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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 

คํานํา 
 
 การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ 
เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ รวมท้ังทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เห็นถึงความสําคัญของนักศึกษา จึงไดสํารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอการใหบริการทั้ง 3 ดาน ในปการศึกษา 
2557 อันจะสนับสนุนใหสาขาวิชาและคณะไดรับทราบขอมูล ตลอดจนความตองการของนักศึกษาที่จะ
นําไปสูการพัฒนากิจกรรมและปรับปรุงการใหบริการในดานตาง ๆ แกนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอไป 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

มีนาคม 2558 
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ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ตอคุณภาพของการใหบริการ 3 ดาน                 หนา 1 

 

บทที่ 1 
สวนนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
  การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนสงเสริมเพื่อให
นักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพรอม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบงออกไดเปนสองสวน คือ (1) การจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาซึ่งสถาบัน
จัดขึ้นใหสอดคลองกับความตองการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักศึกษาและศิษยเกา และ (2) การจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองคกรนักศึกษาซึ่งไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให
นักศึกษาไดพัฒนารางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ไดแก 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร  เห็นถึงความสําคัญของนักศึกษา จึงไดสํารวจความพึงพอใจตอ
การใหบริการทั้ง 3 ดานแกนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 อันจะสนับสนุนใหสาขาวิชาและคณะได
รับทราบขอมูลและความตองการของนักศึกษาที่จะนําไปสูการพัฒนากิจกรรมและปรับปรุงการใหบริการในดาน
ตาง ๆ  แกนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตอไป 

   

วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการแนะ

แนวการใชชีวิตแกนักศึกษา 
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาดานการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

นักศึกษา 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ

และวิชาชีพแกนักศึกษา 
 

ตัวชีวัดความสําเร็จ 
มีผลความพึงพอใจตอการจัดบริการการแกนักศึกษาทั้ง 3 ดาน ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดทราบขอมูลเกี่ยวกับความพึง

พอใจของนักศึกษาดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใชชีวิตแก
นักศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาตอไป 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชฏัลําปาง ตอคุณภาพของการใหบรกิาร 3 ดาน                   หนา 2 
 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดทราบขอมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของนักศึกษาดานการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา เพื่อใชเปน
แนวทางดานการจัดบริหารขอมูลขาวสารแกนักศึกษาตอไป 

3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดทราบขอมูลเกี่ยวกับความพึง
พอใจของนักศึกษาดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแก
นักศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษาตอไป 

 

ขอบเขตในการสํารวจ 

  ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
  สํารวจความพึงพอใจ 3 ดาน ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อนําผล

ที่ไดมากําหนดเปนแนวทางในการแกไขและจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการแกนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ขอบเขตประชากร 
  ศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 
คําสําคัญ (keywords) ของโครงการ 
  สาขา หมายถึง สาขาวิชาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 11 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ  สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาการพัฒนาชุนชม สาขาวิชาดนตรี 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และสาขาวิชาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
   คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอ
การใหบริการ 3 ดาน ไดแก ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  ดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา และดาน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา มากหรือนอย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชฏัลําปาง ตอคุณภาพของการใหบรกิาร 3 ดาน                   หนา 3 
 

บทที่ 2 
วิธีดําเนินการ 

 
1) ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการสํารวจครั้งนี้ มีจํานวน 852 คน ไดแก นักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 11 สาขาวิชา ซึ่งเปนนักศึกษาที่ไดรับการบริการ จากคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและสาขา 
 

 2) กลุมตัวอยาง 
  ใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
โดยใชวิธีการแบบเจาะจง และผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 852 คน 
 
3)  วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตอการ
จัดบริการทั้ง 3 ดาน ปการศึกษา 2557   

2. สรุปจํานวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาทุกชั้นป  และทําการสุม
ตัวอยางนักศึกษาใหไดทุกสาขาวิชา ทุกชั้นป จากนักศึกษาทั้งหมดของคณะ เดือนมีนาคม 2558 

3. จัดทําตารางการแจกแบบสอบถาม-เก็บแบบสอบถาม  ตามตารางเรียนของนักศึกษาจากระบบ
ลงทะเบียน ตามจํานวนที่สุม เดือนมีนาคม 2558 

4. นําแบบสอบถามมาหาความถี่ของขอมูล  วิเคราะหขอมูลเพื่อหารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสรุปผลการประเมิน  เดือนมีนาคม 2558 
 

4) เครื่องมือ 
เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตอการจัดใหบริการทั้ง 3 ดาน ปการศึกษา 
2557 ประกอบดวยขอคําถาม 3 ตอน 
      ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที ่2 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการ 3 ดาน  ไดแก 

2.1 ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใชชีวิตแก 
  นักศึกษา 

2.2 ดานการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
2.3 ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

      ตอนที ่3  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     3.1 ขอเสนอแนะดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

        3.2 ขอเสนอแนะ ดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
     3.3 ขอเสนอแนะ ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  นักศึกษา 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชฏัลําปาง ตอคุณภาพของการใหบรกิาร 3 ดาน                   หนา 4 
 

5) ขอบเขตการศึกษา 
กําหนดขอบเขตการศึกษา โดยจํากัดขอบเขตดานเนื้อหา เฉพาะการศึกษาการใหบริการ 3 ดาน ไดแก 

ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ดานการจัดบริการขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา และดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
แกนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เทานั้น 
 

6) การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดแจกแบบสอบถาม ซึ่งใชวิธีทางสถิติ ดังนี้ 

1) วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( x  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2) การแปลผลคาเฉลี่ย 
   ระดับความพึงพอใจ (วัดระดับความพึงพอใจ) 

  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอยที่สุด  
   คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ นอย  
   คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง  
   คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก  
   คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สุด    
  3) แยกตามประเภทของผูตอบแบบสอบถามจากขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แลวนําเสนอใน
รูปแบบตารางและแปลผลดวยการบรรยาย 
  4) แยกตามขอมูลการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิเคราะหขอมูลโดย 
Content Analysis และสรุปประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เปน
รายขอและนําเสนอในรูปตารางและแปลผลดวยการบรรยาย 
  5) ขอมูลขอเสนอแนะ ดานการใหบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน เปนคําถามปลายเปด (Open-ended 
Questions) วิเคราะหขอมูลโดยวิธ ีContent Analysis สรุปผลเปนรายขอ  
 
7) การเก็บรวบรวมขอมูล 
      การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามแกนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปทุกสาขาวิชา
ตามตารางการสุมตัวอยาง และตามตารางเรียนของนักศึกษา   
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บทที่ 3 
สรุปผลความพึงพอใจ  

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการ 3 ดานของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสุมจากกลุมตัวอยางจํานวน 1,000 คน มี
ผูตอบสอบถามทั้งสิ้น 852 คน คิดเปนรอยละ 85.20  แบงเปนสาขาวิชา ดังผลการสรุปตอไปนี้ 
 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.1) เพศ 

ขอมูล จํานวนตอบแบบสอบถาม(คน) รอยละ 

             ชาย 331 38.84 

             หญิง 521 61.16 

รวม 852 100.0 
 

จากตารางที่ 1   พบวา เปนเพศหญิง จํานวน 521 คน คิดเปนรอยละ 61.16 และ เพศชายจํานวน  331 คน 
คิดเปนรอยละ 38.84 ตามลําดับ 

 
1.2) ชั้นปที่ศึกษา 

ขอมูล จํานวนผูตอบแบบสอบถาม(คน) รอยละ 

         ชั้นป 1 245 28.76 

         ชั้นป 2 222 26.06 

         ชั้นป 3 195 22.89 

         ชั้นป 4 174 20.42 

         ชั้นปที่ 5 16 1.87 

รวม 852 100.0 
 

จากตารางที่ 2 พบวา เปนนักศึกษาชั้นป 1 จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 28.76 ชั้นปที่ 2 จํานวน 222 
คน คิดเปนรอยละ 26.06 นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 22.89  นักศึกษาชั้นปที่ 4 
จํานวน 174 คนคิดเปนรอยละ 20.42 และนักศึกษาชั้นปที่ 5 จํานวน  16 คน คิดเปน  1.87 

 
1.3) จํานวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามสาขาวิชา 

ขอมูล 
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

(คน) 
รอยละ 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 17 2.00 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 59 6.92 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 244 28.64 
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ขอมูล 
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม

(คน) 
รอยละ 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 63 7.39 

สาขาวิชาภาษาไทย   84 9.86 

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ 13 1.53 

สาขาวิชาภาษาจีน 71 8.33 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 74 8.68 

สาขาวิชาดนตรี 48 5.63 

สาขาวิชานิติศาสตร 70 8.22 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 109 12.79 

รวม 852 100 
 

จากตารางที่ 3 พบวา  นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 852 คน แยกเปนสาขาวิชาไดดังนี้ 1) สาขาวิชา
การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 2.00  ของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 6.29 ของผูตอบ
แบบสอบถาม 3) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 28.64 ของผูตอบ
แบบสอบถาม 4) นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 7.39 ของผูตอบ
แบบสอบถาม 5) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 9.86 ของผูตอบแบบสอบถาม 
6) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 1.53 ของผูตอบ
แบบสอบถาม 7) สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ของผูตอบแบบสอบถาม 8) สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 8.68 ของผูตอบแบบสอบถาม 9) สาขาวิชาดนตรี จํานวน 48 คน 
คิดเปนรอยละ 5.63 ของผูตอบแบบสอบถาม 10) สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 8.22 
ของผูตอบแบบสอบถาม และ  11) สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 12.79 ของผูตอบ
แบบสอบถาม  
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สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน 
2.1 ระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน ในภาพรวมของคณะ 
ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน ในภาพรวม
ของคณะ 

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3.97 0.72 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 7.04 0.62 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.88 0.81 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 4.05 0.69 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.90 0.69 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 4.00 0.78 มาก 
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 4.01 0.79 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 3.94 0.78 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.97 0.76 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.11 0.75 มาก 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3.97 0.80 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.08 0.82 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ 
เชนการฝกอบรม ฯ 

4.06 0.72 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.11 0.89 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.08 0.86 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 
ดาน 

4.02 0.77 มาก 

 

จากตารางที่ 4  พบวา  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สวนมากมีระดับความพึงพอใจตอการ

จัดบริการทั้ง 3 ดาน  ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.02)  โดยจําแนกเปนรายดานไดแก  
อันดับ 1 ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ( x = 4.08) รองลงมาดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 4.00 )  

และดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.97)  และตามลําดับ โดยสามารถแยก
รายละเอียดการใหบริการแตละดานไดดังตอไปนี้ 

1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.04 )   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.88 )   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.05)   
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1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.90 )   
 จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา  2) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3) การใหคําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใชได และมีความพึงพอใจนองที่สุดคือ การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ดังนั้น คณะจะตอง
ใหความสําคัญของการใหเวลาในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 

         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชนทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

   (x =4.01)   

        2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.94 )   

        2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.97)   

        2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.11)   

        2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.97 )   
 จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การใหขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับคณะฯ 2) การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ3) การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 4) การ
ประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชนทุนกูยืม และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหขอมูลแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ ดังนั้น คณะควรวางแผนรวมกับสาขาวิชา ในการใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
ผานชองทางตาง ๆ  เพื่อใหนักศึกษาไดรับรูมากยิ่งขึ้น 
 3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึงพอใจ 

    อยูในระดับมาก (x = 4.06)   
                3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

    (x =4.11 )   

       3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.08)   
  จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก  1) การใหความรู
ในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะ 2) การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา และมีความพึงพอใจนอยที่สุด
คือ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ  
 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ  
1.  ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาอยางทั่วถึงผานทางเว็บไซต หรือ ทาง E-mail ของนักศึกษา 
2.  ควรจัดโครงการทางดานวิชาการหรือวิชาชีพใหมากกวานี้ 
3.  ควรมีการสงเอกสารหรือประชาสัมพันธขาวสารของคณะผานชองทางหลายชองทางมากยิ่งขึ้น  
4.  การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการกูยืม อยากใหแจงลวงหนาหลาย ๆ  วัน 
5. เพิ่มชองทางการใหขอมูลขาวสารแกนักศึกษาเชน ผานเว็บไซต facebook.com หรือ E-mail 
6. อยากใหมีการจัดโครงการทางวิชาชีพใหมาก  ๆ
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7. อยากใหมีขอมูลแหลงฝกประสบการณที่เปนประโยชนตอนักศึกษามาก  ๆ
8. จัดทําตารางนัดพบอาจารยที่ปรกึษาบอย  ๆ
9. ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธของคณะฯ ในการใหขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆแกนักศึกษา

อยางทั่วถึงผานทางเว็บไซต หรือผานทางบอรดประชาสัมพันธ 
10. การจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องและมีการประชาสัมพันธ

ใหนักศึกษาไดรับทราบอยางทั่วถึง 
11. คณะฯ หรือ มหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตอนักศึกษาเกี่ยวกับทุนกูยืม ควร

แจงลวงหนาอยางนอย 1-2 เดือน 
12. การประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนแกนักศึกษาใหทั่วถึง ในเรื่องตาง ๆ เชน โครงการ 

กิจกรรม ทุนกูยืม หรืออื่น ๆ  
13. จัดตารางพบอาจารยที่ปรึกษา 
14. การจัดโครงการหรือกิจกรรมอยากใหมีการประชาสัมพันธลวงหนาอยางนอย 1-2 สัปดาห  
15. นอกจากการเผยแพรขอมูลแกนักศึกษาผานทางเว็บไซตสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ควรมีการ

ประชาสัมพันธชองทางอื่น ๆ  ใหนักศึกษาไดรับทราบอยางทั่วถึง 
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3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแยกเปนสาขา 11 สาขาวิชา ดังตอไปนี้ 
3.1 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.)  
ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน ของนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3.85 0.73 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3.71 0.47 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.82 0.95 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 4.24 0.90 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.65 0.61 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 3.89 0.80 มาก 
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 3.94 0.90 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 3.94 0.66 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.18 0.81 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 3.47 0.80 ปานกลาง 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3.94 0.83 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.29 0.79 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ 
เชนการฝกอบรม ฯ 

4.29 0.69 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.18 0.81 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.41 0.87 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.01 0.77 มาก 

 

จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) มีระดับ

ความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน  ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.01 ) โดยจําแนก
เปนรายดานไดแก  อันดับ 1 ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 

อยูในระดับมาก ( x = 4.29 ) รองลงมาดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 

3.89 ) และดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.85) ตามลําดับ โดยสามารถแยก
รายละเอียดการใหบริการแตละดานไดดังตอไปนี ้

1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.71 )   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.82 )   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.24 )   
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   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.65)   
 จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษาเทากัน 2) การใหเวลาในการใหคําปรึกษา3) วิธีการใหคําแนะนําและการ
ใหคําปรึกษา และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 
  2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 

        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

      ( x = 3.75 )   

        2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.94)   

        2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =3.94 )   

        2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.18)   
        2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

(x =3.47)   
 จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การใหขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับคณะฯ 2)  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆและ การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก 3) การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การ
ใหบริการขอมูลของเจาหนาที ่
 3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึงพอใจ 

    อยูในระดับมาก (x = 4.29 )   
                3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

    (x =4.18 )   

       3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.41 )   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก  1) การปฐมนิเทศ
กอนเขา-จบการศึกษา 2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 
ขอเสนอแนะ  

1. ควรมกีารประชาสัมพันธใหนักศึกษาอยางทั่วถึงผานทางเว็บไซต หรือ ทาง E-mail ของนักศึกษา 
2. ควรจัดโครงการทางดานวิชาการหรือวิชาชีพใหมากกวานี้ 
3. ควรมีการสงเอกสารหรือประชาสัมพันธขาวสารของคณะผานชองทางหลายชองทางมากยิ่งขึ้น  
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3.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ ตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน             

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3.82 0.72 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 4.22 0.56 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.66 0.80 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 3.93 0.67 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.47 0.84 ปานกลาง 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 3.88 0.80 มาก 
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 3.88 0.83 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 3.64 0.91 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.71 0.83 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.25 0.68 มาก 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3.90 0.74 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.10 0.80 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชน
การฝกอบรม ฯ 

4.12 0.70 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.08 0.88 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.10 0.82 มาก 
4.โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

3.93 0.77 มาก 

 

จากตารางที่ 6 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกตศิลปมีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 

ดาน  ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 3.93 ) โดยจําแนกเปนรายดานตามลําดับ ไดแก ดาน

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 4.10) 

รองลงมาดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.88) และดานงานแนะแนวและ

การใหคําปรึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.82 )  ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละ
ดานไดดังตอไปนี้ 

2) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.22)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.66)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.93 )   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.47)   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 2) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 3) การใหเวลาในการให
คําปรึกษา และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

(x = 3.88)   

        2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพงึพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.64)   

        2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.71)   

        2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.25)   

        2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.90)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก 1)  การใหขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับคณะฯ 2) การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3) การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา 
เชน ทุนกูยืม 4) การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหขอมูล
การจัดกิจกรรมตาง  ๆ

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึงพอใจ 

    อยูในระดับมาก (x = 4.12 )   
                 3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

     (x = 4.08 )   

       3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.10 )   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย  ไดแก 1) มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ 2) การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา และ
มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 
 ขอเสนอแนะ 

1. ประชาสัมพันธกิจกรรมหรือโครงการใหแกนักศึกษาอยางทั่วถึง 
2. อยากใหมีกิจกรรมที่พัฒนาความรูทางดานออกแบบเยอะ  ๆและทํากิจกรรมรวมกันทุกชั้นป  
3. การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการกูยืม อยากใหแจงลวงหนาหลาย ๆ  วัน 
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3.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน             

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3.96 0.73 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3.99 0.62 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.95 0.80 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 4.00 0.79 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.91 0.68 มาก 
2. การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 3.97 0.81 มาก 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 4.08 0.77 มาก 
        2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 3.83 0.94 มาก 
        2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.94 0.71 มาก 
        2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.10 0.75 มาก 
        2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3.89 0.87 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

3.91 0.84 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชน
การฝกอบรม ฯ 

3.93 0.77 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 3.88 0.93 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 3.90 0.82 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 
ดาน 

3.95 0.79 มาก 

 

จากตารางที่ 7  พบวา นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 

ดาน  ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 3.95) โดยจําแนกเปนรายดานตามลําดับ ไดแก ดานการ

บริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา อยูในระดับมา( x =3.97) รองลงมา ดานงานแนะแนวและการให

คําปรึกษาอยูในระดับมาก ( x = 3.96) และดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพนักศึกษาอยูในระดับมาก ( x = 3.91) และ ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละ
ดานไดดังตอไปนี้ 

1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =3.99 )   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.95)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.00)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.91 )   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 2) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3) การใหเวลาในการให
คําปรึกษา และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

      ( x = 4.08)   

        2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.83)   

        2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.94)   

        2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.10)   

        2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.89)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก 1) การใหขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับคณะฯ 2) การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 3) การใหขอมูลแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 4) การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การ
ใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึงพอใจ 

    อยูในระดับมาก (x = 3.96 )   
                 3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

     (x =3.88)   

       3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 3.90)   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ 2) การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา และ
มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

1. เพิ่มชองทางการใหขอมูลขาวสารแกนักศึกษาเชน ผานเว็บไซต facebook.com หรือ E-mail 
2. อยากใหมีการจัดโครงการทางวิชาชีพ 
3. อยากใหมีขอมูลแหลงฝกประสบการณที่เปนประโยชนตอนักศึกษามาก  ๆ
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3.4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน            

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3.87 0.66 มาก 
       1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3.92 0.58 มาก 
       1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.78 0.77 มาก 
       1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 3.89 0.76 มาก 
       1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.89 0.54 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 3.84 0.82 มาก 
       2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 3.76 0.82 มาก 
       2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 3.90 0.71 มาก 
       2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.71 0.83 มาก 
       2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 3.98 0.81 มาก 
       2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3.84 0.92 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.29 0.69 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชน
การฝกอบรม ฯ 

4.05 0.55 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.40 0.73 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.41 0.78 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.00 0.72 มาก 

 

จากตารางที่ 8 พบวา  นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน มีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน  

ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.00) โดยจําแนกเปนรายดานตามลําดับ ไดแก ดานการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมาก ( x = 4.29) รองลงมาดานงานแนะ

แนวและการใหคําปรึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.87) และดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา

นักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.84) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละดานได
ดังตอไปนี้ 

1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.92)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.78)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.89)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =3.89)   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 2) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 3) การดูแล/ เอาใจใส
นักศึกษา และ มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

     ( x = 3.76)   

        2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.90)   

        2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.71)   

        2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.98)   

        2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.84)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก 1) การใหขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับคณะฯ 2) การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ3) การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน  4) การ
ประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหขอมูลแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึงพอใจ 

    อยูในระดับมาก (x = 4.05 )   
                3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

    (x = 4.40)   

       3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.41)   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก 1) การใหความรู
ในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 2) การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา และ 3) การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ   

 
ขอเสนอแนะ 

1. จัดทําตารางนัดพบอาจารยที่ปรึกษาบอย  ๆ
2. คณะฯเพิ่มชองทางการใหขอมูลเกี่ยวกับทุนกูยืมเพื่อการศึกษา หรือประชาสัมพันธใหแก

นักศึกษาอยางทั่วถึง 
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3.5 สาขาวิชาภาษาไทย  
ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทยตอการ
จัดบริการทั้ง 3  

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3.95 0.64 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 4.04 0.53 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.82 0.71 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 4.07 0.67 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.87 0.64 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 4.04 0.64 มาก 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 3.98 0.69 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 4.07 0.64 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.99 0.59 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.18 0.60 มาก 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3.99 0.67 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.15 0.85 
มาก 

        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ 
เชนการฝกอบรม ฯ 

4.15 0.84 มาก 

        3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.15 0.87 มาก 
        3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.13 0.85 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.05 0.71 มาก 

 

จากตารางที่ 9  พบวา  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน ใน

ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.01) โดยจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมาก ( x =4.15) รองลงมา  ดานการบริการดานขอมูล

ขาวสารตอนักศึกษานักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 4.04) และดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา อยูใน

ระดับมาก (x = 3.95) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละดานไดดังตอไปนี ้
1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.04)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.82)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.07)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =3.87)   



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชฏัลําปาง ตอคุณภาพของการใหบรกิาร 3 ดาน                   หนา 19 
 

  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 2) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3) การใหคําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใชได และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

       ( x = 3.98)   

         2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.07)   

         2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.99)   

         2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.18)   

         2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.99)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก 1) การใหขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับคณะฯ 2) การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ 3) การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 4) การ
ใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธในการบริการ
การศึกษา เชน ทุนกูยืม 

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึง 

       พอใจอยูในระดับมาก (x = 4.15 )   
                  3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

        (x = 4.15)   

        3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.13)   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ และ การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับ
ลักษณะงาน  และมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา     

 
ขอเสนอแนะ 

ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธของคณะฯ ในการใหขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆแกนักศึกษาอยาง
ทั่วถึงผานทางเว็บไซต หรือผานทางบอรดประชาสัมพันธ 
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3.6 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ  
ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับชาวตางประเทศ ตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน            

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 4.21 0.78 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 4.54 0.52 มากที่สุด 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 4.15 0.90 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 4.08 0.95 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 4.08 0.76 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 4.29 0.82 มาก 
        2.1  การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 4.31 0.95 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 4.23 0.73 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.23 0.83 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.23 0.93 มาก 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 4.46 0.66 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

3.85 0.74 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชน
การฝกอบรม ฯ 

3.85 0.69 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 3.62 0.77 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.08 0.76 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.12 0.78 มาก 

 

จากตารางที่ 10  พบวา  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจมีระดับความพึงพอใจตอการ

จัดบริการทั้ง 3 ดาน  ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.12) โดยจําแนกเปนรายดานไดแก  

ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมาก ( x =4.29) รองลงมาดาน

งานแนะแนวและการใหคําปรึกษา อยูในระดับมาก ( x = 4.21 ) และ ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอ

นักศึกษานักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.85) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละ
ดานไดดังตอไปนี้ 

1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.54)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.15)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.08)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =4.08)   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 2) การใหเวลาในการใหคําปรึกษา และมีความพึงพอใจ
เทากันอยูสองประเด็นคือ การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา และ การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได    

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

       ( x = 4.31)   

         2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.23)   

         2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =4.23)   

         2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =4.23)   

         2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.46)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การใหบริการขอมูลของ
เจาหนาที่ พนักงาน 2) การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม และมีความพึงพอใจเทากัน
สามประเด็นคือ การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ การใหขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึง 

       พอใจอยูในระดับมาก (x = 3.85 )   
                   3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

       (x = 3.62)   

        3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.08)   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การปฐมนิเทศ
กอนเขา-จบการศึกษา 2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 

 
ขอเสนอแนะ 

- ไมมี 
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3.7 สาขาวิชาภาษาจีน  
ตารางที่ 11  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสาขาวิชาภาษาวิชาจีน ตอการ
จัดบริการทั้ง 3 ดาน            

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 4.08 0.69 มาก 
       1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 4.03 0.63 มาก 
       1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.96 0.75 มาก 
       1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 4.18 0.78 มาก 
       1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 4.17 0.61 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 3.97 0.78 มาก 
       2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 3.93 0.72 มาก 
       2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 3.93 0.78 มาก 
       2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.93 0.82 มาก 
       2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.08 0.81 มาก 
       2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3.97 0.77 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.17 0.75 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชน
การฝกอบรม ฯ 

4.07 0.62 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.21 0.81 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.23 0.83 มาก 
4.โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.07 0.74 มาก 

 

จากตารางที่ 11 พบวา  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจีนมีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน  

ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.07) โดยจําแนกเปนรายดานไดแก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมาก ( x = 4.17) รองลงมาดานการบริการดานขอมูล

ขาวสารตอนักศึกษานักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 4.08) และ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา อยูใน

ระดับมาก (x = 3.97) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละดานไดดังตอไปนี ้
1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.03)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.96)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.18)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =4.17)   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 2) การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3) วิธีการใหคําแนะนําและ
การใหคําปรึกษา และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

               ( x = 3.93)   

         2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.93)   

         2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.93)   

         2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.08)   

         2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.97)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก 1) การใหขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับคณะฯ 2) การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน และมีความพึงพอใจที่เทากันสามประเด็นคือ 
การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ  การประชาสัมพันธในการ
บริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึง 

       พอใจอยูในระดับมาก (x = 4.07)   
                   3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับ 

       มาก (x = 4.21)   

        3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.23)    
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก  1) การปฐมนิเทศ
กอนเขา-จบการศึกษา  2) การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน  และมีความพึงพอใจนอย
ที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ 

 
ขอเสนอแนะ 

  ไมมี 
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2.8 สาขาวิชาอังกฤษ  
ตารางที่ 12  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสาขาวิชาอังกฤษ ตอการจัดบริการ
ทั้ง 3 ดาน            

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3.99 0.70 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 4.05 0.64 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.81 0.77 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 3.99 0.71 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 4.12 0.66 มาก 
2. การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 4.10 0.73 มาก 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 4.01 08.2 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 4.00 0.68 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.27 0.69 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.14 0.71 มาก 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 4.07 0.76 มาก 
3. มีการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

3.95 0.92 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชน
การฝกอบรม ฯ 

4.04 0.75 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 3.97 1.01 มาก 
       3.3  การปฐมนเิทศกอนเขา-จบการศึกษา 3.85 1.02 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.02 0.78 มาก 

 

จากตารางที่ 12  พบวา  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยอังกฤษมีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 

ดาน  ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.02) โดยจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานการบริการดาน

ขอมูลขาวสารตอนักศึกษานักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 4.10) รองลงมาดานงานแนะแนวและการให

คําปรึกษา อยูในระดับมาก ( x = 3.99) และ ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพ อยูในระดับมาก ( x =3.95) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละดานได
ดังตอไปนี้ 

1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.05)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.81)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.99)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =4.12)   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 2) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3) การดูแล/ 
เอาใจใสนักศึกษา และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

       ( x = 4.01)   

         2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.00)   

         2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.27)   

         2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.14)   

         2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.07)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การใหขอมูลแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ 2) การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 3) การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 
4) การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหขอมูล
การจัดกิจกรรมตาง  ๆ

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึง 

       พอใจอยูในระดับมาก (x = 4.04)   
3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

    (x = 3.97)   

        3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดบัมาก (x = 3.85)   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ 2) การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรง
กับลักษณะงาน และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 

 
ขอเสนอแนะ 

การจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องและมีการประชาสัมพันธให
นักศึกษาไดรับทราบอยางทั่วถึง 
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3.9 สาขาวิชาดนตรี  
ตารางที่ 13  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสาขาวิชาดนตรี ตอการจัดบริการ
ทั้ง 3 ดาน            

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 4.01 0.79 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 4.15 0.68 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.94 0.93 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 4.19 0.67 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.77 0.88 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 4.01 0.88 มาก 
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 3.92 0.82 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 4.08 0.65 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.81 1.02 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.04 1.01 มาก 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 4.19 0.91 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.32 0.89 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชน
การฝกอบรม ฯ 

4.25 0.76 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.33 0.91 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 1.38 1.00 มาก 
4.โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.11 0.85 มาก 

 

จากตารางที่ 13  พบวา  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน  ใน

ภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.11) โดยจําแนกเปนรายดานไดแก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมาก ( x = 4.32) และมีความพึงพอใจเทากันคือ ดาน
การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษานักศึกษา และ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา อยูในระดับ

มาก (x = 4.01 ) โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละดานไดดังตอไปนี ้
1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.15)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.94)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.19)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =3.77)   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 2) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3) การใหเวลาในการให
คําปรึกษา และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได  

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

       ( x = 3.92)   

         2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.08)   

         2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.81)   

         2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.04)   

         2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.19)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก 1)  การใหบริการขอมูลของ
เจาหนาที่ พนักงาน 2) การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ3) การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4) การ
ประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหขอมูลแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ  

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึง      

    พอใจอยูในระดับมาก (x = 4.25)   
                   3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

       (x = 4.33)   

        3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.38)   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การปฐมนิเทศ
กอนเขา-จบการศึกษา 2) การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน และมีความพึงพอใจนอย
ที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรมฯ ความพึงพอใจเทากัน 

 
ขอเสนอแนะ 

3. คณะฯ หรือ มหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตอนักศึกษาเกี่ยวกับทุนกูยืม ควร
แจงลวงหนาอยางนอย 1-2 เดือน 
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3.10 สาขาวิชานิติศาสตร  
ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของวิชานิติศาสตร ตอการจัดบริการทั้ง 
3 ดาน            

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3.94 0.78 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 4.09 0.61 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.91 0.79 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 3.89 0.75 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.89 0.58 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 4.06 0.69 มาก 
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 3.97 0.78 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 4.07 0.57 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.14 0.69 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.14 0.69 มาก 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 3.99 0.73 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.22 0.74 
มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชน
การฝกอบรมฯ 

4.23 0.59 มาก 

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.29 0.78 มาก 
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.14 0.86 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.07 0.71 มาก 

 

จากตารางที่ 14  พบวา  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร มีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน  

ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.07) โดยจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมาก ( x = 4.22) รองลงมา ดานการบริการดานขอมูล

ขาวสารตอนักศึกษานักศึกษาอยูในระดับมาก ( x = 4.06 ) และ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา อยูใน

ระดับมาก (x = 3.94) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละดานไดดังตอไปนี้ 
1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.09)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.91)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.89)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =3.89)   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 2) การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3) การใหคําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใชได และ การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

       ( x = 3.97)   

         2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.07)   

         2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.14)   

         2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.14)   

         2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.99)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การใหขอมูลแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ และ การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 2) การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ3) การ
ใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน และ มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การประชาสัมพันธในการบริการ
การศึกษา เชน ทุนกูยืม 

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึง 

       พอใจอยูในระดับมาก (x = 4.23)   
                   3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

       (x = 4.29)   

        3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.14)   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย ไดแก 1)  การใหความรู
ในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 2) มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการ
ฝกอบรม ฯ และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนแกนักศึกษาใหทั่วถึง ในเรื่องตาง ๆ เชน โครงการ 
กิจกรรม ทุนกูยืม หรืออื่น ๆ  

2. จัดตารางพบอาจารยที่ปรึกษา 
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3.11 สาขาวิชาสังคม 
ตารางที่ 15  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจสาขาวิชาสังคม ตอการจัดบริการทั้ง 3 
ดาน            

ขอคําถาม x  .S.D  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 4.02 0.76 มาก 
        1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 4.07 0.65 มาก 
        1.2  การใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.83 0.91 มาก 
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 4.26 0.83 มาก 
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได 3.93 0.65 มาก 
2.  การบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 4.09 0.70 มาก 
         2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 4.18 0.78 มาก 
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 4.07 0.66 มาก 
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.02 0.68 มาก 
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 4.14 0.69 มาก 
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน 4.06 0.68 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.13 0.75 มาก 

        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ 
เชนการฝกอบรม ฯ 

3.97 0.67 มาก 

        3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 4.33 0.78 มาก 
        3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา 4.10 0.78 มาก 
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการ ทั้ง 3 
ดาน 

4.08 0.73 มาก 

 

จากตารางที่ 15  พบวา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มีระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการทั้ง 3 ดาน  

ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.08) โดยจําแนกเปนรายดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ อยูในระดับมาก ( x = 4.13) รองลงมาดานการบริการดานขอมูล

ขาวสารตอนักศึกษา อยูในระดับมาก ( x = 4.09) และ 3) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  อยูในระดับ

มาก (x = 4.02) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการใหบริการแตละดานไดดังตอไปนี ้
1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

  1.1 วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.07)   

1.2 การใหเวลาในการใหคําปรึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 3.83)   

1.3 การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.26)   

   1.4 การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =3.93)   
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  จากการสํารวจ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ในการใหบริการงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย
ไดแก 1) การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา 2) วิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 3) การใหคําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใชได และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหเวลาในการใหคําปรึกษา  

2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา 
2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

    ( x = 4.18)   

         2.2 การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.07)   

         2.3 การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.02)   

         2.4 การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.14)   

         2.5 การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x = 4.06)   
  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การประชาสัมพันธในการ
บริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม 2) การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ 3) การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
4) การใหบริการขอมูลของเจาหนาที่ พนักงาน  และมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใหขอมูลแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพ  

3) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ ความพึง 

       พอใจอยูในระดับมาก (x = 3.97)   
                   3.2 การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

        (x = 4.33)   

        3.3 การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.10)   
จากการสํารวจ สรุปไดวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอยไดแก 1) การใหความรูใน
การพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน 2) การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา  และมีความพึงพอใจนอยที่สุด
คือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการ เชนการฝกอบรม ฯ 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การจัดโครงการหรือกิจกรรมอยากใหมีการประชาสัมพันธลวงหนาอยางนอย 1-2 สัปดาห  
2. นอกจากการเผยแพรขอมูลแกนักศึกษาผานทางเว็บไซตสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ควรมีการ

ประชาสัมพันธชองทางอื่น ๆ  ใหนักศึกษาไดรับทราบอยางทั่วถึง 
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บทที่ 4 
สรุปและอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษา 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา พบวา เพศของกลุมผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 852 คน แบงเปนเพศหญิง จํานวน 
521 คน คิดเปนรอยละ 61.16 และ เพศชายจํานวน  331 คน คิดเปนรอยละ 38.84 ตามลําดับ โดยแยกกลุม
ตัวอยางเปนชั้นป คือ นักศึกษาชั้นป 1 จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 28.76 ชั้นปที่ 2 จํานวน 222 คน คิด
เปนรอยละ 26.06 นักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 22.89  นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 174 
คนคิดเปนรอยละ 20.42 และนักศึกษาชั้นปที่5 จํานวน 16 คน คิดเปน  1.87 โดยนักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 852 คน สามารถแยกเปนสาขาวิชาไดดังนี้ 1) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคม
เมืองและชนบท (รป.ม.) จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 2.00  ของผูตอบแบบสอบถาม 2) นักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 6.29 ของผูตอบแบบสอบถาม 3) นักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 28.64 ของผูตอบแบบสอบถาม 4) นักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 7.39 ของผูตอบแบบสอบถาม 5) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 9.86 ของผูตอบแบบสอบถาม 6) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ
ชาวตางประเทศ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 1.53 ของผูตอบแบบสอบถาม 7) สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 71 
คน คิดเปนรอยละ 8.33 ของผูตอบแบบสอบถาม 8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 
8.68 ของผูตอบแบบสอบถาม 9) สาขาวิชาดนตรี จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 5.63 ของผูตอบ
แบบสอบถาม 10) สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 8.22 ของผูตอบแบบสอบถาม และ  11) 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 12.79 ของผูตอบแบบสอบถาม  

 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน  

จากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน ไดแก ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา  ดานการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา 
และดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ในภาพรวมระดับคณะ 

พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหบริการทั้ง 3 ดาน อยูในระดับมาก ( x = 4.02 ) โดยจําแนกเปนราย
ดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพ  ( x = 4.08) 2) ดานการบริการดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา ( x = 4.00 ) และมีความพึงพอใจนอย

ที่สุดในประเด็นดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา (x = 3.97) 
 และจากผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ 3 ดาน ของแตละสาขา พบวา มีจํานวน 8 
สาขาที่มีความพึงพอใจเปนดับแรก ในประเด็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ

วิชาชีพนักศึกษา ไดแก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาไทย   สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร และสาขาวิชาสังคมศึกษา รองลงมาคือมี 2 สาขาวิชาที่มีความพึงพอใจในประเด็นการบริการดาน
ขอมูลขาวสารตอนักศึกษาเปนอันดับแรก ไดแก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
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การสื่อสารสําหรับชาวตางประเทศ โดยมี 1 สาขาวิชา ที่มีความพึงพอใจในประเด็น ดานงานแนะแนวและการ
ใหคําปรึกษาเปนอันดับแรก ไดแก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
 

ขอเสนอแนะ 
(1) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานการใหบริการ

แกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
1.1 คณะฯ ควรเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเฉพาะ การ

ดูแล/ เอาใจใสนักศึกษาเทากัน  โดยใชวิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมและถูกตอง  โดย
นักศึกษาสามารถนําคําปรึกษาไปปรับใชได ซึ่งจะอาจารยจะตองใหเวลาในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยาง
เต็มที่และแบงเวลาของการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน 
 1.2 คณะฯ ควรเพิ่มกิจกรรมหรือโครงการ ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา โดยเฉพาะ การ
ดูแล/ เอาใจใสนักศึกษาเทากัน  โดยใชวิธีการใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษาที่เหมาะสมและถูแตอง  โดย
นักศึกษาสามารถนําคําปรึกษาไปปรับใชได ซึ่งจะอาจารยจะตองใหเวลาในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยาง
เต็มที่และแบงเวลาของการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน  
  1.3 คณะฯ จะตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษา 
โดยสํารวจความพึงพอใจตอการจัดการบริการอยางตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลเปนแนวทางในการจัดทําแผน
ดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ 
 1.4 ควรมีการติดตามและชวยเหลือหรือใหคําแนะนําแกนักศึกษา จนสามารถแกไขปญหาของ
นักศึกษาไดสําเร็จ 
 1.5  ควรจัดประชุมพัฒนาอาจารยหรือบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาเปนระยะ เพื่อสรางความ
เขาใจรวมกันและสรางเครือขายการใหความชวยเหลือรวมกัน 
 1.6 เพิ่มชองทางใหนักศึกษาหรอืผูเกี่ยวของไดใหขอเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงการใหบริการ 
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แบบสอบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดบริการ 3 ดาน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
คําชี้แจง : แบบสํารวจสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตอการจัดบริการ 3 ดาน ไดแก 1) ดานงานแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2) 
ดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา และ 3) ดานจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา โดย
แบบสอบถาม แบงเปน  3 ตอน ไดแก 
   ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไป 
   ตอนที ่2 ระดับความคิดของนักศึกษาตอการใหบริการ 3 ดาน  
   ตอนที ่3 ขอเสนอแนะ 
  จึงขอความรวมมือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 
โดยขอมูลนี้จะ  นําไปใชในการวิเคราะหในภาพรวม ซึ่งจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอนักศึกษา แตจะนํามาใชประโยชนใน
การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการดานแกนักศึกษา เกี่ยวกับการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาตามความตองการ  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนั้น จึงขอใหนักศึกษาเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  ตรงความเปนจริง 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1) เพศ 

  ชาย   หญิง 
2) ชั้นปที่ศึกษา 

 ชั้นปที่ 1  ชั้นปที่ 2   ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 4  ชั้นปที่ 5 
3) สาขาวิชา 

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 

 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 

 สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร 

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 สาขาวิชาภาษาไทย   

 สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ 

 สาขาวิชาภาษาจนี 

 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

 สาขาวิชาดนตร ี

 สาขาวิชานิตศิาสตร 

 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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ตอนที่ 2 ระดับความคิดเหน็ของนักศึกษาตอการใหบรกิาร 3 ดาน  
ประเด็นขอคําถาม 

 
ระดับความพึงใจ  

5 4 3 3 1  
1.  การบริการดานงานแนะแนวและการใหคําปรกึษา       
        1.1 วิธีการใหคาํแนะนําและการใหคําปรึกษา       
        1.2  การใหเวลาในการใหคาํปรึกษา       
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนักศึกษา       
        1.4  การใหคําปรึกษาสามารถนําไปปรับใชได       
2.  การบรกิารดานขอมูลขาวสารตอนักศกึษา       
        2.1 การประชาสัมพันธในการบริการการศึกษา เชน ทุนกูยืม        
        2.2  การใหขอมูลการจัดกิจกรรมตางๆ       
        2.3  การใหขอมูลแหลงฝกประสบการณวิชาชพี       
        2.4  การใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ       
        2.5  การใหบริการขอมูลของเจาหนาที ่พนักงาน       
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
นักศึกษา 

  
    

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการ เชนการ
ฝกอบรม การนาํนักศึกษาศึกษาดูงาน และอื่น ๆ .................. 

  
    

       3.2  การใหความรูในการพัฒนาตนเองใหตรงกับลักษณะงาน       
       3.3  การปฐมนิเทศกอนเขา-จบการศึกษา       
4. โดยภาพรวมทานมีความพึงพอใจตอการจัดบริการทัง้ 3 ดาน            
 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
1) ขอเสนอแนะดานงานแนะแนวและการใหคําปรกึษา
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
2) ขอเสนอแนะ ดานขอมูลขาวสารตอนักศึกษา
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................
3) ขอเสนอแนะ ดานการจดักิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวชิาการและวชิาชีพนักศกึษา
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  


