
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2558 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
 งานบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต ส านักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีรชา ต่อคุณภาพการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยค านึงถึงการจัดบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่ของคณะเศรษฐศาสตร์  ศรีราชา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยด าเนินการสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1) คุณภาพต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 2) การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ และ 3) คุณภาพต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ จากการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ต่อคุณภาพการให้บริการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่คณะฯ จัดบริการตั้งแต่เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 จนถึงปลายเดือน
พฤษภาคม 2559 เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความ
จ าเป็นและความต้องกรของนิสิตได้ทันท่วงที งานบริหารและพัฒนานิสิต ส านักงานเลขานุการ จึงน าข้อมูลจากการ
สอบถามมาวิเคราะห์และแปลผลการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
 ตอนที่ 4  ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะ 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 น าข้อมูลทั่วไปมาวิเคราะห์ผลโดยแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ ปรากฏผลการประเมิน ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  ค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย  130 28.02 24 30.38 
 หญิง  334 71.98 55 69.62 

รวม 464 100.00 79 100.00 
ระดับชั้นป ี     
 ชั้นปี 1  109 23.49 22 27.85 
 ชั้นปี 2  179 38.58 57 72.15 
 ชั้นปี 3  139 29.96 - - 
 ชั้นปี 4  37 7.97 - - 

รวม 464 100.00 79 100.00 



รายการ 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สถานะ      
 ภาคปกติ  350 75.43 - - 
 ภาคพิเศษ  114 24.57 79 100.00 

รวม 464 100.00 79 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นิสิตปริญญาตรีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 464 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 71.98 เป็นนิสิตชั้นปี 2 จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 38.58 และเป็นนิสิต
ภาคปกติ จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 75.43 
 ส าหรับนิสิตปริญญาโทผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 79 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 69.62 เป็นนิสิตชั้นปี 2 จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 72.15 และเป็นนิสิตภาคพิเศษ จ านวน 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 

2558 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการให้บริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา             
ปีการศึกษา 2558 ปรากฏผลดังตารางที่  
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจและแปลผลข้อมูล ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการให้บริการ

ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 

รายการ 
ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3.66 0.79 มาก 4.06 0.73 มาก 

๑. ให้บริการตามที่ขอ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 3.70 0.77 มาก 4.10 0.63 มาก 
๒. ขั้นตอนและวิธีการใช้บริการไม่ยั่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว 3.60 0.82 มาก 4.03 0.85 มาก 
๓. ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจนและเหมาะสม 3.66 0.79 มาก 4.06 0.69 มาก 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.68 0.77 มาก 3.96 0.79 มาก 
4. เครื่องมือ/อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี

ความเหมาะสมต่อการให้บริการ 
3.68 0.77 มาก 3.96 0.79 มาก 

       
       



รายการ 
ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 
 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 3.71 0.89 มาก 4.05 0.89 มาก 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 3.64 0.91 มาก 4.00 0.70 มาก 
6. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสภุาพ ยิ้มแยม้แจ่มใส มีความเป็นกันเอง 3.65 0.90 มาก 4.05 0.61 มาก 
7. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสภุาพ เหมาะสมกับการท างาน 3.91 0.79 มาก 4.16 0.86 มาก 
8. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างด ี 3.70 0.87 มาก 4.00 0.68 มาก 
9. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามไดเ้ป็นอย่างด ี 3.64 0.95 มาก 4.04 0.79 มาก 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 3.78 0.76 มาก 4.03 0.69 มาก 
10. ผลของการให้บริการในภาพรวม 3.81 0.72 มาก 3.99 0.70 มาก 
11. ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 3.76 0.75 มาก 4.08 0.70 มาก 
12. การให้บริการที่ไดร้ับตรงตามความต้องการ 3.79 0.81 มาก 4.03 0.70 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการให้บริการ 3.71 0.83 มาก 4.04 0.77 มาก 
 
 จากตารางพบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.71) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ( ̅ = 3.78) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 3.71) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 3.68) และ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 3.66) 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.06) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.05) ด้านคุณภาพการให้บริการ ( ̅ = 
4.03) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 3.96) 
 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 

รายการ 
ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 
ด้านการให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต 3.69 0.82 มาก 4.04 0.69 มาก 
   ๑. การให้เวลาเพิ่มเตมิจากชั่วโมงเรียนเพื่อแนะน าหรือตอบข้อสงสัย
แก่นิสิต 

3.69 0.80 มาก 4.01 0.75 มาก 

   2. การติดตามผลการเรยีนและการด าเนินชีวิตของนิสติ 3.66 0.84 มาก 3.96 0.63 มาก 
3. การให้ค าช้ีแนะปรึกษาแก่นิสติ 3.70 0.82 มาก 4.06 0.62 มาก 
4. การให้ความช่วยเหลือแนะแนววิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์

แก่นิสิต 
3.70 0.81 มาก 4.03 0.76 มาก 

5. การเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่นิสติด้วยความเตม็ใจ 3.69 0.84 มาก 4.08 0.64 มาก 
       



รายการ 
ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 
ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

3.63 0.82 มาก 4.05 0.71 มาก 

6. มีช่องทางในการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ 
ป้ายประกาศ คู่มือ วารสาร บอรด์ประชาสมัพันธ์ เป็นต้น 

3.67 0.84 มาก 3.89 0.63 มาก 

7. การให้บริการข้อมลูข่าวสารแหล่งงานท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาที่
นิสิตก าลังศึกษา 

3.57 0.83 มาก 4.03 0.77 มาก 

8. การให้บริการข้อมลูข่าวสารแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาทีม่ี
ความทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.67 0.82 มาก 3.97 0.65 มาก 

9. ความสะดวกในการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์
มหาวิยทยาลัย วิทยาเขต คณะ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

3.59 0.81 มาก 4.03 0.61 มาก 

ด้านการรับบรกิารกจิกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 3.64 0.80 มาก 4.01 0.72 มาก 
10. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของ

นิสิต 
3.64 0.79 มาก 4.00 0.80 มาก 

11. กิจกรรมที่จดัขึ้นมีความครอบคลุมทั้งประเภทพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการตามสาขาที่นิสิตศึกษา และเพื่อพัฒนาไปสูก่าร
ประกอบอาชีพ 

3.59 0.79 มาก 4.01 0.65 มาก 

12. ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทีไ่ด้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้จริง 

3.67 0.81 มาก 4.11 0.62 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพ 

การจัดกจิกรรมและการจัดบรกิาร 
3.65 0.80 มาก 4.01 0.72 มาก 

 
 จากตารางพบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.65) 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ ด้านการให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต  ( ̅ = 3.69) ด้านการรับบริการ
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การท างาน ( ̅ = 3.64) และด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรม
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ( ̅ = 3.63)  

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.01) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา  ( ̅ = 4.05) 
ด้านการให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต ( ̅ = 4.04) และด้านการรับบริการกิจกรรม
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การท างาน ( ̅ = 4.01)  
 
 
 



ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 

รายการ 
ระดับปรญิญาตร ี ระดับปรญิญาโท 

 ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 
ด้านสื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.67 0.82 มาก 3.95 0.77 มาก 
   ๑. จ านวนหรือความเพยีงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน 3.82 0.76 มาก 4.06 0.81 มาก 

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ ์ 3.61 0.79 มาก 3.94 0.74 มาก 
3. สื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเขา้ใจ

ง่าย 
3.72 0.77 มาก 3.97 0.70 มาก 

4. ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอรเ์น็ต 

3.63 0.83 มาก 3.92 0.81 มาก 

5. ความพอเพียงของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ และ
ระบบอินเตอร์เน็ต 

3.57 0.88 มาก 3.92 0.78 มาก 

6. ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ภายในห้องเรียน 3.64 0.86 มาก 3.90 0.79 มาก 
ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 3.73 0.82 มาก 3.97 0.73 มาก 
7. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเท

อากาศ 
3.91 0.72 มาก 3.96 0.69 มาก 

8. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรยีน เช่น ความสะอาด ความรม่รื่น 
ความสงบ 

3.82 0.76 มาก 3.99 0.71 มาก 

9. ขนาดห้องเรียนมีความเหมาะสม และมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
เพียงพอกับจ านวนผู้เรยีน 

3.73 0.84 มาก 4.04 0.71 มาก 

10. อาคาร ห้องเรียน มคีวามเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอ 3.72 0.81 มาก 4.03 0.72 มาก 
11. อาคาร สถานท่ี มีความเหมาะสมและเพยีงพอในการท ากิจกรรม 3.64 0.87 มาก 3.97 0.68 มาก 
12. สภาพแวดล้อมภายในห้องสุขา เช่น ความสะอาด แสง การ

ระบายอากาศ 
3.65 0.84 มาก 3.82 0.81 มาก 

13. สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ และปลอดภัย 3.61 0.85 มาก 3.94 0.81 มาก 
14. สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู ้ 3.78 0.76 มาก 4.03 0.72 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
3.70 0.82 มาก 3.96 0.75 มาก 

 
 จากตารางพบว่า นิสิตระดับปริญญาตรี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.70) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้าน
อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ( ̅ = 3.73) และด้านสื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ( ̅ = 3.67)  

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปีการศึกษา 2558 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.96) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านอาคาร สถานที่ 
และสิ่งแวดล้อม ( ̅ = 3.97) และด้านสื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน ( ̅ = 3.95) 
 

 


