
สรุปผลการประเมินความพงึพอใจดานการใหบริการ ประจําปงบประมาณ 2562 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

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

 การสํารวจความพึงพอใจในดานการใหบริการนักศึกษาของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจําป 2562 สรุปผลได ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 1.1 เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ 1 แสดงรอยละของเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ รอยละ 
ชาย 25.86 
หญิง 74.14 

  

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.14  รองลงมา

เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 25.86 

1.2 นักศึกษาแตละคณะที่ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของนักศึกษาแตละคณะที่ตอบแบบสอบถาม 

คณะ รอยละ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 31.38 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 17.93 
วิทยาการจัดการ 10.34 
พยาบาลศาสตร 10 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9.66 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6.21 
ครุศาสตร 5.52 
เทคโนโลยีการเกษตร 2.41 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา คณะที่มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 31.38 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คิดเปนรอยละ 17.93 และ

คณะวิทยาการจัดการ คิดเปนรอยละ 10.34 

 

 

 



ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจดานการใหบริการ 

 2.1 ดานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน 

 ตารางที่ 3 รอยละความพึงพอใจดานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน 

ประเด็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1) การรับสมัครทําไดงาย ไมยุงยากซับซอน 4.00 0.77 มาก 

2) หัวขอและคาํแนะนําการรับสมัครเขาใจงาย เน้ือหา
ชัดเจน 

3.85 0.85 มาก 

3) ขอมูลรับสมัครสามารถแกไขปรับเปลี่ยนได 3.84 0.90 มาก 

4) เขาถึงเว็บไซตการรับสมัครนักศึกษาไดงาย สะดวก
รวดเร็ว หลายชองทาง 

3.72 0.91 มาก 

5) เมื่อเกิดปญหามีเจาหนาที่ชวยใหคําแนะนํา/แกไข
ปญหาไดทันเวลา 

3.53 1.02 มาก 

รวม 3.78 0.89 มาก 

 

 จากตารางที่ 3 นักศึกษามีความพึงพอใจดานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลนในภาพรวม มี

คาเฉลี่ย 3.78 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.89 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การรับสมัครทํา

ไดงาย ไมยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.77 อยูในระดับมาก รองลงมาคือ 

หัวขอและคําแนะนําการรับสมัครเขาใจงาย เน้ือหาชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.85 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.85 อยูในระดับมาก และขอมูลรับสมัครสามารถแกไขปรับเปลี่ยนได มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.84 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.90 อยูในระดับมาก 

 2.2 ดานระบบการลงทะเบียนออนไลน 

 ตารางที่ 4 รอยละความพึงพอใจดานระบบการลงทะเบียนออนไลน 

ประเด็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1) การลงทะเบียนทําไดงาย ไมยุงยากซับซอน 3.66 0.98 มาก 

2) หัวขอและคาํแนะนําการลงทะเบียนเขาใจงาย 
เน้ือหาชัดเจน 

3.48 1.12 มาก 

3) ขอมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนสามารถแกไขปรับเปลี่ยน
ได 

3.73 0.94 มาก 

4) เขาถึงเว็บไซตลงทะเบียนไดงาย สะดวกรวดเร็ว 
หลายชองทาง 

3.83 1.00 มาก 

5) เมื่อเกิดปญหามีเจาหนาที่ชวยใหคําแนะนํา/แกไข
ปญหาไดทันเวลา 

3.78 1.01 มาก 

รวม 3.70 1.01 มาก 



 จากตารางที่ 4 นักศึกษามีความพึงพอใจดานระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลนในภาพรวม มีคาเฉลีย่ 

3.70 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา เขาถึงเว็บไซต

ลงทะเบียนไดงาย สะดวกรวดเร็ว หลายชองทาง มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.83 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.00 อยูใน

ระดับมาก รองลงมาคือ เมื่อเกิดปญหามีเจาหนาที่ชวยใหคําแนะนํา/แกไขปญหาไดทันเวลา มีคาเฉลี่ยอยูที่ 

3.78 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 อยูในระดับมาก และขอมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนสามารถแกไข

ปรับเปลี่ยนได มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.73 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 อยูในระดับมาก 

 2.3 ดานการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 

 ตารางที่ 5 รอยละความพึงพอใจดานการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 

ประเด็น คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1) การประเมนิผูสอนทําไดงาย ไมยุงยากซับซอน 4.03 1.04 มาก 

2) หัวขอและคาํแนะนําการประเมินผูสอนเขาใจงาย 
เน้ือหาชัดเจน 

4.07 1.01 มาก 

3) ขอมูลการประเมินผูสอนสามารถแกไขปรับเปลี่ยนได 3.53 1.02 มาก 

4) เขาถึงเว็บไซตการประเมินผูสอนเขาถึงไดสะดวก
รวดเร็ว 

4.00 1.06 มาก 

5) เมื่อเกิดปญหามีเจาหนาที่ชวยใหคําแนะนํา/แกไข
ปญหาไดทันเวลา 

3.96 1.07 มาก 

รวม 3.92 1.04 มาก 
  

จากตารางที่ 5 นักศึกษามีความพึงพอใจดานการประเมินผูสอนโดยนักศึกษาในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 

3.92 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.04 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา หัวขอและคําแนะนําการ

ประเมินผูสอนเขาใจงาย เน้ือหาชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.07 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01 อยูในระดับ

มาก รองลงมาคือ การประเมินผูสอนทําไดงาย ไมยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.03 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 1.04 อยูในระดับมาก และเขาถึงเว็บไซตการประเมินผูสอนเขาถึงไดสะดวก รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยอยูที่ 

4.00 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.06 อยูในระดับมาก 

 

หมายเหตุ : เกณฑแปลความหมายคาเฉลี่ยจากแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

4.51 – 5.00 มากที่สุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 นอย 

1.00 – 1.50 นอยที่สุด 



ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 - ระบบลงทะเบียนลมบอย ทําใหเกิดการลาชาในการงทะเบียน กวาจะลงไดรายวิชาที่อยากไดก็เต็ม 

 - ระบบสารสนเทศชามาก  ควรปรับปรุงเปนสิ่งแรกเพ่ือศักยภาพที่ดีของนักศึกษา 

 - ติอยางเดียว คือความคลองตัวของการเช่ือมตอระบบเซิฟเวอร เพราะเปนปญหาเร้ือรังที่เปนกันมา

ทุกๆป ชวยปรับปรุงใหลงทะเบียนเรียนกันงายๆ แบบไมตองหลุด เน้ือหารายวิชาแบบเขางาย จะไดไมมีปญหา

ใหนาปวดหัวตามมาทีหลัง ถาหากปรับปรุงได ที่เหลือจะดีมากๆ เพราะปญหาน้ีเปนปญหาโลกแตก แกไขกันได

ไหม ชวยแกไขใหดีดวยนะครับ 

 - เวลาสอบถามเจาหนาที่ เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ เหมือนไมเต็มใจที่จะตอบคําถาม พูดจิกๆ กัดๆ 

 - เวลาลงทะเบียนเว็บลมบอยและชามาก และเจาหนาที่สงเสริมบางคนชอบแสดงกิริยาทาทางไมพอใจ

เวลานักศึกษามาถามปญหา ใหบริการแยแตพอเปนอาจารยมาถามละทําเปนพูดดี (การที่จะไปสอบถามหรือ

ทําเรื่องตางๆ ที่สํานักงานสงเสริมจึงไมคอยอยากจะไปเทาไรนักเพราะสงเสริมใหบริการไมดีเลย (บางคน) 

 - ควรมีการจัดระบบการลงทะเบียนใหรวดเร็ว เน่ืองจากระบบลมบอยมากกวาจะลงทะเบียนได อีก

อยางหน่ึงเวลาไปติดตอเจาหนาที่ก็พูดไมคอยดีใส ทําใหนักศึกษาบางคนไมคอยอยากไปติดตอ 

 - ระบบลงทะเบียนแยมากเหมือนไมเคยมีการปรับปรุงใดๆ เด็กไมสามารถลงทะเบียนเรียนไดทัน 

บางครั้งลงไปแลวก็ระบบลมวิชาที่ลงหาย เปนผลใหเด็กจบชาหลายคน 

 - สงเสริมไมมีใจในการรักบริการเลย พูดจาไมตอนรับแขก ชอบทําประชด ดึงหนาดึงตา 

 - ระบบลงทะเบียนควรจะไดรับการแกไขใหมีความสะดวก ถูกตอง ใหมีปญหานอยที่สุด เกรดรายวิชา

ควรออกเปนกลุมสาระไป ไมใหเกิดการสับสน และปญหาการตกหลนของขอมูลเกรดของแตละกลุมหรือช่ัน

เรียนหรือบุคคล 

 - ขอใหปรับปรุงเรี่องระบบใหดีกวาน้ีใหไวไมลมไมอืดเวลาลงทะเบียน เเละเวลาเกิดปญหาขอใหทาง

สงเสริมรีบเเกไขใหรวดเร็ว 

 - อาจารยผูสอนบางวิชา สอนไมดี เขาใจยาก 

 

 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 


