
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2562 

 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีตอ่การให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี ปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการฯ ได้วิเคราะห์ข้อมลูและรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รบับริการที่มีต่อการใหบ้ริการของคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร ์
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะห์จ านวนและร้อยละ ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 91 22.8 
หญิง 309 77.3 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ22.8 
และเป็นเพศชาย จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามโดยจ าแนกตามชั้นปี 
 

ชั้นปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
ช้ันปีที่ 1 115 38. 8 
ช้ันปีที่ 2 118 29.5 
ช้ันปีที่ 3 92 23.5 
ช้ันปีที่ 4 35 8.8 

รวม 400 100 
 



จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.5 รองลงมาคือนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 115 คน นักศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5และ
เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 35คน คิดเป็นร้อยละ8.8 
 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ 
ให้บรกิาร ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภาพรวม 
 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย (𝐱) S.D. แปลผล 
1.  ด้านคุณภาพการบริการ 3.77 .521 มาก 
2.  ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 3.72 .526 มาก 
3.  ด้านอาคารและสถานที่ 3.77 .565 มาก 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.66 .674 มาก 

ภาพรวม 3.73 .572 มาก 
 

จากตารางที่ 3  พบว่านักศึกษาที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(x = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการบริการและด้านอาคารและสถานที่ มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (x=3.77) รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บรกิาร มีความพึงพอใจมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x=3.72) 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจมาก โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x=3.66) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ด้านคุณภาพการบริการ 

 

ด้านคุณภาพการบริการ 
ค่าเฉลี่ย 

(𝐱) 
S.D. 

แปล
ผล 

1. ข้ันตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน 3.79 .658 มาก 
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 3.72 .692 มาก 
3. การให้บริการด้วยความเสมอภาพตามล าดับก่อน-หลัง 3.82 .718 มาก 
4. อุปกรณ์เครื่องมือมีความเหมาะสมในการให้บริการ 3.79 .782 มาก 
5. ได้รับบริการที่ตรงความต้องการ 3.75 .737 มาก 

ภาพรวม 3.77 .717 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมาก (x=3.77) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การให้บริการด้วยความเสมอภาพตามล าดับก่อน-หลัง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.82) 
รองลงมา คือ ข้ันตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.79) 
อุปกรณ์เครื่องมือมีความเหมาะสมในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.79) ได้รับบริการที่ตรง
ความต้องการหลัง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.75) และน้อยที่สุด ระยะเวลาในการให้บริการมีความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.72) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของคณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 

 

ด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

(𝐱) 
S.D. แปลผล 

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ยิ้ม
แย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง 

3.79 .751 มาก 

2. มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือกระตือรือร้น และเต็มใจ
ให้บริการ 

3.73 .791 มาก 

3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผูร้ับบริการ
อย่างเต็มใจ 

3.70 .802 มาก 

4. เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรง
ประเด็น 

3.67 .804 มาก 

5. เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ 

3.65 .833 มาก 

6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจใน
การให้บริการ 

3.69 .830 มาก 

7. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับงานบริการ 3.82 .770 มาก 
ภาพรวม 3.72 0.80 มาก 

 
จากตารางที่ 5  พบว่า นักศึกษาที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ อยู่ในระดับมาก (x=3.72) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับงานบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.82) 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นกันเอง มีความเอาใจใส่
ช่วยเหลือกระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.69) 
เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.67) และ เจ้าหน้าที่
มีความชัดเจนในการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ตรงประเด็น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.65) 

 
 
 
 
 



ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านอาคารและสถานท่ี 
 

ด้านอาคารและสถานท่ี 
ค่าเฉลี่ย 

(𝐱) 
S.D. แปลผล 

1. อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน
เพียงพอและทันสมัย 

3.82 .723 มาก 

2. ห้องเรียนมีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

3.79 .775 มาก 

3. สถานที่จอดรถยนต์-จักรยนต์ของอาจารย์และ
นักศึกษามีเพียงพอ 

3.60 .873 มาก 

4. ห้องเรียนมีจ านวนโต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับนักศึกษา 3.73 .876 มาก 
5. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ 3.86 .797 มาก 

ภาพรวม 3.77 .808 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านอาคารและสถานที่อยู่ในระดับมาก (x=3.77) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.86) รองลงมา คือ อุปกรณ์เครื่องมอื
ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนเพียงพอและทันสมัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.82) ห้องเรียนมีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.79) ห้องเรียนมีจ านวนโต๊ะเก้าอี้
เพียงพอกับนักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.73) สถานที่จอดรถยนต์-จักรยานยนต์ของอาจารย์
และนักศึกษามีเพียงพอ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

(𝐱) 
S.D. แปลผล 

1. ความชัดเจนของป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.68 .866 มาก 
2. น้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อนักศึกษา 3.63 .867 มาก 
3. ห้องให้ค าปรึกษามีความเหมาะสม 3.66 .884 มาก 
4. ห้องน้ าสะอาดและเพียงพอ 3.62 .971 มาก 
5. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความทันสมัย

และเพียงพอ 
3.61 .943 มาก 

ภาพรวม 3.66 .902 มาก 
 

จากตารางที่ 7  พบว่า นักศึกษาที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก (x=3.66) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าความชัดเจนของป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.68) 
รองลงมา คือ ห้องให้ค าปรึกษามีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.66) น้ าดื่มสะอาดและ
เพียงพอต่อนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x=3.63) ห้องน้ าสะอาดและเพียงพอมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (x=3.62) คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความทันสมัยและเพียงพอมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (x=3.61) 
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนใหญ่ไม่ให้ข้อมูล 


