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คํานํา 

 
 การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งสถาบันจัดขึ้นให้
สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัดกิจกรรม
นักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ี เพ่ือให้นักศึกษาได้
พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เห็นถึงความสําคัญของนักศึกษา จึงได้สํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อการให้บริการทั้ง 3 ด้าน ในปีการศึกษา 2556 อันจะ
สนับสนุนให้สาขาวิชาและคณะได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนความต้องการของนักศึกษาที่จะนําไปสู่การพัฒนา
กิจกรรมและปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางต่อไป 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

กุมภาพันธ์ 2557 
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
  การดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (1) การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่ง
สถาบันจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า และ (2) การจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค์กรนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากสถาบัน ทั้งน้ี เพ่ือให้
นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้ง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เห็นถึงความสําคัญของนักศึกษา จึงได้สํารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการท้ัง 3 ด้านแก่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 อันจะสนับสนุนให้สาขาวิชาและคณะได้
รับทราบข้อมูลและความต้องการของนักศึกษาที่จะนําไปสู่การพัฒนากิจกรรมและปรับปรุงการให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางต่อไป 

   
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 

 
ตัวชวีัดความสําเร็จ 

มีผลความพึงพอใจต่อการจัดบริการการแก่นักศึกษาทั้ง 3 ด้าน ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 
 
 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 2�

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับความพึง

พอใจของนักศึกษาด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาต่อไป 

2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับความพึง
พอใจของนักศึกษาด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางด้านการจัดบริหารข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาต่อไป 

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับความพึง
พอใจของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษาต่อไป 

 
ขอบเขตในการสํารวจ 
  ขอบเขตเชิงเนื้อหา 
  สํารวจความพึงพอใจ 3 ด้าน ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือนําผลที่

ได้มากําหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขและจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

  ขอบเขตประชากร 
  ศึกษาเฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
 
คําสําคญั (keywords) ของโครงการ 
  สาขา หมายถึง สาขาวิชาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุนชม สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ และสาขาวิชาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
   คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ
การให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  ด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา และด้าน
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา มากหรือน้อย  
 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 3�

 

บทที่ 2 
วิธีดําเนินการ 

 
1) ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการสํารวจครั้งน้ี มีจํานวน 696 คน ได้แก่ นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 11 สาขาวิชา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ได้รับการบริการ จากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสาขา 

 

 2) กลุ่มตัวอย่าง 
  ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง และผู้เก่ียวข้องกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  จํานวน 696 คน 
 
3)  วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อการจัดบริการทั้ง  
3  ด้าน  ปีการศึกษา 2556   

2. สรุปจํานวนนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาทุกช้ันปี  และทําการสุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาให้ได้ทุกสาขาวิชา  ทุกช้ันปี จากนักศึกษาทั้งหมดของคณะ เดือนมกราคา 2557 

3. จัดทําตารางการแจกแบบสอบถาม-เก็บแบบสอบถาม  ตามตารางเรียนของนักศึกษาจากระบบ
ลงทะเบียน ตามจํานวนที่สุ่ม เดือน มกราคม 2557 

4. นําแบบสอบถามมาหาความถ่ีของข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสรุปผลการประเมนิ  เดือนมกราคม 2557 
 

4) เครื่องมือ 
เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล  เ ป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ต่อการจัดให้บริการทั้ง  3  ด้าน  ปีการศึกษา 
2556  ประกอบด้วยข้อคําถาม  3  ตอน 
      ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี 2 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการ 3 ด้าน  ได้แก่ 

2.1 ด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใชชี้วิตแก่ 
  นักศึกษา 

2.2 ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
2.3 ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
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      ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     3.1 ข้อเสนอแนะด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา 

        3.2 ข้อเสนอแนะ ด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา 
     3.3 ข้อเสนอแนะ ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  นักศึกษา 

5) ขอบเขตการศึกษา 
กําหนดขอบเขตการศึกษา โดยจํากัดขอบเขตด้านเนื้อหา เฉพาะการศึกษาการให้บริการ 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ด้านการจัดบริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เท่าน้ัน 
 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แจกแบบสอบถาม ซึ่งใช้วิธีทางสถิติ ดังน้ี 
1) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( x  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2) การแปลผลค่าเฉล่ีย 
   ระดับความพึงพอใจ (วัดระดับความพงึพอใจ) 

  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด  
   ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ น้อย  
   ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ ปานกลาง  
   ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ มาก  
   ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ มากที่สดุ    
  3) แยกตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามจากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วนําเสนอใน
รูปแบบตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
  4) แยกตามข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
Content Analysis และสรุปประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นรายข้อและนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
  5) ข้อมูลข้อเสนอแนะ ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน เป็นคําถามปลายเปิด (Open-
ended Questions) วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Content Analysis สรุปผลเป็นรายข้อ  
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7) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปีทุกสาขาวิชา
ตามตารางการสุ่มตัวอย่าง และตามตารางเรียนของนักศึกษา   
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บทที่ 3 
สรุปผลความพึงพอใจ  

 

 จากการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการให้บริการ 3 ด้านของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง แบ่งเป็นสาขาวิชาโดยใช้กลุ่มประชากรตัวอย่าง 
ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม ดังผลการสรุปต่อไปน้ี 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1) เพศ 
ข้อมูล จํานวนตอบแบบสอบถาม(คน) ร้อยละ

             ชาย 243 34.91
             หญิง 453 65.09

รวม 696 100.0
จากตารางท่ี 1   พบว่า เป็นเพศชายจํานวน  243 คน คิดเป็นร้อยละ 34.91  และเพศหญิง จํานวน 

453 คน คิดเป็นร้อยละ 65.09  
 

1.2) ชั้นปีที่ศกึษา 
ข้อมูล จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม(คน) ร้อยละ

         ชั้นปี 1 232 33.33
         ชั้นปี 2 210 30.17
         ชั้นปี 3 142 20.40
         ชั้นปี 4 107 15.38
         ชั้นปีที่ 5 5 0.72

รวม 696 100.0
 

จากตารางที่ 2 พบว่า เป็นนักศึกษาช้ันปี 1 จํานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ช้ันปีที่ 2 
จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 30.17 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40  นักศึกษา
ช้ันปีที่ 4 จํานวน 107คนคิดเป็นร้อยละ 15.38 และนักศึกษาช้ันปีที่ 5 จาํนวน  5 คน คิดเป็น 0.72 
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1.3) จํานวนผูต้อบแบบสอบถามแยกตามสาขาวิชา 
ข้อมูล จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม
(คน) 

ร้อยละ

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 20 2.87
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 50 7.18
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 171 24.57
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 57 8.19
สาขาวิชาภาษาไทย  77 11.06
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ 13 1.87
สาขาวิชาภาษาจีน 65 9.33
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 55 7.90
สาขาวิชาดนตรี 42 6.03
สาขาวิชานิติศาสตร์ 60 8.62
สาขาวิชาสังคมศึกษา 86 12.36

รวม 696 100
 
จากตารางที่ 3 พบว่า  นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 696 คน แยกเป็นสาขาวิชาได้ดังน้ี 1) 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87  ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 7.18 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 3) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 4) นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 8.19 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
5) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน 77คน คิดเป็นร้อยละ 11.06 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 6) สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 7) สาขาวิชา
ภาษาจีน จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.90 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 9) สาขาวิชาดนตรี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 10) สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และ  11) 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอ่การจัดบริการท้ัง 3 ด้าน 
2.1 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการท้ัง 3 ด้าน ในภาพรวมของคณะ 

ตารางที่ 4  คา่เฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน            
ในภาพรวมของคณะ 

ข้อคําถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา 3.96 0.72 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการใหค้ําปรึกษา 4.03 0.63 มาก
        1.2  การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 3.84 0.82 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 4.04 0.75 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.92 0.68 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศกึษา 4.02 077 มาก
        2.1 การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุน
กู้ยืม 

3.99 0.81 
มาก

        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.02 0.72 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.98 0.78 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.13 0.76 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 4.00 0.79 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.11 0.81 มาก

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ 
เช่นการฝึกอบรม ฯ 

4.07 0.72 มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน 4.14 0.87 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.11 0.84 มาก
4. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการท้ัง 3 ด้าน 4.03 0.77 มาก

จากตารางที่ 4  พบว่า  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนมากมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.03)  โดยจําแนกเป็นรายด้าน
ได้แก่  อันดับ 1 ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.11) รองลงมาด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 
4.02 )  และด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96 )  และตามลําดับ โดย
สามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านได้ดังต่อไปน้ี 
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1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.03 )   
1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.84 )   
1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.04)   
1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92 )   

 จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา  2) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 3) การให้คําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใช้ได้ และ 4) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ดังน้ัน คณะจะต้องให้ความสําคัญของการให้
เวลาในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
          2.1  การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่นทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.99 )   
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02 )   
        2.3  การให้ข้อมลูแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.98)   
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13)   
        2.5  การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00 )   

 จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวกับคณะฯ 2) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 3) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 4) การ
ประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่นทุนกู้ยืม และ 5) การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังน้ัน 
คณะควรวางแผนร่วมกับสาขาวิชา ในการให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับรู้มากย่ิงขึ้น 
 3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.07)   
                    3.2 การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =4.14 )   

       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.11 )   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่  1) การให้ความรู้
ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะ 2)  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา และ 3) การจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ  
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  
1.  ควรมกีารประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ทาง E-mail ของนักศึกษา 
2.  ควรจัดโครงการทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพให้มากกว่าน้ี 
3.  ควรมกีารสง่เอกสารหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะผ่านช่องทางหลายช่องทางมากย่ิงขึ้น  
4.  การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการกู้ยืม อยากให้แจ้งล่วงหน้าหลาย ๆ  วัน 
5. เพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาเช่น ผ่านเว็บไซต์ facebook.com หรือ E-mail 
6. อยากให้มีการจัดโครงการทางวิชาชีพให้มากๆ 
7. อยากให้มีข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากๆ 
8. จัดทําตารางนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยๆ 
9. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ในการให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆแก่นักศึกษา

อย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
10. การจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองและมีการประชาสัมพันธ์ให้

นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
11. คณะฯ หรือ มหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษาเก่ียวกับทุนกู้ยืม ควรแจ้ง

ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน 
12. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหท้ั่วถึง ในเรื่องต่าง ๆ  เช่น โครงการ กิจกรรม ทุน

กู้ยืม หรืออ่ืน ๆ 
13. จัดตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
14. การจัดโครงการหรือกิจกรรมอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์  
15. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลแก่นักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์สาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอ่ืน ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแยกเป็นสาขา 11 สาขาวิชา ดังต่อไปนี ้
2.1 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.)  

ตารางที่ 5   ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 

ข้อคําถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพึงพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา 3.85 0.76 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการใหค้ําปรึกษา 3.70 0.57 มาก
        1.2  การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 3.75 0.91 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 4.15 0.88 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.80 0.70 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศกึษา 3.85 0.81 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 3.75 0.97 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 3.90 0.64 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.10 0.85 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 3.45 0.76 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 4.05 0.83 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพนักศึกษา 

4.13 0.86 มาก

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ 
เช่นการฝึกอบรม ฯ 

4.25 0.64 มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน 3.95 1.00 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.20 0.95 มาก
4.   โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน 3.94 0.81 มาก
 

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) มี
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 3.94 ) โดย
จําแนกเป็นรายด้านได้แก่  อันดับ 1 ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
นักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.13 ) รองลงมาด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ( x = 3.85 ) และด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.85) ตามลําดับ โดย
สามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านได้ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.70 )   
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1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.75 )   
1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15 )   

   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80)   
 จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษาเท่ากัน 2) การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3) การให้เวลาใน
การให้คําปรึกษาและ 4) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 
  2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา 

          2.1  การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.75 )   
        2.2 การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90)   
        2.3  การให้ข้อมลูแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =4.10 )   
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.45 )   
        2.5  การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =4.05 )   

 จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) การให้ข้อมูลแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 2) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน  3) การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4) 
การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม และ 5) การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 
 3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.25 )   
                    3.2 การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.95 )   

        3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.20 )   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่  1) มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ  2) การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา และ 3) 
การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาอย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ทาง E-mail ของนักศึกษา 
2. ควรจัดโครงการทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพให้มากกว่าน้ี 
3. ควรมีการสง่เอกสารหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะผ่านช่องทางหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น  
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2.2 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
ตารางที่ 6  คา่เฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ ต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน             

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 3.95 0.81 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 3.98 0.65 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.86 0.97 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 4.08 0.75 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.86 0.88 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 3.98 0.85 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 3.96 0.86 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.06 0.84 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 3.80 0.95 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.08 0.83 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 4.02 0.80 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.11 0.79 มาก

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.04 0.75 มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.12 0.92 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.18 0.69 มาก
4.   โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน 4.01 0.82 มาก
 

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์มีระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดบริการทั้ง 3 ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01 ) โดยจําแนกเป็นรายด้าน
ตามลําดับ ได้แก่  ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.11 ) รองลงมาด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.98) และ
ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.95 )  ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียด
การให้บริการแต่ละด้านได้ดังต่อไปน้ี 

2) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.98)   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.86)   
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1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08 )   
   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.86 )   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1)การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 2) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 3) การให้คําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใช้ได้ และ 4) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
          2.1 การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96)   
        2.2 การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06)   
        2.3 การให้ข้อมลูแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.80)   
        2.4 การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08)   
        2.5 การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวกับคณะฯ 2) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 3) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 4) การ
ประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม และ 5) การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.04 )   
                   3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 4.12 )   

       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.18 )   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  1)  การปฐมนิเทศก่อน
เข้า-จบการศึกษา 2) การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน และ 3) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ 
 ข้อเสนอแนะ 

16. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
17. อยากให้มีกิจกรรมที่พัฒนาความรู้ทางด้านออกแบบเยอะ ๆ และทํากิจกรรมร่วมกันทุกช้ันปี  
18. การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการกู้ยืม อยากให้แจ้งล่วงหน้าหลาย ๆ  วัน 
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2.3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน             

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 3.98 0.68 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 4.04 0.58 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.86 0.78 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 4.11 0.69 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.94 0.64 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 4.01 0.79 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 4.01 0.80 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.01 0.79 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 3.95 0.74 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.15 0.77 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 3.96 0.84 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.06 0.81 มาก

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.04 0.77 มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.05 0.87 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.08 0.79 มาก
4.   โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน 4.02 0.76 มาก
 

จากตารางที่ 7  พบว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการ
ทั้ง 3 ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.02 ) โดยจําแนกเป็นรายด้านตามลําดับ ได้แก่  
ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษาอยู่ในระดับมา( x = 4.06) 
รองลงมาด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01) และด้านงานแนะแนว
และการให้คําปรึกษาอยู่ในระดับมาก ( x = 3.98) และ ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการให้บริการ
แต่ละด้านได้ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.04 )   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.86 )   



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 16�

 

1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.11)   
   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.94 )   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 2) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 3) การให้คําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใช้ได้ และ 4) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
          2.1 การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01)   
        2.2 การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01)   
        2.3 การให้ข้อมลูแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95)   
        2.4 การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15)   
        2.5 การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1)การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวกับคณะฯ  2) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 3) การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม 
4) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 5) การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.04 )   
                   3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 4.05)   

       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08)   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่  1) การ
ปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 2) การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน และ 3) การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ   
ข้อเสนอแนะ 

19. เพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาเช่น ผ่านเว็บไซต์ facebook.com หรือ E-mail 
20. อยากให้มีการจัดโครงการทางวิชาชีพ 
21. อยากให้มีข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามากๆ 
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2.4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
ตารางที่ 8  คา่เฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชนต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน            

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 3.82 0.78 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 3.88 0.68 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.65 0.90 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 3.93 0.86 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.84 0.68 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 3.87 0.88 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 3.74 0.86 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 3.95 0.83 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 3.70 0.91 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.09 0.87 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 3.88 0.95 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.19 0.83 มาก

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.00 0.73 
มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.26 0.92 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.32 0.85 มาก
4. โดยภาพรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดบริการ ทัง้ 3 ด้าน 4.19 0.83 มาก
 

จากตารางที่ 8 พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 
ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.19) โดยจําแนกเป็นรายด้านตามลําดับ  ได้แก่ ด้าน
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.19) รองลงมาด้าน
การบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษานักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.87) และ ด้านงานแนะแนวและ
การให้คําปรึกษาอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้าน
ได้ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.88 )   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.65 )   
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1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93)   
   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.84)   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1)  การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 2) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 3) การให้คําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใช้ได้ และ 4) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
          2.1 การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.74)   
        2.2 การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95)   
        2.3 การให้ข้อมลูแหลง่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.70)   
        2.4 การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.09)   
        2.5 การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.88)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวกับคณะฯ 2) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ  3) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน  4) การ
ประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม และ 5) การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.00 )   
                    3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 4.26)   

       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.32)   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่  1) การให้
ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน 2) การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา และ 3) การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ   
ข้อเสนอแนะ 

22. จัดทําตารางนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยๆ 
23. คณะฯเพ่ิมช่องทางการให้ข้อมูลเก่ียวกับทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา หรือประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาอย่าง

ทั่วถึง 
 
 
 
 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 19�

 

2.5 สาขาวิชาภาษาไทย  
ตารางที่ 9  คา่เฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทยต่อการจัดบริการทั้ง 3  

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 3.96 0.69 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 4.08 0.58 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.83 0.77 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 4.05 0.72 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.87 0.69 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 4.07 0.70 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 4.00 0.78 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.06 0.69 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 4.03 0.67 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.23 0.65 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 4.01 0.72 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.00 0.86 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.05 0.83 มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.04 0.90 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 3.92 0.85 มาก
4.   โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน 4.01 0.75 มาก
 

จากตารางที่ 9  พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 
ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.01) โดยจําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษานักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.07 ) รองลงมาด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  อยู่ในระดับมาก ( x = 4.00) และด้านงานแนะแนวและการให้
คําปรึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96) ตามลําดับ  โดยสามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านได้
ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08 )   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83)   



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 20�

 

1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05)   
   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.87)   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 2) การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 3) การให้คําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใช้ได้ และ 4) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
           2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.00)   
         2.2 การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06)   
         2.3 การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.03)   
         2.4 การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.23)   
         2.5 การให้บรกิารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 
2) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 3) การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4) การให้บริการข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน และ 5) การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.05 )   
                  3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 4.04)   

        3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92)   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่  1) มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ 2) การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับ
ลักษณะงาน และ 3) การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา     
ข้อเสนอแนะ 

24. ควรเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ในการให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆแก่นักศึกษา
อย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 
 
 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 21�

 

2.6 สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ  
ตารางที่ 10  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสาขาวิชาภาษาไทยและ

การสื่อสารทางธุรกิจ ต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน            

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 4.25 0.67 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 4.54 0.52 มากทีสุ่ด
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 4.46 0.66 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 4.08 0.86 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.92 0.64 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 4.23 0.79 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 4.23 0.83 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.00 0.71 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 4.08 0.86 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 3.38 0.87 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 4.46 0.66 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.00 0.48 มาก

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

3.77 0.73 มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 3.92 0.86 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.31 0.75 มาก
4.   โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน 4.16 0.75 มาก
 

จากตารางที่ 10  พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.16) โดยจําแนกเป็นรายด้าน
ได้แก่  ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.25) รองลงมาด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษานักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.23 ) และ ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียด
การให้บริการแต่ละด้านได้ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.54 )   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.46)   



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 22�

 

1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08)   
   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.92)   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1)  วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 2) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา และ 3) การดูแล/ เอา
ใจใส่นักศึกษา และ 4) การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้  

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
           2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.23)   
         2.2 การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00)   
         2.3 การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08)   
         2.4 การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.38)   
         2.5 การให้บรกิารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.46)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) การให้บริการข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน 2) การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม 3) การให้ข้อมูลแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 4) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ และ 5) การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 3.77 )   
                     3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 3.92)   

        3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.31)   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่  1) การ
ปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 2) การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน และ 3) การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ   
ข้อเสนอแนะ 

- ไม่ม ี
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2.7 สาขาวิชาภาษาจีน  
ตารางที่ 11  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสาขาวิชาภาษาวิชาจีน ต่อ

การจัดบริการทั้ง 3 ด้าน            

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 3.96 0.64 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 3.92 0.56 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.82 0.68 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 4.02 0.75 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 4.08 0.59 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 3.99 0.74 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 3.97 0.76 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 3.90 0.77 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 3.97 0.71 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.15 0.71 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 3.95 0.75 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.11 0.76 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.10 0.60 
มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.10 0.84 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.12 0.83 มาก
4.   โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน 4.02 0.71 มาก
 

จากตารางที่ 11 พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจีนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 
ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.02) โดยจําแนกเป็นรายด้านได้แก่  ด้านการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.11) รองลงมาด้านการ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษานักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.99) และ ด้านงานแนะแนวและการ
ให้คําปรึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.96)ตามลําดับ   โดยสามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านได้
ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92)   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82)   
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1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02)   
   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =4.08)   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1)  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 2) การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 3) วิธีการให้คําแนะนําและ
การให้คําปรึกษา และ 4)การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 

2) ด้านการบริการด้านขอ้มูลขา่วสารต่อนักศึกษา 
           2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบริการการศกึษา เช่น ทนุกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.97)   
         2.2 การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.90)   
         2.3 การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.97)   
         2.4 การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15)   
         2.5 การให้บรกิารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.95)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวกับคณะฯ 2) การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  3) การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา 
เช่น ทุนกู้ยืม 4) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน  และ 5) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ   

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.10)   
                     3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 4.10)   

        3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.12)    
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่  1) การ
ปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา  2) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ  
และ 3) การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน 
ข้อเสนอแนะ 

  ไม่ม ี
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2.8 สาขาวิชาอังกฤษ  
ตารางที่ 12  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสาขาวิชาอังกฤษ ต่อการ

จัดบริการทั้ง 3 ด้าน            

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 4.00 0.72 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 4.16 0.66 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.85 0.80 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 3.96 0.74 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 4.04 0.67 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 4.12 0.72 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 4.09 0.82 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.02 0.65 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 4.31 0.69 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.15 0.68 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 4.05 0.76 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.03 0.87 มาก

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.09 0.70 
มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.05 0.95 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 3.95 0.97 มาก
4.   โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน 4.05 0.77 มาก
 

 จากตารางที่ 12  พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยอังกฤษมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการ
ทั้ง 3 ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.05) โดยจําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่  ด้านการ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษานักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.12 ) รองลงมาด้านการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.03) และ ด้านงานแนะแนวและการ
ให้คําปรึกษาอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านได้
ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.16)   
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1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85)   
1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.96)   

   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =4.04)   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 2) การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3) การดูแล/ 
เอาใจใส่นักศึกษา และ 4) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
           2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.09)   
         2.2 การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02)   
         2.3 การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.31)   
         2.4 การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15)   
         2.5 การให้บรกิารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) การให้ข้อมูลแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 2) การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 3) การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น 
ทุนกู้ยืม 4) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 5) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.09)   
                     3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 4.05)   

        3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.95)   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1)มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ 2) การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน และ 
3) การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

การจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองและมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา
ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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2.9 สาขาวิชาดนตรี  
ตารางที่ 13  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของสาขาวิชาดนตรี ต่อการ

จัดบริการทั้ง 3 ด้าน            

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 3.96 0.79 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 4.02 0.75 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.86 0.87 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 4.12 0.67 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.83 0.85 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 3.99 0.88 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 3.98 0.81 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.05 0.66 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 3.76 0.98 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.05 0.99 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 4.12 0.94 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.29 0.84 มาก

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.21 0.68 มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.31 0.87 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.36 0.98 มาก
4.   โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ ทั้ง 3 ด้าน 4.08 0.84 มาก
 

จากตารางที่ 13  พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน  
ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.08) โดยจําแนกเป็นรายด้านได้แก่  ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.29) รองลงมาด้านการบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารต่อนักศึกษานักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.99) และ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.96 )ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านได้ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.02)   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.86)   
1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12)   
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   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.83)   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 2) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 3) การให้เวลาในการให้
คําปรึกษา และ 4) การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
           2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบริการการศกึษา เช่น ทนุกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.98)   
         2.2 การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05)   
         2.3 การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.76)   
         2.4 การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.05)   
         2.5 การให้บรกิารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การให้บริการข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน 2) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 3) การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4) การ
ประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม และ 5) การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.21)   
                     3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 4.31)   

        3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.36)   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่  1) การ
ปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 2) การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน และ การจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรมฯ ความพึงพอใจเท่ากัน 
ข้อเสนอแนะ 

25. คณะฯ หรือ มหาวิทยาลัยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษาเก่ียวกับทุนกู้ยืม ควรแจ้ง
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 เดือน 
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2.10 สาขาวิชานิติศาสตร์  
ตารางที่ 14  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของวิชานิติศาสตร์ ต่อการ

จัดบริการทั้ง 3 ด้าน            

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 3.92 0.68 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 4.08 0.59 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.92 0.81 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 3.83 0.74 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.83 0.59 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 4.06 0.67 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 3.98 0.75 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.07 0.58 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 4.12 0.64 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.15 0.66 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน 3.97 0.71 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.19 0.74 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.20 0.61 
มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.23 0.79 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.13 0.83 มาก
4. โดยภาพรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดบริการ ทัง้ 3 ด้าน 4.05 0.70 มาก
 

จากตารางที่ 14  พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการท้ัง 3 
ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.05) โดยจําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่  ด้านการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.19) รองลงมา ด้านการ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษานักศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06 ) และ ด้านงานแนะแนวและการ
ให้คําปรึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 3.92) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านได้
ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08)   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.92)   



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 30�

 

1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.83)   
   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.83)   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 2) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 3) การให้คําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใช้ได้และ 4) การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 

2) ด้านการบรกิารด้านขอ้มูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
          2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบริการการศกึษา เช่น ทนุกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.98)   
         2.2 การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.07)   
         2.3 การให้ข้อมลูแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.12)   
         2.4 การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.15)   
         2.5 การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที ่พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.97)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เก่ียวกับคณะฯ 2) การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 4) การ
ประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม 5) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.20)   
                     3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.23)   

        3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13)   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้แก่  1) การให้ความรู้
ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน 2) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ 
และ 3) การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาให้ทั่วถึง ในเรื่องต่าง ๆ  เช่น โครงการ กิจกรรม ทุน
กู้ยืม หรืออ่ืน ๆ 

2. จัดตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 31�

 

2.11 สาขาวิชาสังคม 
ตารางที่ 15  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจสาขาวิชาสังคม ต่อการ

จัดบริการทั้ง 3 ด้าน            

ข้อคาํถาม x  .S.D  
ระดับ

ความพงึพอใจ 
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 3.99 0.75 มาก
        1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรกึษา 4.08 0.67 มาก
        1.2  การให้เวลาในการใหค้ําปรึกษา 3.85 0.89 มาก
        1.3  การดูแล/ เอาใจใสนั่กศึกษา 4.09 0.81 มาก
        1.4  การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ 3.93 0.65 มาก
2.  การบริการด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศึกษา 4.09 0.69 มาก
        2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบรกิารการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม 4.15 0.79 มาก
        2.2  การให้ข้อมลูการจัดกิจกรรมต่างๆ 4.08 0.64 มาก
        2.3  การให้ข้อมลูแหล่งฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 4.06 0.69 มาก
        2.4  การให้ข้อมลูข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 4.14 0.67 มาก
        2.5  การให้บริการข้อมลูของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 4.01 0.68 มาก
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี
นักศึกษา 

4.14 0.76 มาก 

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่น
การฝกึอบรม ฯ 

4.01 0.69 
มาก

       3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลกัษณะงาน 4.34 0.78 มาก
       3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา 4.08 0.80 มาก
4. โดยภาพรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดบริการ ทัง้ 3 ด้าน 4.07 0.73 มาก
 

จากตารางที่ 15 พบว่า  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 
ด้าน  ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ( x = 4.07) โดยจําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.14) รองลงมาด้านการ
บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.09) และ 3) ด้านงานแนะแนวและการให้
คําปรึกษา  อยู่ในระดับมาก ( x = 3.99) ตามลําดับ โดยสามารถแยกรายละเอียดการให้บริการแต่ละด้านได้
ดังต่อไปน้ี 

1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา  
  1.1 วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08)   

1.2 การให้เวลาในการให้คําปรึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85)   



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 32�

 

1.3 การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.09)   
   1.4 การให้คําปรึกษาสามารถนําไปปรับใช้ได้ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.93)   
  จากการสํารวจ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ในการให้บริการงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ 1)  การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา 2) วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา 3)การให้คําปรึกษา
สามารถนําไปปรับใช้ได้  และ 4) การให้เวลาในการให้คําปรึกษา 

2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนกัศึกษา 
           2.1 การประชาสมัพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.15)   
         2.2 การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.08)   
         2.3 การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06)   
         2.4 การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.14)   
         2.5 การให้บรกิารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01)   

  จากการสํารวจ นักศึกษา สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ในการ
บริการการศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม 2) การให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับคณะฯ 3) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ 4) 
การให้ข้อมูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5) การให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน 

3) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา 
        3.1 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรม ฯ ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก ( x = 4.01)   
                     3.2  การให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x = 4.34)   

        3.3  การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 4.08)   
จากการสํารวจ สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้แก่  1) การให้ความรู้
ในการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน 2) การปฐมนิเทศก่อนเข้า-จบการศึกษา และ 3) การจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการฝึกอบรมฯ   
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดโครงการหรือกิจกรรมอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์  
2. นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลแก่นักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์สาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอ่ืน ๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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บทที่ 4 
สรุปและอภิปรายผล 

 
ผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา พบว่า เพศของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 696 คน  แบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 
243 คน คิดเป็นร้อยละ 34.91 และ เป็นเพศหญิง จํานวน 453 คน คิดเป็นร้อยละ 65.09 แบ่งตามช้ันปี 
ได้แก่ ช้ันปีที่ 1 จํานวน 232 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ช้ันปีที่ 2 จํานวน 210 คิดเป็นร้อยละ 30.17 ช้ันปีที่ 3 
จํานวน 142 คิดเป็นร้อยละ 20.40 ช้ันปีที่ 4 จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และ ช้ันปีที่ 5 จํานวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 แยกตามสาขาวิชา 11 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง
และชนบท (รป.ม.) จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 2.87  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 7.18 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 3) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 24.57 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 4) นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 8.19 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 5) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย  จํานวน 77คน คิด
เป็นร้อยละ 11.06 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 6) สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ จํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.87 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 7) สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 7.90 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 9) สาขาวิชา
ดนตรี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 10) สาขาวิชานิติศาสตร์ จํานวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.62 ของผู้ตอบแบบสอบถาม และ  11) สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ตอนท่ี 2 ระดับความพงึพอใจต่อการให้บริการ 3 ด้าน  

จากผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 
และด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ในภาพรวมระดับคณะ 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก  ( x = 4.03 )  โดยจําแนกเป็น
รายด้านเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 2) ด้านการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา และ 3) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา 
 และจากผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3 ด้าน ของแต่ละสาขา พบว่า มีจํานวน 5 
สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ มีความพึงพอใจด้านการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 



 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชัฏลําปาง ต่อคุณภาพของการให้บริการ 3 ด้าน        หน้า 34�

 

เป็นดับแรก และมีจํานวน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาดนตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์ และ
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีความพึงพอใจด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษาเป็นอันดับแรก และมีจํานวน 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย มีความพึงพอใจด้านการบริการด้านข้อมูล
ข่าวสารต่อนักศึกษาเป็นอันดับแรก 
 

ข้อเสนอแนะ 
(1) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานการให้บริการแก่

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
1.1 คณะฯ ควรเพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเฉพาะ การ

ดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษาเท่ากัน  โดยใช้วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษาที่เหมาะสมและถูกต้อง  โดย
นักศึกษาสามารถนําคําปรึกษาไปปรับใช้ได้ ซึ่งจะอาจารย์จะต้องให้เวลาในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง
เต็มที่และแบ่งเวลาของการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน 
 1.2 คณะฯ ควรเพ่ิมกิจกรรมหรือโครงการ ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา โดยเฉพาะ การ
ดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษาเท่ากัน  โดยใช้วิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษาที่เหมาะสมและถูแต้อง  โดย
นักศึกษาสามารถนําคําปรึกษาไปปรับใช้ได้ ซึ่งจะอาจารย์จะต้องให้เวลาในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาอย่าง
เต็มที่และแบ่งเวลาของการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างชัดเจน  
  1.3 คณะฯ จะต้องให้ความสําคัญเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
โดยสํารวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําข้อมูลเป็นแนวทางในการจัดทําแผน
ดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ 
 1.4 ควรมีการติดตามและช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษาได้สําเร็จ 
 1.5  ควรจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาเป็นระยะ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจร่วมกันและสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
 1.6 เพ่ิมช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ 
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ภาคผนวก 
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แบบสอบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดบริการ 3 ด้าน 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
คําชี้แจง : แบบสํารวจสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ต่อการจัดบริการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา 2) ด้านข้อมูลข่าวสารต่อ
นักศึกษา และ 3) ด้านจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา โดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น  3 
ตอน ได้แก่ 
   ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 
   ตอนที่ 2 ระดับความคิดของนกัศึกษาตอ่การให้บรกิาร 3 ด้าน  
   ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 
  จึงขอความร่วมมือนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดย
ข้อมูลนี้จะ  นําไปใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อนักศึกษา แต่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการด้านแก่นักศึกษา เกี่ยวกับการจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาตามความต้องการ  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังน้ัน จึงขอให้นักศึกษาเขียนเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ตรงความเป็นจริง 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1) เพศ 
  ชาย   หญิง 

2) ชั้นปีที่ศึกษา 
 ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2   ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4  ชั้นปีที่ 5 

3) สาขาวิชา 
 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 
 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
 สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร ์
 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 สาขาวิชาภาษาไทย   
 สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ 
 สาขาวิชาภาษาจีน 
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 สาขาวิชาดนตร ี
 สาขาวิชานติิศาสตร ์
 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการ 3 ด้าน  
ประเด็นข้อคําถาม 

 
ระดับความพึงใจ 

5 4 3 3 1
1.  การบริการด้านงานแนะแนวและการใหค้ําปรึกษา    
        1.1 วิธกีารให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษา    
        1.2  การให้เวลาในการให้คําปรึกษา    
        1.3  การดูแล/ เอาใจใส่นักศึกษา    
        1.4  การให้คําปรกึษาสามารถนําไปปรับใช้ได้    
2.  การบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา    
        2.1 การประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษา เช่น ทนุกู้ยืม    
        2.2  การให้ขอ้มูลการจัดกิจกรรมต่างๆ    
        2.3  การให้ขอ้มูลแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
        2.4  การให้ขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวกับคณะฯ    
        2.5  การให้บรกิารข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงาน    
3. มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวิชาชีพ
นักศึกษา 

  
  

       3.1 มีการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ เช่นการ
ฝึกอบรม ฯ 

  
  

       3.2  การให้ความรูใ้นการพัฒนาตนเองให้ตรงกับลักษณะงาน    
       3.3  การปฐมนิเทศกอ่นเข้า-จบการศึกษา    
4. โดยภาพรวมท่านมีความพงึพอใจต่อการจัดบริการทั้ง 3 ด้าน        
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
1) ขอ้เสนอแนะด้านงานแนะแนวและการให้คําปรึกษา
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
2) ขอ้เสนอแนะ ด้านข้อมูลขา่วสารต่อนักศกึษา
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
3) ขอ้เสนอแนะ ด้านการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวิชาชพีนักศึกษา
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 


