังน้อย) 5 5 2.19 

31. มหาจุฬาบรรณาคาร (วัดมหาธาตุ) 5 5 2.19 

32. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9 9 3.95 

33. ตึก 92 ปัญญานันทะ 3 3 1.32 

34. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 5 5 2.19 

35. สถาบันภาษา 2 2 0.88 

36. ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ 2 2 0.88 

37. สนง.บริหาร 2 2 0.88 

38. ส่วนธรรมนิเทศ 1 1 0.44 

39. - ศูนยพ์ัฒนาศาสนาแคมป์สน 3 3 1.32 

40. - ฝา่ยบริการฝกึอบรม 1 1 0.44 

41. - ฝา่ยวิปัสสนา 2 2 0.88 

42. - ฝา่ยมหาจุฬาอาศรม 4 4 1.75 

43. - ฝา่ยธรรมวจิัย 3 3 1.32 

44. อภธิรรมโชติกะวิทยาลัย 3 3 1.32 

45. ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3 3 1.32 

46. สนง.พระสอนศลีธรรมฯ 3 3 1.32 

47. สนง.บริหารส านักหอสมุดและเทคโนโลยีฯ 2 2 0.88 

48. - ส่วนหอสมุดกลาง 2 2 0.88 

49. - ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2 0.88 

รวม 228 228 100 
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ตารางที่ 3.7 แสดงจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับคืน ส่วนงาน (ส่วนวิทยาเขต) 

ล าดับ ส่วนงานวิทยาเขต 
จ านวนบุคลากร 

จ านวนส่ง

แบบสอบถาม 

จ านวนคืน

แบบสอบถาม 
คิดเป็นรอ้ยละ 

1. วิทยาเขตหนองคาย 12 12 10.34 

2. วิทยาเขตเชียงใหม่ 20 20 17.24 

3. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 9 9 7.76 

4. วิทยาเขตขอนแก่น 21 21 18.10 

5. วิทยาเขตนครราชสีมา 10 10 8.62 

6. วิทยาเขตอุบลราชธานี 10 10 8.62 

7. วิทยาเขตแพร่ 8 8 6.90 

8. วิทยาเขตสุรินทร์ 10 10 8.62 

9. วิทยาเขตพะเยา 11 11 9.48 

10. วทิยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 5 5 4.31 

รวม 116 116 100 

 

ตารางที่ 3.8 แสดงจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับคืน ส่วนงาน (ส่วนวิทยาลัยสงฆ์) 

ล าดับ ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ 
จ านวนบุคลากร 

จ านวนส่ง

แบบสอบถาม 

จ านวนคืน

แบบสอบถาม 

คิดเป็นรอ้ยละ 

1. วิทยาลัยสงฆ์เลย 4 4 7.14 
2. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 4 4 7.14 
3. วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 4 4 7.14 
4. วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 12 12 21.43 
5. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 8 8 14.29 
6. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 4 4 7.14 
7. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 3 3 5.36 
8. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 4 4 7.14 
9. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 3 3 5.36 
10. วิทยาลัยสงฆ์เชยีงราย 3 3 5.36 
11. วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 4 4 7.14 
12. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 3 3 5.36 

รวม 56 56 100 
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ตารางที่ 3.9 แสดงจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับคืน ส่วนงาน (ส่วนห้องเรยีน) 

ล าดับ ห้องเรียน 

จ านวนบุคลากร 

จ านวนส่ง

แบบสอบถาม 

จ านวนคืน

แบบสอบถาม 
คิดเป็นรอ้ยละ 

1. หอ้งเรียนรอ้ยเอ็ด 1 1 16.67 

2. หอ้งเรียนเพชรบูรณ์ 2 2 33.33 

3. หอ้งเรียนสิงหบ์ุรี 1 1 16.67 

4. หอ้งเรียนสุราษฎรธ์านี 1 1 16.67 

5. หอ้งเรียนกาญจนบุรี 1 1 16.67 

รวม 6 6 100 

 

ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปและได้รับคืน ส่วนงาน (ส่วนหน่วยวิทย- 

           บริการ) 

ล าดับ หน่วยวิทยบริการ 
จ านวนบุคลากร 

จ านวนส่ง

แบบสอบถาม 

จ านวนคืน

แบบสอบถาม 
คิดเป็นรอ้ยละ 

1. หนว่ยวิทยบริการสงขลา 2 2 6.25 

2. หนว่ยวิทยบริการราชบุรี 2 2 6.25 

3. หนว่ยวิทยบริการสกลนคร 2 2 6.25 

4. หนว่ยวทิยบริการมหาสารคาม 2 2 6.25 

5. หนว่ยวิทยบริการเพชรบุรี 2 2 6.25 

6. หนว่ยวิทยบริการตาก 2 2 6.25 

7. หนว่ยวิทยบริการอุทัยธานี 2 2 6.25 

8. หนว่ยวิทยบริการชัยภูมิ 2 2 6.25 

9. หนว่ยวิทยบริการชลบุรี 1 1 3.13 

10. หนว่ยวิทยบริการระยอง 1 1 3.13 

11. หนว่ยวิทยบริการวัดไร่ขงิ 2 2 6.25 

12. หนว่ยวิทยบริการอุตรดติถ์ 2 2 6.25 

13. หนว่ยวทิยบริการก าแพงเพชร 2 2 6.25 

14. หนว่ยวิทยบริการพิจติร 1 1 3.13 
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15. หนว่ยวิทยบริการสามพราน 1 1 3.13 

16. หนว่ยวิทยบริการจันทบุรี 3 3 9.38 

17. หนว่ยวิทยบริการสุพรรณบุรี 1 1 3.13 

18. หนว่ยวิทยบริการสระแก้ว 1 1 3.13 

19. หน่วยวิทยบรกิารสาวิกาสิกขาลัย 1 1 3.13 

รวม 32 32 100 

 

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูป้ระเมินน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ มาประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติ  โดยค านวณ

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลตามเกณฑ์การพิจารณา มาด าเนินการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ดังนี้ 
 
 3.4.1  ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจากแต่

ละส่วนงาน แล้วท าการเข้ารหัสข้อมูลของแบบสอบถามป้อนลงเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อท าการ

ประมวลผลหาค่าสถิตทิี่ตอ้งการ 

 

 3.4.2  วิเคราะห์ข้อมูลที่ตอ้งการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  3.4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของบุคลากรที่เป็นบรรพชิต 

คฤหัสถ์ชาย และคฤหัสถ์หญิง ที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหาร สายวิชาการ สายปฏิบัติการ

วิชาชีพ และบุคลากรอัตราจ้าง ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท  

และปริญญาเอก และสังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ 

ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 มาวิเคราะห์

โดยใช้หลักสถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน (Standard Error) แล้วผลที่ได้น าเสนอในรูปแบบตาราง 
  3.4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่

สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 

3 ด้านคือ 1. ด้านเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ   3. ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ โดย

น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติ หาค่าเฉลี่ย (Mean), การ

วิเคราะห์หาค่าประมาณค่าเฉลี่ยประชากรและค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

และระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ, 
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และบุคลากรอัตราจ้าง ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ส าหรับแปลความหมายของ

คะแนนตามเกณฑใ์นการพิจารณา ดังนี้ 

4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด/บ่อยที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก/บ่อยมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง/บ่อยปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย/ไม่บ่อย 

1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด/ไม่บ่อยเลย 

แล้วผลที่ได้น าเสนอในรูปแบบตาราง 

 

3.5 สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ มสีถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

 
 3.5.1 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
 ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) โดยวิธีของ Cronbach’s 

alpha2 

 

                                     














 


 2ts

2
is

1
1n

n  

 

                     เมื่อ   = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

 n = จ านวนข้อของแบบสอบถาม 

 2
is  = ค่าความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

 2
ts  = ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ได้แก่ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะหโ์ดย 
 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage) 

                                                        
2
 อดิศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ,์ 2544, เอกสารประกอบการสอนวชิาสถติชิัน้สูงและการวจิัยทางการศึกษา,         

อัดส าเนา, หน้า 3 – 14, หน้า 56-90. 
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  ใช้สูตรค านวณคือ  จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม x 100 

                                            จ านวนของผูต้อบแบบสอบถามทั้งสิ้น 

    
ข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัต

ลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 3 ด้าน 

คือ    1. ด้านเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  3. ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

วิเคราะหโ์ดย 

 
 2) หาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร 

 

                       
N

x
N

i


 1

 

             = แทนค่าเฉลี่ยของประชากร 




n

i

x
1

   = แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

        N     = แทนจ านวนกลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 

 
 3) หาค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร 

 

                                       C.V.  =   SD x 100 

                                   
   

 C.V.  =   สัมประสิทธิ์ความผันแปร 

 SD    =   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       =   ค่าเฉลี่ยของประชากร 
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4) การประมาณค่าเฉลี่ยของประชากร (Mean) 

    
 
 

เมื่อ  
st

y  = ตัวประมาณค่าของค่าเฉลี่ยประชากร 

  
h

N  = จ านวนประชากรแต่ละส่วนงาน 

  N  = จ านวนประชากรทั้งหมด โดยที่    

    4321 NNNNN   

   
h

y  = ค่าเฉลี่ย (Mean) ของประชากรของแตล่ะสถาบัน 

 

 5) การประมาณค่าความแปรปรวนของประชากร   
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y(2s  = ตัวประมาณค่าของค่าความแปรปรวน 

  
2N   =   จ านวนประชากรทั้งหมดยกก าลังสอง 

  
  h

N   =   จ านวนประชากรแต่ละสถาบัน 

  

2
h

S    =   ค่าความแปรปรวนของแตล่ะสถาบัน 

  h
n   =   จ านวนกลุ่มตัวอย่างแตล่ะสถาบัน 

    

 

   6) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

  stV)stys( )styS.E.( y


     

 

)styS.E.(  = ค่าประมาณของความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 
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  )
st

y (V


   = ตัวประมาณค่าของค่าความแปรปรวน 

   )sty s(    = ตัวประมาณค่าของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส าหรับการหาค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละตัว จะค านวณดังนี้ 

 
   
 

 

 

เมื่อ  k   คือจ านวนข้อ 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 

 การน าเสนอผลการประเมินเรื่อง การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นการน าเสนอผลการประเมินที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง จากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตรา

จ้าง สังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัย จ านวน 95 ส่วนงาน โดยขั้นตอนของการวิเคราะห์

ข้อมูลนัน้มกีารจ าแนกรายละเอียดดังนี ้

 

4.1 วิเคราะห์สถานภาพ ต าแหน่ง และระดับการศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยแสดงค่า

จ านวนและค่าร้อยละ (Percentage) 

 

4.2 วิเคราะหค์วามพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัต

ลักษณ์มหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้านคือ 1.ด้านเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย     

2. ด้านการมสี่วนรว่มในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 3. ด้านผลส าเร็จจากการน า

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ โดยแสดงค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

(Standard Error) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรในส่วนงาน จ าแนก

ตามต าแหน่ง คือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากร

อัตราจา้ง   

 

4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และสังกัดบุคลากร 

  มหาวิทยาลัย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร บุคลากรสาย

วิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตราจ้าง สังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต และ

วิทยาลัย โดยการศกึษาวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,721 รูป/คน สุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้จ านวน 438 รูป/คน จ าแนกเป็น 

ผู้บริหารจ านวน 76 รูป/คน บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 161 รูป/คน บุคลากรสายปฏิบัติการ

วิชาชีพจ านวน 123 รูป/คน และบุคลากรอัตราจ้างจ านวน 78 รูป/คน มีรายละเอียดของข้อมูล

ดังนี้ 
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  4.1.1 สถานภาพ 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนมากเป็นบรรพชิต จ านวน 194 รูป/คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.30 คฤหัสถ์ชาย จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 และเป็นคฤหัสถ์หญิง จ านวน 

86 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.63 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.1) 
 

  4.1.2  ต าแหน่ง 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนมากมีต าแหน่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ 

จ านวน 161 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 36.76 รองลงมาเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ จ านวน 

123 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 28.08 รองลงมาเป็นบุคลากรอัตราจ้าง จ านวน 77 รูป/คน คิดเป็น

ร้อยละ 17.58 และเป็นผู้บริหาร จ านวน 77 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 17.58 (รายละเอียดดังตาราง

ที่ 4.1) 
 

 4.1.3  ระดับการศึกษา 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้บริหารส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญา

เอก จ านวน 42 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 9.59 และรองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 

35 รูป/คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.99 (รายละเอียดดังตารางที่  4.1) 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรสายวิชาการส่วนมากมีการศึกษา

ระดับปริญญาเอก จ านวน 91 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20.78 และรองลงมามีการศึกษาระดับ

ปริญญาโท จ านวน 70 รูป/คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.98 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.1) 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพส่วนมากมี

การศกึษาระดับปริญญาโท จ านวน 83 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 18.96 รองลงมามีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 24 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 5.48 และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 

16 รูป/คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.65 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.1) 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรอัตราจา้ง ส่วนมากมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 39 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท 

จ านวน 27 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 6.16 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 6 รูป/

คน คิดเป็นร้อยละ 1.37 และมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา จ านวน 5 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 

1.14 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.1) 
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 4.1.3  สังกัด 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรสังกัดหน่วยงาน ส่วนมากสังกัด

ส่วนกลาง จ านวน 191 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 43.61 รองลงมาสังกัดวิทยาเขต จ านวน 112 รูป/

คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.57 รองลงมาสังกัดหน่วยวิทยบริการ วิทยาลัยสงฆ์ จ านวน 67 รูป/คน คิด

เป็นร้อยละ 15.30 รองลงมาสังกัดวิทยาลัยสงฆ์ จ านวน 51 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 11.64 และ

สังกัดห้องเรียน จ านวน 17 รูป/คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.88 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.1) 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จ าแนกตาม สถานภาพ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และสังกัด 

   รายการ จ านวน ร้อยละ 

 สถานภาพ 

  บรรพชติ 194 44.30 

  คฤหัสถช์าย 158 36.07 

  คฤหัสถห์ญิง 86 19.63 

    รวม 438 100  

 ต าแหน่ง    

  ผู้บริหาร 77 17.58 

  สายวิชาการ 161 36.76 

  สายปฏิบัติการวชิาชีพ 123 28.08 

  อัตราจ้าง 77 17.58 

    รวม 438 100 

 ระดับการศึกษา     

  ผู้บริหาร     

   ต่ ากวา่ปรญิญาตรี    0 0.00 

   ปรญิญาตร ี    0 0.00 

   ปรญิญาโท  35 7.99 

   ปรญิญาเอก  42 9.59  

  สายวิชาการ     

   ต่ ากวา่ปรญิญาตรี    0 0.00 

   ปรญิญาตร ี    0 0.00  
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

   ปรญิญาโท  70 15.98 

   ปรญิญาเอก  91 20.78 

  สายปฏิบัติการวิชาชีพ     

   ต่ ากวา่ปรญิญาตรี    0 0.00 

   ปรญิญาตร ี  24 5.48 

   ปรญิญาโท  83 18.96 

   ปรญิญาเอก   16 3.65 

  อัตราจ้าง     

   ต่ ากวา่ปรญิญาตรี  5 1.14 

   ปรญิญาตร ี  39 8.90 

   ปรญิญาโท  27 6.16 

   ปรญิญาเอก  6 1.37 

    รวม 438 100 

  สังกัด 

   ส่วนกลาง  191 43.61 

   วิทยาเขต  112 25.57 

   วิทยาลยัสงฆ ์  51 11.64 

   ห้องเรียน  17 3.88 

   หน่วยวิทยบรกิาร  67 15.30  

    รวม 438 100 

 

4.2 วเิคราะหค์วามพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้อง

กับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้านคือ 1.ด้านอัต

ลักษณ์/เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 3. ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไป

ปฏิบัติ โดยแสดงค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 

และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรในส่วนงาน จ าแนกตาม

ต าแหน่ง คือ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และ

บุคลากรอัตราจ้าง 
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 4.2.1 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ 

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวทิยาลัยในภาพรวม 

  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม  ของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean =4.38, S.E.=0.014) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็น

รายกลุ่มพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากรผู้บริหาร, สายวิชาการ, 

บุคลากรอัตราจ้าง และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(Mean=4.77, 4.38, 4.28, 4.28 S.E.=0.112, 0.023, 0.034, 0.029) รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่ 4.2 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม  ของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean =4.43, S.E.=0.013) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็น

รายกลุ่มพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือผู้บริหาร, บุคลากรอัตราจ้าง, บุคลากร

สายวิชาการ, และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (Mean=4.51,  

4.34, 4.50, 4.35 S.E.=0.029, 0.031, 0.021, 0.027 ตามล าดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 

4.2  

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม  ของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม

ในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean =4.35, S.E.=0.011) 

เมื่อพจิารณาความพึงพอใจเป็นรายกลุ่มพบว่า มคีวามพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากร

สายวิชาการ, บุคลากรอัตราจา้ง, ผู้บริหาร, และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มีความพึงพอใจ 

อยู่ในระดับมาก (Mean=4.44, 4.26, 4.52, 4.17, S.E.=0.018, 0.026, 0.022, 0.023) ตามล าดับ 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม  ของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านผลส าเร็จจาก

การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean =4.32, S.E.=0.011) 

เมื่อพจิารณาความพึงพอใจเป็นรายกลุ่มพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากร

อัตราจา้ง, ผูบ้ริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มีความพึงพอใจ

ระดับมาก (Mean=4.19, 4.59, 4.38, 4.14 S.E.=0.027, 0.024, 0.019, 0.024) ตามล าดับ 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของผู้บริหาร 

บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตราจ้าง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 รายการ Mean S.E. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเอกลักษณม์หาวทิยาลัย 

 ผู้บรหิาร 4.77 0.112 มาก 

 สายวิชาการ 4.38 0.023 มาก  

 สายปฏบัิติการวิชาชีพ 4.28 0.029 มาก  

 อัตราจา้ง 4.28 0.034 มาก 

  รวม 4.38 0.014 มาก 

ด้านอัตลักษณม์หาวทิยาลัย 

 ผู้บรหิาร 4.51 0.029 มาก 

 สายวิชาการ 4.50 0.021 มาก 

 สายปฏบัิติการวิชาชีพ 4.35 0.027 มาก 

 อัตราจา้ง 4.34 0.031 มาก 

  รวม 4.43 0.013 มาก 

ด้านการมสี่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏบัิตกิารไปปฏบัิติ 

 ผู้บรหิาร 4.52 0.022 มาก 

 สายวิชาการ 4.44 0.018 มาก 

 สายปฏบัิติการวิชาชีพ 4.17 0.023 มาก 

 อัตราจา้ง 4.26 0.026 มาก 

  รวม 4.35 0.011 มาก 

ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏบัิตกิารไปปฏบัิติ 

 ผู้บรหิาร 4.59 0.024 มาก 

 สายวิชาการ 4.38 0.019 มาก 

 สายปฏบัิติการวิชาชีพ 4.14 0.024 มาก 

 อัตราจา้ง 4.19 0.027 มาก 

  รวม 4.32 0.011 มาก 

   รวม 4.36 0.007 มาก  
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 4.2.2 วเิคราะหค์วามพึงพอใจของผู้บริหาร ด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม ของผู้บริหาร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อยู่ในระดับมาก (Mean=4.77, S.E.=0.112) เมื่อ

พิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือผู้บริหารมี

ความพึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม 

อยู่ในระดับมาก (Mean=4.93, S.E.= 0.221) และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณา

การ การเรียนการสอน การวิจัย เข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=

4.62, S.E.=0.042) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัย 

ข้อที ่ ด้านเอกลักษณ์มหาวทิยาลัย Mean S.E. ระดับความพึงพอใจ 

2. มหาวทิยาลัยมกีารจัดท าแผนปฏบัิตกิารสง่เสริม

การบริการวิชาการแก่สังคม 
4.93 0.221 มาก 

4. มหาวทิยาลัยมแีผนปฏิบัตกิารท่ีบูรณาการ การ

เรียนการสอน การวิจัย เข้ากับการบริการ

วชิาการแกส่ังคม 

4.62 0.042 มาก 

ผลรวม 4.77 0.112 มาก 

 

 4.2.3 วเิคราะหค์วามพึงพอใจของผู้บริหาร ด้านอัตลักษณ์มหาวทิยาลัย 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม  ของผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean =4.51, S.E.=0.029) 

เมื่อพจิารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือผู้บริหารมี

ความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ

และสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.41, S.E.=0.044) และมีความพึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัย

จัดท ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่เน้นประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่

ในระดับมาก (Mean=4.62, S.E.=0.036) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย 

ข้อที ่ ด้านอัตลักษณ์มหาวทิยาลัย Mean S.E. ระดับความพึงพอใจ 

1. มหาวทิยาลัยจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารท่ี

เนน้ประยุกตพ์ระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ

และสังคม 

4.41 0.044 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมกีิจกรรม/โครงการ ท่ีประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
4.62 0.036 มาก 

ผลรวม 4.51 0.029 มาก 

  

 4.2.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้บริหาร ด้านการมีส่วนร่วมในการน า      

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม  ของผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมในการ

น ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.52, S.E.=0.022) เมื่อ

พิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมอืนกันทุกข้อ คือบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.42, S.E.=0.043), มีความพึงพอใจที่บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงาน ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.53, 

S.E.=0.046), มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ละกิจกรรม/โครงการ มีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ

มาก (Mean=4.52, S.E.=0.044) และผู้บริหารมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัด

กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.62, 

S.E.=0.042) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการมีส่วนร่วมในการ

น ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ข้อที่ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การไปปฏิบัต ิ
Mean S.E. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลกัษณ์ และอัตลกัษณ์

มหาวิทยาลัย 4.42 O.043 มาก 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ 

และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.53 O.046 มาก 

3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ 

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.62 O.042 มาก 

4. กิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์ และ    อัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย แต่ละกิจกรรม/โครงการ มีเจ้าภาพ

รับผดิชอบอย่างชัดเจน 4.52 O.044 มาก 

ผลรวม 4.52 0.022 มาก 

 

 4.2.5 วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้บริหาร ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม  ของผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีผลส าเร็จจากการ

น ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.52, 

S.E.=0.022) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ 

คือมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ 

และ อัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.65, S.E.=0.045), มีความ

พึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัต

ลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.52, S.E.=0.047), มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัย

มีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.65, S.E.=0.047) และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมี

การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์และ    

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.53, S.E.=0.049), รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่ 4.6 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของผู้ 

บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านผลส าเร็จจากการน า

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ข้อที่ 
ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัต ิ
Mean S.E. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการติดตามประเมนิผลกิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิ

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.52 O.047 มาก 

2. มีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การจัด 

กิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย 4.53 O.049 มาก 

3. มีการน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิ

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ประยุกต์ 

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.65 O.045 มาก 

4. มีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จาก กิจกรรม/

โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์ และอัตลักษณม์หาวิทยาลัย 4.65 O.047 มาก 

ผลรวม 4.59 0.024 มาก 

  

 4.2.6 วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรสายวิชาการด้านเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัย 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง ด้าน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.38, S.E.=0.023) เมื่อพิจารณาความ

พึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากรสายวิชาการมีความ

พึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ใน

ระดับมาก (Mean=4.40, S.E.=0.032) และมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียน

การสอน การวิจัย เข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ ในระดับมาก (Mean=4.37, 

S.E.=0.035) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้าน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ ด้านเอกลักษณ์มหาวทิยาลัย Mean S.E. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิการ

บรกิารวิชาการแก่สงัคม 4.40 0.032 มาก 

4. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียนการ

สอน การวิจัย เข้ากับการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 4.37 0.035 มาก 

ผลรวม 4.38 0.023 มาก 

 

 4.2.7 วเิคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรสายวิชาการด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมของบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง ด้านอัต

ลักษณ์มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.50, S.E.=0.021) เมื่อพิจารณาความพึง

พอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมอืนกันทุกข้อ คือ บุคลากรสายวิชาการมีความพึง

พอใจที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่เน้นประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อ

พัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.49, S.E.=0.030) และมีความพึงพอใจที่

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ใน

ระดับมาก (Mean=4.52, S.E.=0.029) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านอัต

ลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์มหาวทิยาลัย Mean S.E. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มหาวิทยาลัยจดัท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เน้น

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.49 0.030 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.52 0.029 มาก 

ผลรวม 4.50 0.021 มาก 
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 4.2.8 วเิคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรสายวชิาการ ด้านการมีส่วนร่วมใน

การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ของบุคลากรสาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่การมีส่วน

ร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.44, 

S.E.=0.018) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ 

คือมีความพึงพอใจที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.42, S.E.=0.036), มีความพึงพอใจที่บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.38, S.E.=0.035), มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัย

สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก 

(Mean=4.57, S.E.=0.034) และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ละกิจกรรม/โครงการ มีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน อยู่ในระดับมาก (Mean=4.39, S.E.=0.035) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.9 

 

ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการมี

ส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ข้อที ่
ด้านการมสี่วนรว่มในการน ากลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัต ิ
Mean S.E. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. บุคลากรมสี่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์

และแผนปฏบัิตกิารท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ 

และอัตลักษณม์หาวทิยาลัย 4.38 O.035 มาก 

2. บุคลากรมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานตาม

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ ์มหาวทิยาลัย 4.42 O.036 มาก 

3. มหาวทิยาลัยสนับสนุนการจัดกจิกรรมสง่เสริม 

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ ์มหาวทิยาลัย 4.57 O.034 มาก 

4. กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ และ    

อัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย แตล่ะกิจกรรม/

โครงการ มีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจน 4.39 O.035 มาก 

ผลรวม 4.44 0.018 มาก 
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 4.2.9  วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรสายวิชาการ ด้านผลส าเร็จจาก

การน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ของบุคลากรสาย

วิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีผลส าเร็จ

จากการน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean =4.38, 

S.E.=0.019) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ 

คือมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จาก กิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.35, S.E.=0.039), มี

ความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.37, S.E.=0.038), 

บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.43, S.E.=0.036) และ

มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรม/

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.36, 

S.E.=0.037) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.10 

 

ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ด้าน

ผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ข้อที่ 
ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัต ิ
Mean S.E. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการติดตามประเมนิผลกิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิ

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.43 O.036 มาก 

2. มีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การจัด 

กิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย 4.36 O.037 มาก 

3. มีการน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิ

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ประยุกต์ 

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.37 O.038 มาก 

4. มีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จาก กิจกรรม/

โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์ และอัตลักษณม์หาวิทยาลัย 4.35 O.039 มาก 

ผลรวม 4.38 0.019 มาก 
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 4.2.10 วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ด้าน

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.28, S.E.=0.029) เมื่อ

พิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือมีความพึง

พอใจที่มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย เข้ากับการบริการ

วิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.19, S.E.=0.029) และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัย

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.37, 

S.E.=0.041) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.11 

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์มหาวทิยาลัย Mean S.E. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิการ

บรกิารวิชาการแก่สงัคม 4.37 0.041 มาก 

4. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียนการ

สอน การวิจัย เข้ากับการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 4.19 0.042 มาก 

ผลรวม 4.28 0.029 มาก 

 

 4.2.11 วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพด้านอัต

ลักษณ์มหาวทิยาลัย 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่

สอดคล้อง ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.37, S.E.=0.041) เมื่อ

พิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์พระพุทธศาสนา

เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.41, S.E.=0.039) และมีความพึงพอใจที่

ทางมหาวิทยาลัยจัดท ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่เน้นประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา
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จิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.31, S.E.=0.038)  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 

4.12 

 

ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากร สายปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย Mean S.E. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มหาวิทยาลัยจดัท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เน้น

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.31 0.038 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.41 0.039 มาก 

ผลรวม 4.37 0.041 มาก 

  

 4.2.12 วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านการมี

ส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่

การมสี่วนรว่มในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.17, 

S.E.=0.022) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากเหมือนกัน

ทุกข้อ คือมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย แต่ละกิจกรรม/โครงการมีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก 

(Mean=4.18, S.E.=0.044), บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัย

สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก 

(Mean=4.22, S.E.=0.042), บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.19, S.E.=0.046) และบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ใน

ระดับมาก (Mean=4.09, S.E.=0.047) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ข้อที่ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การไปปฏิบัต ิ
Mean S.E. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลกัษณ์ และอัตลกัษณ์

มหาวิทยาลัย 4.09 0.047 มาก 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามเอกลักษณ ์

และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.19 0.046 มาก 

3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ 

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.22 0.042 มาก 

4. กิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์ และ    อัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย แต่ละกิจกรรม/โครงการ มีเจ้าภาพ

รับผดิชอบอย่างชัดเจน 4.18 0.044 มาก 

ผลรวม 4.17 0.022 มาก 

  

 4.2.13 วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพด้าน

ผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=

4.14, S.E.=0.023) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกัน

ทุกข้อ คือมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประยุกต์ 

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.14, S.E.=0.046), มีความ

พึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.18, S.E.=0.048), บุคลากร

สายปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.14, S.E.=0.049) และมี

ความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม/

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ ในระดับมาก (Mean=4.11, 

S.E.=0.046) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ข้อที่ 
ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัต ิ
Mean S.E. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มีการติดตามประเมนิผลกิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิ

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.14 0.049 มาก 

2. มีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การจัด 

กิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย 4.11 0.046 มาก 

3. มีการน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิ

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ประยุกต์ 

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.14 0.046 มาก 

4. มีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จาก กิจกรรม/

โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์ และอัตลักษณม์หาวิทยาลัย 4.18 0.048 มาก 

ผลรวม 4.14 0.023 มาก 

   

 4.2.14 วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรอัตราจ้างด้านเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัย 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ของบุคลากรอัตราจ้าง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.28, S.E.=0.034) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็น

รายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากรอัตราจ้างมีความพึงพอใจที่

มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียนการสอนการวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการ

แก่สังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.35, S.E.=0.049) และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.22, 

S.E.=0.048) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.15 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ 

  บุคลากรอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านเอกลักษณ์ 

   มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ ด้านเอกลักษณ์มหาวทิยาลัย Mean S.E. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิการ

บรกิารวิชาการแก่สงัคม 4.22 0.048 มาก 

4. มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียนการ

สอน การวิจัย เข้ากับการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 4.35 0.049 มาก 

ผลรวม 4.28 0.034 มาก 

 

 4.2.15 วิ เคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรอัตราจ้างด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวม ของบุคลากรอัตราจ้าง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.34, S.E.=0.031) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็น

รายข้อพบว่า มคีวามพึงพอใจปานกลางเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากรอัตราจ้างมีความพึงพอใจที่

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ใน

ระดับมาก (Mean=4.36, S.E.=0.042) และมีความพึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท ากลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการที่เน้นประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก 

(Mean=4.33, S.E.=0.045) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.15 

 

ตารางท่ี 4.16  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ  

  บุคลากรอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านอัตลักษณ์/  

  มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ ด้านอัตลักษณ์มหาวทิยาลัย Mean S.E. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มหาวิทยาลัยจดัท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่เน้น

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.33 0.045 มาก 

3. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม 4.36 0.042 มาก 

ผลรวม 4.34 0.031 มาก 
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 4.2.16 วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรอัตราจ้าง ด้านการมีส่วนร่วมใน

การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมของบุคลากรอัตราจ้าง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ที่การมีส่วนร่วมใน

การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.26, S.E.=0.026) 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากร

อัตราจ้างมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และอัต

ลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.33, S.E.=0.053), มีความพึงพอใจที่บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.23, S.E.=0.053), มีความพึงพอใจที่บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.17, 

S.E.=0.052) และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละกิจกรรม/โครงการมีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ

มาก (Mean=4.31, S.E.=0.051) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.17 

 

ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านการมีส่วน

ร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ข้อที่ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

การไปปฏิบัต ิ
Mean S.E. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลกัษณ์ และอัตลกัษณ์

มหาวิทยาลัย 4.23 0.053 มาก 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามเอกลักษณ ์

และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.17 0.052 มาก 

3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ 

เอกลักษณ ์และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 4.33 0.053 มาก 

4. กิจกรรม/โครงการ ส่งเสรมิเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย แต่ละกิจกรรม/โครงการ มีเจ้าภาพ

รับผดิชอบอย่างชัดเจน 4.31 0.051 มาก 

ผลรวม 4.26 0.026 มาก 

  

 



~ 71 ~ 
 

 4.2.17  วิเคราะห์ความพึงพอใจบุคลากรอัตราจ้าง ด้านผลส าเร็จจากการ

น ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมของบุคลากรอัตราจ้าง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

มีผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก (Mean=4.18, 

S.E.=0.026) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ 

คือบุคลากรอัตราจ้างมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จาก

กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม เอกลักษณ์  และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ ในระดับมาก 

(Mean=4.18, S.E.=0.055), มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินกิจกรรม/

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก (Mean=4.23, 

S.E.=0.050), มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการจัด

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.19, 

S.E.=0.051), และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก (Mean=4.14, S.E.=0.054)  

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.18 

 

ตารางท่ี 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย, ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของ

บุคลากรอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านผลส าเร็จ

จากการน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

ข้อท่ี 
ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ 

และแผนปฏิบตัิการไปปฏบิัต ิ
Mean S.E. 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มกีารติดตามประเมินผลกจิกรรม/โครงการ ส่งเสริม

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย 4.14 0.054 มาก 

2. มกีารจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การจัด กจิกรรม/

โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวทิยาลัย 4.19 0.051 มาก 

3. มกีารน าผลการประเมินกจิกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ 

และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรม ประยุกต์ พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและ

สังคม 4.23 0.050 มาก 

4. มกีารติดตามผลกระทบและประโยชน์จาก กจิกรรม/โครงการ 

ส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 4.18 0.055 มาก 

ผลรวม 4.18 0.026 มาก 
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4.3 สรุปวิเคราะห์เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย ของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากร

อัตราจ้าง สังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งหมด 95 ส่วนงาน จ านวน 438 รูป/คน มีความพึง

พอใจด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย ในระดับมาก (4.38) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการ

ด าเนนิงานอย่างมทีิศทาง มีกรอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างชัดเจน ส่งผลให้บุคลากรมีการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ

มาก (4.43) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ท าให้

สามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้หลาย ๆ ดา้น เช่น การพัฒนาด้านจิตใจและสังคม ซึ่งบุคคลส่วนใหญ่

สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสัมฤทธิ์ผล น าไปสู่การศรัทธาอุทิศ

ตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม ดังแสดงในตารางที่ 4.19-4.20 

 

ตารางที่ 4.19  แสดงสรุปผลด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยของผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ  

    บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตราจา้ง 
ที ่ ด้านเอกลักษณ ์ ผู้บริหาร วิชาการ ปฏิบัติการ อัตราจ้าง 

2. 
มหาวทิยาลัยมกีารจัดท าแผนปฏบัิตกิารสง่เสริมการ

บริการวิชาการแก่สังคม 
4.93 4.40 4.37 4.22 

4. 
มหาวทิยาลัยมแีผนปฏิบัตกิารท่ีบูรณาการการเรียนการ

สอนการวจิัยเข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม 
4.62 4.37 4.19 4.34 

รวม 4.77 4.38 4.28 4.38 

สรุปผลด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 4.38 
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ตารางที่ 4.20  แสดงสรุปผลด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของผูบ้ริหาร บุคลากรสายวิชาการ  

    บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตราจา้ง 
ที ่ ด้านอัตลักษณ ์ ผู้บริหาร วิชาการ ปฏิบัติการ อัตราจ้าง 

1. 
มหาวทิยาลัยจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารท่ีเนน้

ประยุกตพ์ระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
4.41 4.49 4.31 4.33 

3. 
มหาวิทยาลัยมกีิจกรรม/โครงการ ท่ีประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
4.62 4.51 4.41 4.36 

รวม 4.51 4.50 4.35 4.43 

สรุปผลด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 4.43 
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บทที่ 5 

สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การประเมนิความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการศึกษาวิจัย สรุปผล

การประเมิน อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้    

5.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5.3 เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน 

5.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.5 การวิเคราะหข์้อมูล 

5.6 สรุปผลการประเมิน 

5.7 สรุปวิเคราะหเ์อกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

5.8 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 

5.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน  

 เพื่อศกึษาระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจ้าง ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย และหน่วยวิทย

บริการ จ านวน 95 ส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมจ านวนทั้งหมด 

1,721 รูป/คน ซึ่งจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรได้จ านวน 438 รูปคน คิดเป็นร้อยละ 25.46 

และได้รับแบบสอบถามกลับคืนคิดเป็นรอ้ยละ 100 

 

5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ในการประเมินนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมิน  และเพื่อให้เครื่องมือ

ในการประเมินมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และมีความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้

ประเมินได้มขีั้นตอนการสรา้งเครื่องมอืในการประเมิน ดังตอ่ไปนี ้
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 5.3.1  ศึกษาค้นคว้าแนวความคิด รายละเอียดต่าง ๆ จากเอกสาร วารสาร ต ารา 

รายงานทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลไป

แยกเป็นประเด็น ๆ และสรุปเนือ้หาแตล่ะประเด็น 

 5.3.2 จ าแนกกลุ่มของตัวแปรตามสถานภาพของบุคลากร อันเป็นกลุ่มประชากรที่เป็น

ผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจ้าง ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ สถานภาพ (แสดงบรรพชิต, คฤหัสถ์ชาย, และ

คฤหัสถ์หญิง), ต าแหน่ง, ระดับการศึกษา และสังกัดหน่วยงาน และจ าแนกกลุ่มของตัวแปรที่

ต้องการศึกษาได้แก่การปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของ

บุคลากรมหาวิทยาลัย ในด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ, และ

ในด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  

 5.3.3  สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากข้อมูลที่ได้มา 

ซึ่งได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหาร, 

บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจ้าง ของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ สถานภาพ (แสดงบรรพชิต, คฤหัสถ์ชาย, และคฤหัสถ์หญิง), 

ต าแหน่ง, ระดับการศึกษา และสังกัดหน่วยงาน เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed form) ให้

เลือกตอบ (Check list) เพียงค าตอบเดียว ตามข้อมูลความเป็นจริงของผู้บริหาร อาจารย์

ประกอบด้วยค าถามจ านวน 3 ข้อได้แก่ 

  แบบสอบถาม 

  1) สถานภาพ  

  2) ต าแหน่ง 

  3) ระดับการศกึษา 

  4) สังกัดหน่วยงาน 

   

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ  ของผู้บริหาร, 

บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจ้าง ของมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดับ ประกอบด้วยค าถามจ านวน 12 ข้อ ครอบคลุมเนือ้หาทั้ง 3 ด้านคือ  

1. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย   

2. ด้านการมสี่วนรว่มในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ   

3. ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
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มีเกณฑ์ ส าหรับแปลความหมายของระดับความพร้อม ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด/บ่อยที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก/บ่อยมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง/บ่อยปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย/ไม่บ่อย 

1  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด/ไม่บ่อยเลย 

 

 5.3.4 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยการน าแบบสอบถาม

ฉบับร่างไปให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนงานตรวจและปรับปรุงแก้ไข ในเบื้องต้นให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และสมมุติฐานของการวิจัย รวมทั้งตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้สามารถ

เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามได้ตรงกับความต้องการอย่าง

แท้จรงิ  

 5.3.5 น าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้ว มาปรับปรุง 

แก้ไขและให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนงาน ตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นน าไปทดลองใช้   (Try out) 

กับผูบ้ริหารจ านวน 30 ฉบับ  

 5.3.6 น าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้ มาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามซึ่ง

ในการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจ้าง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีค่า

ความเช่ือม่ันเป็น 0.873 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือม่ันที่อยู่ในเกณฑด์ี สามารถน าไปใช้ได้ 

 5.3.7 ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจัดพิมพ์ และน าแบบสอบ 

ถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 
5.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนนิการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้  

 5.4.1  ขอหนังสือน าจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อท าหนังสือถึงส่วนงานส่วนกลาง, วิทยาเขต, วิทยาลัย และหน่วยวิทย

บริการ ในการขอความรว่มมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 5.4.2 น าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองส่วนหนึ่ง  โดยมอบให้กับอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน

งาน ช่วยด าเนินการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งนัดวันที่จะขอรับแบบสอบถามคืน โดยผู้ประเมิน

ไปขอรับแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการตอบแบบสอบถามแล้ว จากอาจารย์ หรือ
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เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนงานด้วยตนเอง และแบบสอบถามอีกส่วนหนึ่งผู้ประเมินจะส่งไปทาง

ไปรษณีย์ โดยระยะเวลาในการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังส่วนงานต่าง ๆ จะใช้ช่วง

ระยะเวลา 30 วัน นับจากการส่งแบบสอบถามไปแล้วให้ผู้ตอบคืนกลับมา ถ้าแบบสอบถามยังไม่

ส่งคืนกลับมายังผู้ประเมิน จึงติดตามทวงถาม ถ้าไม่ได้คืนภายใน 30 วัน  ได้ใช้วิธีส่งแบบสอบ 

ถามไปอีกครั้ง และใชเ้วลารออีก 30 วัน จึงยุติการติดตาม 

 5.4.3  รวบรวมข้อมูลที่ได้รับทางไปรษณีย์ รวมกับส่วนหนึ่งที่ไปรับมาด้วยตนเอง และ

น ามาใช้ในการวิเคราะห ์ 

 

5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากร

สายปฏิบัติการวิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจ้าง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 มาวิเคราะหโ์ดยใช้หลักสถิต ิ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจ้าง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้ง 3 

ด้านคือ 1. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 3. ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ โดยน า

ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะหโ์ดยใช้หลักสถิต ิ 

   

5.6  สรุปการประเมินผล 

 5.6.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร บุคลากร

สายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตราจ้าง สังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต 

วิทยาลัย และหนว่ยวิทยบริการ จากการศกึษาวิเคราะห์แล้วได้ข้อมูลดังนี้  

 บุคลากรมหาวิทยาลัยส่วนมากมสีถานภาพเป็นบรรพชิตจ านวน 194 รูป/คน คิดเป็น

ร้อยละ 44.30 คฤหัสถ์จ านวน 158รูป/คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.07 ส่วนมากมีต าแหน่งเป็นบุคลากร

สายวิชาการ จ านวน 161 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 36.76 ผู้บริหารส่วนมากมีการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก จ านวน 42 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 9.59 บุคลากรสายวิชาการส่วนมากมีการศึกษา

ระดับปริญญาเอก จ านวน 91 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 20.78 บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ

ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 83 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 18.96 บุคลากรอัตรา

จ้าง ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 39 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 บุคลากร
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มหาวิทยาลัยที่เป็นบุคลากรสังกัดหนว่ยงานส่วนมากสังกัดส่วนกลาง จ านวน 191 รูป/คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.61 

 

 5.6.2 วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยของผู้บริหาร, บุคลากรสายวิชาการ, บุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ, และบุคลากรอัตราจ้าง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  

   วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้านคือ 1.ด้านเอกลักษณ์/      

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ     

3. ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ ในภาพรวมได้ดังนี้ 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเอกลักษณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายกลุ่มพบว่า มี

ความพึงพอใจมากเหมือนกัน คือผู้บริหาร, สายวิชาการ, อัตราจ้าง และบุคลากรสายปฏิบัติการ

วิชาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.77, 4.38, 4328, 4.38 ตามล าดับ 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม

พบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกัน คือผู้บริหาร, บุคลากรอัตราจ้าง, สายวิชาการ, และสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.51, 4.43, 4.50, 4.35 ตามล าดับ 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมใน

การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 เมื่อพิจารณา

ความพึงพอใจเป็นรายกลุ่มพบว่า มคีวามพึงพอใจมากเหมอืนกัน คือบุคลากรสายวิชาการ, อัตรา

จ้าง, ผู้บริหาร, และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.44, 4.26, 4.52, 4.17 ตามล าดับ  

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านผลส าเร็จจากการ

น ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 เมื่อพิจารณา

ความพึงพอใจเป็นรายกลุ่มพบว่า มีความพึงพอใจมาก คือบุคลากรอัตราจ้าง, ผู้บริหาร, 

บุคลากรสายวิชาการ, และบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.19, 4.59, 4.38, 4.14 ตามล าดับ  
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 5.6.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริหาร ด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

 ผูบ้ริหาร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 4.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือ

ผู้บริหารมีความพึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริการ

วิชาการแก่สังคม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียนการสอน การ

วิจัย เข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.93, 4.62 ตามล าดับ 

 

 5.6.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริหาร ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือ

ผู้บริหารมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อ

พัฒนาจิตใจและสังคม และมีความพึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ที่เน้นประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.62, 4.41 

ตามล าดับ 

 

 5.6.5 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริหาร ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์

และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการน ากลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี

ความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, มีความพึงพอใจที่

บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, มีความพึง

พอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่

ละกิจกรรม/โครงการ มีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจน และผู้บริหารมีความพึงพอใจที่

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย  อยู่ใน

ระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.42, 4.53, 4.52, 4.62 ตามล าดับ 
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 5.6.6 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริหาร ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ

พึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมิน

กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม, มีความพึงพอใจที่

มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย, มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการตดิตามผลกระทบและประโยชน์จากกิจกรรม/

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมี

การจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ และ    

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.65, 4.52, 4.65, 4.53 ตามล าดับ 

 

 5.6.7 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกัน

ทุกข้อ คือบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม, และมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียน

การสอน การวิจัย เข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40, 4.37 

ตามล าดับ 

 

 5.6.8 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกัน

ทุกข้อ คือบุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ

การที่ เน้นประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม  และมีความพึงพอใจที่

มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ใน

ระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.49, 4.52 ตามล าดับ 
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 5.6.9 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

น ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  บุคลากรสายวิชาการมคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการน า

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือมีความพึงพอใจที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, มีความพึงพอใจที่บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย, มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ละกิจกรรม/โครงการ มีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.42, 4.38, 4.57, 4.39 ตามล าดับ 

 

 5.6.10 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการ ด้านผลส าเร็จจากการน า

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านผลส าเร็จจากการน า 

กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกันทุกข้อ คือมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตาม

ผลกระทบและประโยชน์จาก กิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, 

มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม, บุคลากรสายวิชาการมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัย

มีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และมี

ความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การจัด กิจกรรม/

โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35, 4.37, 

4.42, 4.36 ตามล าดับ 
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 5.6.11 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านเอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัย 

  บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ

มากเหมือนกันทุกข้อ คือมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การเรียน

การสอน การวิจัย เข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการ

จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19, 4.37, 

ตามล าดับ 

 

 5.6.12 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย 

  บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ

มากเหมือนกันทุกข้อ คือบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมี

กิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม และมีความพึงพอใจที่

ทางมหาวิทยาลัยจัดท ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่เน้นประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา

จติใจและสังคม อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.31, 4.41 ตามล าดับ 

 

 5.6.13 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านการมีส่วน

ร่วมในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม

ในการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มคีวามพึงพอใจมากเหมอืนกันทุกข้อ คือมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/

โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ละกิจกรรม/โครงการมีเจ้าภาพ

รับผิดชอบอย่างชัดเจน, บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน

การจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ด าเนนิงานตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ

มาก มีคา่เฉลี่ย 4.18, 4.22, 4.19, 4.09 ตามล าดับ 
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 5.6.14 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ด้านผลส าเร็จ

จากการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

  บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านผลส าเร็จจาก

การน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มคีวามพึงพอใจมากเหมอืนกันทุกข้อ คอืมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการน าผล

การประเมินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมประยุกต์ พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม, มีความ

พึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพมีความพึงพอใจที่

มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการ

จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

4.14, 4.18, 4.14, 4.11 ตามล าดับ 

 

 5.6.15 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรอัตราจ้าง ด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  บุคลากรอัตราจ้างมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกัน

ทุกข้อ คือบุคลากรอัตราจ้างมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการที่บูรณาการ การ

เรียนการสอนการวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการแก่สังคม และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมี

การจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35, 

4.22 ตามล าดับ 

 

 5.6.16 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรอัตราจ้าง อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  บุคลากรอัตราจ้างมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจมากเหมือนกัน

ทุกข้อ คือบุคลากรอัตราจ้างมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์

พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม และมีความพึงพอใจที่ทางมหาวิทยาลัยจัดท ากลยุทธ์ 

และแผนปฏิบัติการที่เน้นประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.36, 4.33 ตามล าดับ 
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 5.6.17 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรอัตราจ้าง ด้านการมีส่วนร่วมในการน า

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

 บุคลากรอัตราจ้างมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วมในการน า 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า มคีวามพึงพอใจมากเหมอืนกันทุกข้อ คอืบุคลากรอัตราจา้งมคีวามพึงพอใจที่มหาวิทยาลัย

สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, มีความพึงพอใจที่

บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, มีความพึงพอใจที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละกิจกรรม/โครงการมีเจ้าภาพรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.33, 4.23, 4.17, 4.31 ตามล าดับ 

 

 5.6.18 วิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรอัตราจ้าง ด้านปฏิบัติงาน มีผลส าเร็จ

จากการน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

 บุคลากรอัตราจ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน

ผลส าเร็จจากการน ากลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มคีวามพึงพอใจมากเหมอืนกันทุกข้อ คือบุคลากรอัตราจ้างมีความพึง

พอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลกระทบและประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริม

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย, มีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมิน

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม , มีความพึงพอใจที่

มหาวิทยาลัยมีการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และมีความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการติดตาม

ประเมินผลกิจกรรม/โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.18, 4.23, 4.19, 4.14 ตามล าดับ 
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5.7 สรุปวิเคราะห์เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  การประเมนิความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย ของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากร

อัตราจ้าง สังกัดส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ทั้งหมด 95 ส่วนงาน จ านวน 438 รูป/คน ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสาย

ปฏิบัติการวิชาชีพ และบุคลากรอัตราจ้าง มีความพึงพอใจด้านเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยใน

ระดับมาก (4.38) มคีวามพึงพอใจด้านอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ในระดับมาก (4.43)  
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ภาคผนวก ก. 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนงาน  กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  โทร.๐ ๓๕๒๔ ๘๐๑๔ Fax ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๑๗ 
ที ่ ศธ ๖๑๐๐.๖/ ว๑๕                            วันที่   ๖  มกราคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
           มหาวิทยาลัย 
 

เรียน  หัวหน้าทุกส่วนงาน 
 
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่สอดคล้อง

กับเอกลักษณ์ คือ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และอัตลักษณ์ คือ ประยุกต์พระพุทธสาสนาเพ่ือ

พัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์การ

ด าเนินงานในองค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ความทราบแล้ว นั้น 

 ดังนั้น กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี จึงเรียนมายังหน่วยงานของท่านเพ่ือแจ้งให้ผู้บริหาร 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกรูป/คน ได้ตอบแบบประเมินฯดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยให้โดดเด่นและปรากฏในสังคมต่อไป อนึ่งโปรดรวบรวมและส่งแบบ

ประเมินฯ กลับมายังกองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จัก

ขอบพระคุณยิ่ง 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบและเร่งด าเนินการต่อไป 

                     
               

  (พระสุวรรณเมธาภรณ์) 
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

บันทึกข้อความ 



~ 88 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 

 

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์/อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ค าชี้แจง 

 ๑. แบบประเมินนีเ้ป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยที่สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ คือ บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา อัตลักษณ์ คือ 

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษาองค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ให้โดดเด่นเป็นที่ปรากฏในสังคม จึงขอความร่วมมือจากท่านใน

การตอบแบบประเมินนี ้ตามความเป็นจริง  ขอขอบคุณในความร่วมมอืเป็นอย่างดียิ่ง  

 ๒. แบบสอบถามแบ่งเป็น ๓ ส่วน 

  ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย 

  ส่วนที่  ๓ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย  

ส่วนที่  ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. สถานภาพ 

  [  ] บรรพชิต [  ]  คฤหัสถ์ชาย              [  ]  คฤหัสถ์หญิง 

 ๒)  ต าแหนง่ 

   [  ] ผู้บริหาร              [  ]  บุคลากรสายวชิาการ 

  [  ] บุคลากรสายปฏบัิตกิารวชิาชีพ [  ]  บุคลากรอัตราจ้าง 

 ๓)  ระดับการศกึษา 

  [  ] ต่ ากว่าปริญญาตรี  [  ]  ปริญญาตรี 

  [  ] ปริญญาโท       [  ]  ปริญญาเอก 

 ๔)  สังกัด 

  [  ] ส่วนกลาง [  ] วิทยาเขต   [  ] วิทยาลัยสงฆ์  

  [  ] หอ้งเรียน [  ] หนว่ยวิทยบริการ  
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ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์/   

    เอกลักษณ์ หาวิทยาลัย 

โปรดขีดเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละหัวข้อที่ท่านพิจารณาแล้วว่าตรง

กับความเห็นของท่านมากที่สุด 

 

กิจกรรม 

ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก

ที่สุด/ 

บ่อย

ที่สุด 

มาก/ 

บ่อย

มาก 

ปาน

กลาง/ 

บ่อยปาน

กลาง 

น้อย/ 

ไม่

บ่อย 

น้อย

มาก/ไม่

บ่อยเลย 

๑. ด้านเอกลักษณ์  / อัตลักษณ์มหาวทิยาลัย 

๑.๑ มหาวทิยาลัยจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏบัิตกิารท่ี  

       เนน้ประยุกตพ์ระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจ 

       และสังคม 

     

๑.๒. มหาวทิยาลัยมกีารจัดท าแผนปฏิบัตกิาร 

        ส่งเสริมการบริการวิชาการแกส่ังคม 

     

๑.๓  มหาวิทยาลัยมกีิจกรรม/โครงการ ที่ประยุกต์ 

       พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

     

๑.๔  มหาวทิยาลัยมแีผนปฏิบัตกิารท่ีบูรณาการ 

        การเรียนการสอน การวิจัย เขา้กับการบริการ 

        วชิาการแกส่งัคม 

     

๒. การมสี่วนรว่มในการน ากลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัติ 

๒.๑ บุคลากรมสี่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์ 

       และแผนปฏบัิตกิารท่ีสอดคล้องกับเอกลักษณ์  

       และอัตลักษณม์หาวทิยาลยั 

     

๒.๒ บุคลากรมสี่วนร่วมในการด าเนนิงาน ตาม 

      เอกลักษณ์ และอัตลักษณ ์มหาวทิยาลัย 

     

๒.๓  มหาวทิยาลัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมสง่เสริม 

        เอกลักษณ์ และอัตลกัษณ ์มหาวิทยาลัย 

     

๒.๔ กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ และ 

       อัตลกัษณข์องมหาวิทยาลยั แตล่ะกิจกรรม/ 

       โครงการ มีเจา้ภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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กิจกรรม 

ระดับคะแนน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาก

ที่สุด/ 

บ่อย

ที่สุด 

มาก/ 

บ่อย

มาก 

ปาน

กลาง/ 

บ่อยปาน

กลาง 

น้อย/ 

ไม่

บ่อย 

น้อย

มาก/ไม่

บ่อยเลย 

๓. ผลส าเร็จจากการน ากลยทุธ์และแผนปฏิบัติการไปปฏบิัติ 

๓.๑ มกีารตดิตามประเมินผลกจิกรรม/โครงการ  

      ส่งเสริมเอกลักษณ์ และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 
     

๓.๒ มกีารจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล การ 

      จัดกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์ 

      และอัตลกัษณ ์มหาวิทยาลยั 

     

๓.๓ มกีารน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ  

       ส่งเสริมเอกลักษณ์ และอตัลักษณ์มาปรับปรุง 

       และพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนและ 

       กิจกรรม ประยุกตพ์ระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนา 

       จิตใจและสังคม 

     

๓.๔ มกีารตดิตามผลกระทบและประโยชน์จาก  

       กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมเอกลักษณ์  

       และอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัย 

     

 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย  

๑. ท่านต้องการให้มหาวทิยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย พฒันาเอกลักษณ ์มหาวทิยาลัยเป็น

อย่างไร 

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

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

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

๒. ท่านต้องการให้มหาวทิยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย พฒันาอัตลักษณ ์มหาวทิยาลัยเป็น

อย่างไร 

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

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

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

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

 พระพรหมบัณฑิต  อธิการบดี 

 พระราชวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 พระศรีคัมภีรญาณ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 พระราชวรมุน ี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิิต 

 พระเมธีธรรมาจารย์  รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ ่

 พระโสภณวชิราภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการตา่งประเทศ 

 ผศ.ดร. สุรพล  สุยะพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

คณะท ำงำน 

 พระสุวรรณเมธาภรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ 

 นายธวัชชัย สมอเนือ้  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ 

 นายอุดร เขียวอ่อน          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต 
 พระมหาบัณฑติ ปณฺฑิตเมธี      รักษาการผูอ้ านวยการกองแผนงาน 
 พระทิพย์ สิริธมฺโม         ผู้อ านวยการกองกิจการวิทยาเขต  
 พระมหาเพ็ชร อธิปญฺโ   นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 พระเฉลิมพงษ์ จรณสมฺปนฺโน  นักจัดการงานทั่วไป 

 พระธีรวีร์ คุตฺตจิตฺโต          นักจัดการงานทั่วไป 
 นายทักษิณ  ประชามอญ  รองผูอ้ านวยการกองแผนงาน 

 นายวีรวัฒก์  แก้วทองใหญ่  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 นายเสน่ห์  แซวรัมย์  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 นายธนิศร์  มีช่ือ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 นางสาวชฎารัตน ์ ไชยบุญตา  นักจัดการงานทั่วไป 

 นางสาวกาญจนา  นารี  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 นางสาวนาตยา อินทร์กรุงเก่า       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ทมีงำนวิจัย 

 นางสาวกิตฑามาศ  ศริิไชย นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ผูว้ิจัย 1 

 นายบุญล้อม วิปุระ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ผูว้ิจัย 2 
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