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ค าน า 

  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการจัดเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการ ส ารวจความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก และความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ ซึ่ งเป็นกระบวนหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะของ
องค์กรให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และช่วยให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง สามารถ
ยืนหยัดท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลง อันน าไปสู่ความเป็นส านักงานท่ีมีมาตรฐาน และเพิ่มขีด
ความสามารถให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 

          ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

           หน้า 

บทท่ี ๑  บทน า          ๑ 

บทท่ี  ๒  ระเบียบวิธีการส ารวจ        ๓ 

บทท่ี  ๓  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        ๕ 

  ตอนท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป        ๕  
  ตอนท่ี ๒   ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ    ๑๐ 
  ตอนท่ี ๓   ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ    ๑๑ 
  ตอนท่ี ๔   ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก   ๑๒ 
  ตอนท่ี ๕   ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ            ๑๓ 
บทท่ี  ๔  สรุปผลและข้อเสนอแนะ       ๑๔ 

ภาคผนวก 

คณะผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญตาราง 

           หน้า 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ   ๕ 
                     ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม    (ด้านสถานภาพ)   
ตารางท่ี ๒ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ   ๖ 
                     ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม    (ด้านเพศ)   
ตารางท่ี ๓ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ   ๗ 
                     ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม   (ด้านอายุ)   
ตารางท่ี ๔ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ   ๘ 
                     ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม   (ด้านระดับการศึกษา)    
ตารางท่ี ๕ แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ   ๙ 
                     ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม   (ด้านอาชีพ)  
ตารางท่ี ๖ แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  ๑๐ 

ตารางท่ี ๗ แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ  ๑๑ 

ตารางท่ี ๘ แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  ๑๒ 

ตารางท่ี ๙ แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ  ๑๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่  ๑ 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  จากสภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน ท าให้องค์กรต่าง ๆ ต้องหันมาทบทวน
พิจารณาสมรรถนะขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงจากภายนอกได้ หาก
องค์กรต้องการท่ีจะสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage) และสร้างขีด
ความสามารถท่ีจะต้านทานต่อกระแสการเปล่ียนแปลงนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร 
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังช่วยให้องค์กรมีความแข็ งแกร่ง และ
สามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงได้ ประกอบกับส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนดกรอบการประเมิน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จึงได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
เริ่มจากการพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ สู่ความเป็นส านักงานท่ีมีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
๒. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  มีการปรับตัวและพัฒนากระบวนงาน 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมการด าเนินการสู่ความเป็นมาตรฐาน 
๔. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ 

 
ขอบเขตการส ารวจ 

๑. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ 
๑.๑  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

       ๑.๒  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 
       ๑.๓  ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
       ๑.๔  ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ 
  ๒. ส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๓. ผู้รับบริการ หมายถึง พระภิกษุ / สามเณร ประชาชนท่ีมารับบริการ ณ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 



 
 

            ๒ 

 
  ๔. ระยะเวลาการจัดเก็บแบบส ารวจ   ต้ังแต่เดือน  พฤษภาคม – สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

๕. การปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
ประกอบด้วยงานต่อไปนี้ 
     ๑) งานส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธ
ศาสนศึกษา 
     ๒) งานส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน
ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 
     ๓) งานส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
รวมท้ังดูแลและจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 
     ๔) งานรับสนองงาน  ประสานงาน  และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครอง
คณะสงฆ์ ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
     ๕) งานส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
     ๖) ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมาย 
     ๗) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่ง
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่  ๒ 
ระเบียบวิธีการส ารวจ 

 

๑. วิธีการศึกษา 

  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ใช้วิธีการศึกษาประเภทของการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research)   

๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ๒.๑ ประชากร ประกอบด้วย ผู้มารับบริการ ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒) 

  ๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้มารับบริการ ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
นครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒)  รวมท้ังส้ิน  ๑๐๐  คน 
การศึกษาในครั้งนี้จะก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non Probability) โดย
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

๓. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

  แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  

๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบส ารวจฯ  

จ านวน ๑๐๐ ฉบับ และได้รับแบบส ารวจฯ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน ๗๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 

๕. การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค านวณสถิติ
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การค านวณค่าร้อยละ (Percentage) และการใช้แผนภูมิภาพเพื่อเปรียบเทียบ 
  แบบส ารวจท่ีมีลักษณะแบบมาตราส่วนประเมินค่า ใช้วัดตามแนวทางของ Lekert Scales 
แบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 

 

 

 



 
 

             ๔ 

คะแนน 
 

ช่วงคะแนน ระดับความพึงพอใจ 

๕ ๔.๒๑ – ๕.๐๐ มากท่ีสุด 
๔ ๓.๔๑ – ๔.๒๐ มาก 
๓ ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ปานกลาง 
๒ ๑.๘๑ – ๒.๖๐ น้อย 
๑ ๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยท่ีสุด 

 

๖. การน าเสนอข้อมูล 

  ด าเนินการน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง แผนภูมิ และความเรียง 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และสะท้อนความต้องการให้
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมรับรู้และน าข้อมูล ข้อเสนอแนะท่ีได้รับไปปรับปรุง แก้ไขคุณภาพ
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ ๓ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

  ตารางที่ ๑  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านสถานภาพ) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
๑. ด้านสถานภาพ 

พระภิกษุ / สามเณร 
ฆราวาส 

 
๒๕ 
๔๕ 

 
๓๕.๗๑ 
๖๔.๒๙ 

        รวม ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๑  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านสถานภาพ) ปรากฏว่า  ส่วนใหญ่เป็น
ฆราวาส คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙  และพระภิกษุ / สามเณร คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๑ 

แผนภูมิแสดงด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

 

สถานภาพ 

พระภิกษุ / สามเณร 

ฆราวาส 



 
 

                                                                                                             ๖ 

  ตารางที่ ๒  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านเพศ) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
       ๒. ด้านเพศ 

ชาย 
หญิง 

 
๕๔ 
๑๖ 

 
๗๗.๑๔ 
๒๒.๘๖ 

        รวม ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๒  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านเพศ) ปรากฏว่า  ส่วนใหญ่เป็นชาย 
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔  และเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๖  

 

แผนภูมิแสดงด้านเพศของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

 

 

 

เพศ 

ชาย 

หญิง 



 
 

                                                                                                       ๗ 

ตารางที่ ๓  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านอายุ) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
      ๓. ด้านอายุ 
          ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
          ๒๐ – ๔๐ ปี 
          ๔๑ – ๖๐ ปี 
          ๖๐ ปีข้ึนไป 

   

 
๑ 

๑๔ 
๓๘ 
๑๗ 

 
๑.๔๓ 

๒๐.๐๐ 
๕๔.๒๙ 
๒๔.๒๘ 

 
        รวม ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๓  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านอายุ) ปรากฏว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจ
ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙ รองลงมาอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๘ 
และผู้ตอบแบบส ารวจ  อายุระหว่าง ๒๐ – ๔๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐   และอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๔๓ 

 

แผนภูมิแสดงด้านอายุของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

อายุ 

ต ่ากวา่ ๒๐ ปี 

๒๐ - ๔๐ ปี 

๔๑ - ๖๐ ปี 

๖๐ ปีขึน้ไป 



 
 

                                                                                                       ๘ 

ตารางที่ ๔  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านระดับการศึกษา) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
      ๔. ด้านระดับการศึกษา 
          ต่ ากว่าปริญญาตรี 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 
          อื่น ๆ 
            

 
๕๑ 
๑๘ 
๑ 
- 
- 

 
๗๒.๘๖ 
๒๕.๗๑ 
๑.๔๓ 

- 
- 

        รวม ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๔  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านระดับการศึกษา) ปรากฏว่า  ผู้ตอบ
แบบส ารวจส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๖ รองลงมาคือ ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๑ และระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ ปริญญาเอก ไม่มี 
 

แผนภูมิแสดงด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

 

ระดับการศกึษา 

ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 

ปรญิญาตรี 

ปรญิญาโท 

ปรญิญาเอก 



 
 

          ๙ 

ตารางที่ ๕  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านอาชีพ) 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
      ๕. ด้านอาชีพ 
          ข้าราชการ 
          พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
          ประกอบธุรกิจ 
          ลูกจ้าง 
          อื่น ๆ เช่น พระภิกษุ/สามเณร ,  
                       ท าสวน  ฯลฯ 
                                

 
๗ 
๔ 

๒๒ 
๑๑ 
๒๖ 

 
๑๐.๐๐ 
๕.๗๒ 

๓๑.๔๓ 
๑๕.๗๑ 
๓๗.๑๔ 

        รวม ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๕  ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (ด้านอาชีพ) ปรากฏว่า  ผู้ตอบแบบส ารวจ
ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เป็นพระภิกษุ / สามเณร , ท าสวน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔  รองลงมา ประกอบธุรกิจ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๓  ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๑ ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๒ 
 

แผนภูมิแสดงด้านอาชีพของผู้ตอบแบบส ารวจ 

 

อาชีพ 

ขา้ราชการ 

พนกังานรฐัวสิาหกิจ 

ประกอบธุรกิจ 

ลกูจา้ง 

อ่ืน ๆ เช่น พระภิกษุ/สามเณร,ท าสวน 



 
 

๑๐ 

ตอนที่ ๒   ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตารางที่ ๖  ตารางแสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความพึงพอใจ 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. การปิดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการให้บริการ จ านวน ๕๐ ๑๙ ๑ - - 
 ร้อยละ ๗๑.๔๓ ๒๗.๑๔ ๑.๔๓ - - 

๒. ข้ันตอนการให้บริการของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จ านวน ๔๙ ๒๐ ๑ - - 

 ร้อยละ ๗๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๑.๔๓ - - 
๓. การให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง จ านวน ๕๐ ๑๙ ๑ - - 
 ร้อยละ ๗๑.๔๓ ๒๗.๑๔ ๑.๔๓ - - 

๔. ระยะเวลาในการให้บริการ จ านวน ๔๕ ๒๕ - - - 

 ร้อยละ ๖๔.๒๙ ๓๕.๗๑ - - - 

๕. ความรวดเร็ว ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ  จ านวน ๔๔ ๒๖ - - - 

 ร้อยละ ๖๒.๘๖ ๓๗.๑๔ - - - 

 

จากตารางท่ี ๖  ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับ พอใจมากท่ีสุด รองลงมาในระดับ มาก  ปานกลาง ตามล าดับ และระดับน้อย และน้อยท่ีสุด ไม่มี 

แผนภูมิรูปภาพแสดงความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

 

t0.00

t10.00

t20.00

t30.00

t40.00

t50.00

t60.00

t70.00

t80.00

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 



 
 

                                                                                                                        ๑๑ 

ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ใหบ้ริการ 

 ตารางที่ ๗  ตารางแสดงค่าร้อยละของระดับความความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความพึงพอใจ 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ จ านวน ๔๘ ๒๒ - - - 
 ร้อยละ ๖๘.๕๗ ๓๑.๔๓ - - - 

๒. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ จ านวน ๕๘ ๑๒ - - - 

 ร้อยละ ๘๒.๘๖ ๑๗.๑๔ - - - 
๓. ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี จ านวน ๖๑ ๙ - - - 
 ร้อยละ ๘๗.๑๔ ๑๒.๘๖ - - - 

๔. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะ จ านวน ๕๖ ๑๔ - - - 

 ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๒๐.๐๐ - - - 

๕. การให้บริการเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ จ านวน ๕๙ ๑๑ - - - 

 ร้อยละ ๘๔.๒๙ ๑๕.๗๑ - - - 

 

จากตารางท่ี ๗  ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ส่วนใหญ่อยู่
ในระดับ พอใจมากท่ีสุด รองลงมาในระดับ พอใจมาก ส่วนระดับปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ไม่มี 

แผนภูมิรูปภาพแสดงความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 

                                            

 

t0.00
t10.00
t20.00
t30.00
t40.00
t50.00
t60.00
t70.00
t80.00
t90.00

t100.00

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 



 
 

                                                                                                                     ๑๒ 

ตอนที่ ๔  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ตารางที่ ๘  ตารางแสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความพึงพอใจ 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. ป้าย / สัญลักษณ์และประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ จ านวน ๓๕ ๒๑ ๑๔ - - 
 ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๒๐.๐๐ - - 

๒. วัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา ดินสอ ฯลฯ จ านวน ๔๘ ๒๒ - - - 

 ร้อยละ ๖๘.๕๗ ๓๑.๔๓ - - - 
๓. การรับฟังความคิดเห็นการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความ
คิดเห็น / สัมภาษณ์ 

จ านวน 
 

๔๕ ๒๕ - - - 

 ร้อยละ ๖๔.๒๙ ๓๕.๗๑ - - - 

๔. ส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ น้ าด่ืม ฯลฯ จ านวน 
 

๕๙ ๑๑ - - - 

 ร้อยละ ๘๔.๒๙ ๑๕.๗๑ - - - 

๕. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ จ านวน 
 

๖๓ ๗ - - - 

 ร้อยละ ๙๐.๐๐ ๑๐.๐๐ - - - 

 จากตางรางท่ี ๘  ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ระดับพอใจ มาก  ปานกลาง และระดับพอใจ น้อย น้อยที่สุด ไม่มี 

แผนภูมิรูปภาพแสดงความพึงพอใจ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

t0.00
t10.00
t20.00
t30.00
t40.00
t50.00
t60.00
t70.00
t80.00
t90.00

t100.00

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 



 
 

๑๓ 

ตอนที่ ๕  ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ 

 ตารางที่ ๙  ตารางแสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าสถิติ ระดับความพึงพอใจ 
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ จ านวน ๕๔ ๑๖ - - - 
 ร้อยละ ๗๗.๑๔ ๒๒.๘๖ - - - 

๒. ได้รับบริการคุ้มค่า และคุ้มประโยชน์ จ านวน ๔๖ ๒๔ - - - 

 ร้อยละ ๖๕.๗๑ ๓๔.๒๙ - - - 
๓. ได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว จ านวน ๕๗ ๑๓ - - - 
 ร้อยละ ๘๑.๔๓ ๑๘.๕๗ - - - 

๔. ได้รับบริการจากเจ้าหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อม จ านวน ๖๖ ๔ - - - 

 ร้อยละ ๙๔.๒๙ ๕.๗๑ - - - 

๕. ผลการให้บริการโดยภาพรวม จ านวน ๖๐ ๑๐ - - - 

 ร้อยละ ๘๕.๗๑ ๑๔.๒๙ - - - 

  

จากตางรางท่ี ๙  ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ  ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด รองลงมา ระดับพอใจ มาก  และระดับพอใจปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด ไม่มี 

แผนภูมิรูปภาพแสดงความพึงพอใจ ด้านผลรวมของการให้บริการ 
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บทที่ ๔ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี
ต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ มีการปรับตัวและพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมการด าเนินการสู่ความเป็น
มาตรฐาน และพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ  กลุ่มเป้าหมาย / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้มารับบริการ 
ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๖๒) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
แบ่งการส ารวจเป็น ๖ ตอน  ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ เป็นข้อมูลด้านสถานภาพ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพ  ตอนท่ี ๒ ส ารวจความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  ตอนท่ี ๓ ส ารวจความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ตอนท่ี ๔ ส ารวจความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ตอนท่ี ๕ ส ารวจ
ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ และตอนท่ี ๖ ข้อเสนอแนะ   

๑. สรุปผล 
 ตอนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้ท าการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ปรากฏ ดังนี้ ผู้ตอบแบบ
ส ารวจส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นฆราวาส คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๑๔ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙ การศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๘๖  และผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ / สามเณร บางส่วนประกอบอาชีพ ท าสวน ฯลฯ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔ 

 ตอนที่ ๒   ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ   โดยภาพรวมผู้ตอบ
แบบส ารวจ  มีความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด  มาก และปานกลาง ตามล าดับ 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ โดยภาพรวม ผู้ตอบ
แบบส ารวจมีความพึงพอใจ ระดับ มากท่ีสุด และ มาก ตามล าดับ 

 



 
 

๑๕ 

 ตอนที่ ๔  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม ผู้ตอบ
แบบส ารวจ มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  มากและปานกลาง ตามล าดับ 

ตอนที่ ๕  ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ โดยภาพรวม 
ผู้ตอบแบบส ารวจ มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  และมาก ตามล าดับ 

๒. ข้อเสนอแนะ 

   ๑. ควรท าการส ารวจทุก ๆ ปี และท าให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน 
   ๒. ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการรักษาระดับการให้บริการ และมีอัธยาศัยท่ีดีต่อผู้รับบริการ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

บทที่ ๔ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมี
ต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ มีการปรับตัวและพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมการด าเนินการสู่ความเป็น
มาตรฐาน และพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ  กลุ่มเป้าหมาย / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้มารับบริการ 
ณ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
๒๕๖๒) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
แบ่งการส ารวจเป็น ๖ ตอน  ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบส ารวจ เป็นข้อมูลด้านสถานภาพ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและอาชีพ  ตอนท่ี ๒ ส ารวจความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  ตอนท่ี ๓ ส ารวจความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ตอนท่ี ๔ ส ารวจความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ตอนท่ี ๕ ส ารวจ
ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ และตอนท่ี ๖ ข้อเสนอแนะ   

๑. สรุปผล 
 ตอนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้ท าการแจกแบบส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ปรากฏ ดังนี้ ผู้ตอบแบบ
ส ารวจส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นฆราวาส คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๑๔ มีอายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๙ การศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๘๖  และผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ / สามเณร บางส่วนประกอบอาชีพ ท าสวน ฯลฯ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๔ 

 ตอนที่ ๒   ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ   โดยภาพรวมผู้ตอบ
แบบส ารวจ  มีความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด  มาก และปานกลาง ตามล าดับ 

 ตอนที่ ๓  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ โดยภาพรวม ผู้ตอบ
แบบส ารวจมีความพึงพอใจ ระดับ มากท่ีสุด และ มาก ตามล าดับ 

 



 
 

๑๗ 

  

ตอนที่ ๔  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยภาพรวม ผู้ตอบ
แบบส ารวจ มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  มากและปานกลาง ตามล าดับ 

ตอนที่ ๕  ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ 

  ผู้ตอบแบบส ารวจ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ โดยภาพรวม 
ผู้ตอบแบบส ารวจ มีความพึงพอใจ มากท่ีสุด  และมาก ตามล าดับ 

๒. ข้อเสนอแนะ 

   ๑. ควรท าการส ารวจทุก ๆ ปี และท าให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างาน 
   ๒. ขอให้เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการรักษาระดับการให้บริการ และมีอัธยาศัยท่ีดีต่อผู้รับบริการ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ที่มีต่อการปฏิบัติงานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ค าชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่อง      และตารางที่ตรงตามความเป็นจริง โดยข้อมูลที่ได้รับจะไม่เปิดเผยและจะ
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนางานของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในภาพรวม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป     
            1.สถานภาพ            พระภิกษุ/สามเณร          ฆราวาส 
            2.เพศ            ชาย             หญิง 
            3.อายุ                        20-40 ปี                       41-60   ปี                         60    ปีข้ึนไป 
            4.ระดับการศึกษา ประถมศึกษา               มัธยมศึกษา                        ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท                  ปริญญาเอก                        อื่น ๆ
(ระบุ)............................................ 
           5.อาชีพ               ข้าราชการ                  พนักงานรัฐวิสาหกิจ              ธุรกิจส่วนตัว 
 ลูกจ้าง                   อื่น ๆ (ระบุ)............................................................ 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

1. การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนการ
ให้บริการ 

     

2.ล าดับข้ันตอนการให้บริการ      
3.การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง      
4.ระยะเวลาในการรอรับบริการ      
5.ความรวดเร็ว ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ      
 
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

1.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ      
2.ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ      
3.ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี      
4.ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะ      
5.การให้บริการเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ       
 
 
 
 



 
 

 
ตอนที่ 4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

1.ป้าย/สัญลักษณ์และประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ       
2.ความพร้อม/เพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผูร้ับบริการ      
3.การเปิดรับฟังความคิดเห็นการให้บริการ      
4.ความพร้อม/เพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก      
5.ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ      
 
ตอนที่ 5  ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

1.ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ      
2.ได้รับบริการอย่างคุ้มค่า และคุ้มประโยชน์      
3.ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ตามระยะเวลาท่ีก าหนด      
4.ได้รับบริการจากเจ้าหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ      
5.ผลการใหบ้ริการโดยภาพรวม      
 

ตอนที่ 6  ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                 

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

 

 

 

 

                                                                                                      ขอขอบคุณผู้ตอบแบบส ารวจ 

                                                                                ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 



 
 

 

 

คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

นายบุญเชิด        กิตติธรางกูร ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 

คณะผู้จัดท า  

นายสุขพิชัย         เชาวกุล  นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ 
 นางสุรีย์             บูรณพันธุ์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ  
 นางสาววัลภา       ศรีพระนัส  นักวิชาการศาสนาช านาญการ  
 นางสาวพรรนิภา    คงเวียง  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
 นางสาวพิมลวรรณ  เหลืองรังษี  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
 นางสาวอุสา          กลางแท่น  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
วิเคราะห์ รวบรวม เรียบเรียงและจัดท ารูปเล่ม 

นางสุรีย์    บูรณพันธุ์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ  
   

 

 

 


