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คํานํา 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดอบรมของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมท่ีจัดและดําเนินโดยศูนยพัฒนาภาษา  

ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีพัฒนาความรูทักษะและความสามารถ

ดานภาษาใหแกนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

            เพ่ือการใหดําเนินงานมีประสิทธิท่ีมากข้ึน ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองมีการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเขารับการอบรมท่ีจัดโดยศูนยพัฒนาภาษาในดานตาง ๆ ซ่ึงไดแก ดานความรูเนื้อหาวิชาท่ีสอน ดาน

วิธีและเทคนิคการสอน และดานบุคลิกภาพของวิทยากร เพ่ือนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 ขอขอบคุณนักศึกษาท่ีเขามาอบรมกับทางศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธทุกทานท่ีใหความ

รวมมือตอบแบบสอบถาม เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ ครั้งตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมา 

ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการจัดอบรมของศูนย

พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปการศึกษา 2561 

(ปงบประมาณ 2562) โดยจัดเก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงความพอใจท่ีไดรับจากการอบรมท่ีจัดและดําเนินงานโดยศูนยพัฒนาภาษาและ

วิเทศสัมพันธ 

ในการประเมินผลครั้งนี้ ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทํา

แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินไปปรับปรุง 

แกไขและพัฒนาขอบกพรองในดานตาง ๆ ตอไป 

สําหรับการประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ไดกําหนดกรอบการประเมินไว 3 ประเด็น ไดแก               

ดานความรูเนื้อหาวิชาท่ีสอน ดานวิธีและเทคนิคการสอน และดานบุคลิกภาพของวิทยากร ท่ีครอบคลุมการ

จัดอบรมของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมท่ีจัดโดยศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดอบรม 

 

ปณิธาน 

มุงม่ันปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาความรูทักษะและความสามารถดานภาษาของนักศึกษา คณาจารยและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

 

วิสัยทัศน 

ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ เปนแหลงการศึกษา คนควาและพัฒนาการเรียนรูทางภาษาท่ี

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาทรัพยากร 
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พันธกิจ 

1. บริการดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาภาษาตางๆ ใหแก นักศึกษา 

คณาจารย และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

2. บริการชุมชน ประชาชน ในองคกรตางๆดานการใหความรูและพัฒนาทางภาษา 

3. จัดอบรมและการเรียนภาษาหลักสูตรระยะสั้นตางๆ 

4. วิจัยศึกษา คนควา เพ่ือพัฒนาองคความรูดานภาษาไทย ภาษาทองถ่ิน และภาษานานาชาติ 

ตามศักยภาพศูนยภาษา 

 

โครงสรางหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํนกังานอธกิารบด ี

ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

งานพฒันาและมาตรฐานภาษา งานความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

 

-  หน่วยพฒันาทกัษะภาษา  

-  หน่วยจดัทดสอบทางภาษา 

-  หน่วยหน่วยการเงนิและพสัดุ 

-  หน่วยธุรการและงานสารบรรณ 

 

-  หน่วยพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ 

-  หน่วยประสานงานอาคนัตุกะสมัพนัธ ์

-  หน่วยแลกเปลีย่นนกัศกึษาและบุคลากร 

-  หน่วยหน่วยการเงนิและพสัดุ 

-  หน่วยธุรการและงานสารบรรณ 
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บทที ่2 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดอบรมท่ีจัด

และดําเนินงานโดยศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประจําปการศึกษา 2560 (ปงบประมาณ 2561) ดังนี้ 

เปนขอคําถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สําหรับสอบถามความพึงพอใจ

นักศึกษาท่ีมีตอวิทยากรในการอบรมซ่ึงจัดและดําเนินโดยศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ จํานวน 5 

ดาน 14 ขอ 

 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาท่ีเขารับการอบรมซ่ึงจัดโดยศูนยพัฒนาภาษา

และวิเทศสัมพันธ ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) กําหนดกลุมตัวอยางของเครซ่ีและมอรแกน ท่ี

ระดับความเชื่อม่ัน 95% และความคลาดเคลื่อน 0.5 ดังตารางตอไปนี้ 

หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 2,000 1,489 

รวม 2,000 1,489 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําแบบสอบถามใหนักศึกษา ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 

กรกฎาคม 2562 

การวิเคราะหขอมูล 

ประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร และดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดบัมาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 
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บทที ่3 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขาอบรมซ่ึงจัดและดําเนินโดยศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศ

สัมพันธ  ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) แบงออกเปน 5 ประเด็น ไดแก ดานเวลา ดาน

กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ดานบุคลากรท่ีใหบริการ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก ท่ีครอบคลุมการจัดอบรมของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ โดยดําเนินการ

วิเคราะหดังนี้ 

ความพึงพอใจตอการจัดอบรม 

 

ตารางท่ี 3.4 ระดับความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรท่ีมีตอการใหบริการของกองนโยบาย             

และแผน 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานเวลา 4.64 0.73 มากท่ีสุด 

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.73 0.79 มากท่ีสุด 

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.54 0.66 มากท่ีสุด 

2. ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 4.71 0.76 มากท่ีสุด 

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ 4.74 0.68 มากท่ีสุด 

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง 4.68 0.83 มากท่ีสุด 

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ 4.77 0.72 มากท่ีสุด 

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 4.78 0.69 มากท่ีสุด 

3.2 ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 4.75 0.84 มากท่ีสุด 

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถามชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

4.68 0.72 มากท่ีสุด 

3.4 ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบ

แทน/ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

4.83 0.65 มากท่ีสุด 

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ 4.79 0.69 มากท่ีสุด 

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.79 0.76 มากท่ีสุด 

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความ 4.82 0.72 มากท่ีสุด 
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ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. แปลผล 

ตองการใชบริการได 

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย 4.75 0.8 มากท่ีสุด 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.77 0.72 มากท่ีสุด 

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.80 0.66 มากท่ีสุด 

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีนั่งรอรับ

บริการ 

4.73 0.76 มากท่ีสุด 

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 4.79 0.74 มากท่ีสุด 

คาเฉล่ียรวม 4.73 0.74 มากท่ีสุด 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดอบรมของศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 ปการศึกษา 2561 (ปงบประมาณ 2562) 

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

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     (1) ชาย    (2) หญิง 

2. ช้ันป    (1) ช้ันปท่ี 1         (2) ช้ันปท่ี 2   

  (3) ช้ันปท่ี 3    (4) ช้ันปท่ี 4 

  (5) ช้ันปท่ี 5 

3. สังกัด 

 1) คณะครุศาสตร  2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  4) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 5) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  6) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 7) คณะวิทยาการจดัการ  8) คณะพยาบาลศาสตร 

 9) สํานักงานอธิการบด ี  10) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 11) สถาบันวิจัยและสงเสรมิศลิปวัฒนธรรม  12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 13) อ่ืน ๆ  

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ดานเวลา      

1.1 การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      

1.2 ความรวดเร็วในการใหบริการ      

2. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ      

2.1 แจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนการใหบริการ      

2.2 การใหบริการตามลําดับกอนหลัง      

3. ดานบุคลากรท่ีใหบริการ      

3.1 ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ      
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ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.2 ความเตม็ใจและความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ      

3.3 ความรูความสมารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม            

ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําได 

     

3.4 ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัตหินาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน/           

ไมรับสินบน/ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

     

3.5 การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

4. ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

4.1 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยสามารถตอบสนองตอความตองการ

ใชบริการได 

     

4.2 มีชองทางในการติดตอสื่อสารและใหบริการท่ีหลากหลาย      

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

5.1 การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

5.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีน่ังรอรับบริการ      

5.3 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ      

 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

     ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ 

 
 


