
สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบการบริการนักศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
ประจ าปีการศึกษา  2559 

 

 ในการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์          
ที่ปรึกษา และระบบการบริการนักศึกษา มีการเก็บข้อมูลโดยวิธีประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะ/อาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือนักศึกษาเข้าท าแบบทดสอบ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
การศึกษา 2/2559 จ านวนทั้งสิ้น 576 คน (ข้อมูลสถิติจ านวนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2/2559 
จาก เว็ บไซด์  http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/information_std259/file/5.pdf ข้ อมูล ณ 
วันที่ 25 มกราคม 2560 หน่วยงาน: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ทั้งนี้ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา
จ านวน 422 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.26 โดยมีการรายงานผลจากการวิเคราะห์ 3 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป     
ส่วนที่ 2 ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
ส่วนที่ 3 ประเมินการบริการนักศึกษา 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 

- เห็นด้วยมากที่สุด ระดับคะแนน 5 คะแนน 
- เห็นด้วยมาก ระดับคะแนน 4 คะแนน 
- เห็นด้วยปานกลาง ระดับคะแนน 3 คะแนน 
- เห็นด้วยน้อย ระดับคะแนน 2 คะแนน 
- เห็นด้วยน้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 คะแนน 

 การหาค่าเฉลี่ย 
  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยของบุญชม  ศรีสะอาด 2532:111 

- ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
- ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50 มีความพึงพอใจมาก 
- ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51-3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
- ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 -2.50 มีความพึงพอใจน้อย 
- ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 -1.50 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  

 
  
 

http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/information_std259/file/5.pdf


สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
ท่ีมีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาและระบบการบริการนักศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
ในการเก็บแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์          

ที่ปรึกษา  และระบบการบริการนักศึกษา มีการเก็บข้อมูลโดยวิธีประชาสัมพันธ์ผ่านทางคณะ/อาจารย์         
ที่ปรึกษา เพ่ือนักศึกษาเข้าท าแบบทดสอบทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจ านวนทั้งสิ้น 576 คน ส่งแบบสอบถามกลับคืน
มาจ านวน 422 ชุด คิดเป็นร้อยละ 73.26 รายละเอียดดังนี้ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ร่วมแสดงควา มคิดเห็ นในแบบส า รวจส า รวจความพึงพอใจ          
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจาร ย์ที่ปรึกษา และระบบบริการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยแยกตามเพศ 

ท่ี เพศ 
จ านวนผู้ตอบ 

แบบส ารวจ (คน) 
จ านวนนักศึกษา

ท้ังหมด(คน) 
ร้อยละ 

ผู้ตอบแบบส ารวจ 

1 เพศชาย 244 305 
80.00 

2 เพศหญิง 178 271 65.68 

 รวม 422 576  
     

 จากตารางที่ 1 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามคณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นเพศชายมากว่า เพศหญิง 
ดังนี้ เพศชายตอบแบบสอบถามจ านวน 244 คน จากทั้งหมด 305 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเพศหญิง
ตอบแบบสอบถามจ านวน 178  คน จากทั้งหมด 271 คน คิดเป็นร้อยละ 65.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ร่วมแสดงควา มคิดเห็ นในแบบส า รวจส า รวจความพึงพอใจ         
ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และระบบบริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยแยกเป็นโปรแกรมวิชา 

ท่ี โปรแกรมวิชา 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบส ารวจ 

(คน) 

จ านวน
นักศึกษา

ท้ังหมด(คน) 

ร้อยละ 
ผู้ตอบแบบ

ส ารวจ 

1 การออกแบบ 73 143 51.04 
2 ดนตรีสากล 73 89 82.02 

3 ดนตรีไทย 16 26 61.53 
4 ดุริยางคศาสตร์ 12 23 52.17 

5 ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีคลาสสิก) 11 20 55.00 

6 ดุริยางคศาสตร์(ดนตรีแจ๊ส) 16 29 55.17 
7 ทัศนศิลป์ 99 109 90.82 

8 นาฏยรังสรรค์ 122 137 89.05 

 รวม 422 576  
  73.26 คิดเป็นร้อยละ  

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าจ านวนนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์  ที่ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และระบบบริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559 จ านวนทั้งสิ้น 422 คน จากจ านวนทั้งหมด 576 คน คิดเป็นร้อยละ 73.26 โดยแยกข้อมูลเป็นคณะได้
ดังนี้ (1) โปรแกรมวิชาการออกแบบ มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 73 คน จากจ านวนทั้งหมด 
143 คน คิดเป็นร้อยละ 51.04 (2) โปรแกรมวิชาดนตรีสากล มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  73 
คน จากจ านวนทั้งหมด 89 คน คิดเป็นร้อยละ 82.02 (3) โปรแกรมวิชาดนตรีไทย มีนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 16 คน จากจ านวนทั้งหมด 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.53 (4) โปรแกรมดุริยางค
ศาสตร์ มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 12คน จากจ านวนทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17 
(5) โปรแกรมวิชาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีคลาสสิก) มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  11 คน      
จากจ านวนทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 (6) โปรแกรมวิชาดุริยางคศาสตร์(ดนตรีแจ๊ส)  มีนักศึกษา
ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 16 คน จากจ านวนทั้งหมด 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.17 (7) โปรแกรมวิชา
ทัศนศิลป์ มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 99 คน จากจ านวนทั้งหมด 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.82 (8) โปรแกรมวิชานาฏยรังสรรค์ มีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวน 122 คนจากจ านวนทั้งหมด 137
คน คิดเป็นร้อยละ 89.05  
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนักศึกษาที่ร่วมแสดงควา มคิดเห็ นในแบบส า ร วจส า รวจความพึงพอใจ         
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจาร ย์ที่ปรึกษา และระบบบริการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยแยกเป็นชั้นปี 

ท่ี ชั้นปีการศึกษา 
จ านวนผู้ตอบ 

แบบส ารวจ (คน) 
จ านวนนักศึกษา

ท้ังหมด(คน) 
ร้อยละ 

ผู้ตอบแบบส ารวจ 

1 ชั้นปีท่ี 1 84 160 
52.50 

2 ชั้นปีท่ี 2 120 132 90.90 

3 ชั้นปีท่ี 3 123 141 87.23 

4 ชั้นปีท่ี 4 95 123 
77.23 

5 นักศึกษาตกค้าง 0 20 00.00 

 รวม 422 576  

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งหมด 422 คน  
สามารถแยกเป็นชั้นปีการศึกษาได้ดังนี้  ชั้นปีที่ 1 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 84 คน จากทั้งหมด 160 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.50  ชั้นปีที่ 2 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 120 คน จากทั้งหมด 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.90  ชั้นปีที่ 3 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 123 คน จากทั้งหมด 141 คน คิดเป็นร้อยละ 87.23 ชั้นปีที่  4 
มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 95 คน จากทั้งหมด 123 คน คิดเป็นร้อยละ 77.23  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับ และอันดับความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา       
ต่อความพึงพอใจในประเด็นในการให้ค าแนะน า/ปรึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2559 

ท่ี ประเด็น ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1 คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงวิชาการ 4.21 มาก 

 1. รู้บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.24 มาก 
 2. มีเทคนิคให้ค าปรึกษา 4.14 มาก 

 3. มีความสามารถให้ค าแนะน า 4.20 มาก 
 4. มีความรู้เก่ียวกับกฏระเบียบของสถาบัน 4.24 มาก 

 5. มีความรู้ความสนใจเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  4.23 มาก 

2 คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 4.24 มาก 
 1. มีความประพฤติแบบอย่างที่ดี, มีความกระตือรือร้น, สนใจในหน้าที่ 4.32 มาก 

 2. รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา 4.23 มาก 

 3. มีบุคลิกภาพที่อบอุ่นและสุภาพเรียบร้อย, สุขุมรอบคอบ, คุมอารมณ์ 4.30 มาก 
 4. เอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึงกันและสม่ าเสมอ, เท่าเทียมกัน 4.15 มาก 

 5. มีความพร้อมในการช่วยเหลือให้นักศึกษาเม่ือเผชิญกับปัญหาต่างๆ 4.21 มาก 
3. คุณลักษณะด้านเจตคติ 4.26 มาก 

 1. มีความเต็มใจและยินดีในการท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 4.33 มาก 

 2. มีความมุ่งม่ันต่อคุณภาพงานการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ 4.27 มาก 
 3. การเป็นคนมองโลกในแง่ดี 4.27 มาก 

 4. การให้ความส าคัญกับนักศึกษาทุกคนเท่าเทียมกัน 4.20 มาก 
 5. มีความยุติธรรมแก่นักศึกษา 4.25 มาก 

4. คุณลักษณะด้านจรรยาบรรณ 4.27 มาก 

 1. รักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา 4.30 มาก 
 2. ค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา 4.21 มาก 

 3. การให้ก าลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าพบปรึกษาหารือ 4.26 มาก 
 4. มีความเมตตา และกรุณากับนักศึกษา 4.30 มาก 

5. คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน 4.25 มาก 

 1. ความสามารถน าข้อมูลที่ทันสมัยมาใช้ในการให้ค าปรึกษา 4.25 มาก 
 2. ใช้ภาษาเพ่ือถ่ายทอดความคิดในการให้ค าปรึกษาได้ดี 4.25 มาก 

 3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนักศึกษาได้ 4.25 มาก 
 
 



ท่ี ประเด็น ค่าเฉล่ีย ระดับ 

6. คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ 4.24 มาก 

 1. ใส่ใจการปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษา  4.29 มาก 
 2.จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 4.23 มาก 

 3. ให้โอกาสนักศึกษาเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือ อย่างสะดวก 4.21 มาก 
 4. มีความตรงต่อเวลาในการให้ค าปรึกษา 4.23 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจท่ีนักศึกษามีต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 4.24 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่าจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         
ต่อความพึงพอใจในประเด็นการให้ค าแนะน า/ปรึกษาของอาจารย์ ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
นักศึกษาพึงพอใจด้านคุณลักษณะด้านจรรยาบรรณมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.27  โดยแยกเป็นประเด็น   
ความพึงพอใจ 3 ล าดับแรก ดังนี้ 

อันดับที่ 1 เรื่องรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา, มีความเมตตา และกรุณากับ 
 นักศึกษา      คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.30 

อันดับที่ 2 เรื่องการให้ก าลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าพบปรึกษาหารือ    คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.2.6 
อันดับที่ 3 เรื่องความมีความเมตตา และกรุณากับนักศึกษา    คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.26 

 และสามารถสรุปภาพรวมความพึงพอใจท่ีนักศึกษามีต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.24 

 
ส่วนท่ี 3 ประเมินการบริการนักศึกษา 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับ และอันดับความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      
ต่อความพึงพอใจในประเด็นในระบบบริการนักศึกษา ด้านการบริการด้านการให้ค าปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ท่ี ประเด็น ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. มีหน่วยงานที่ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ ด้านวิชาการ 
ด้านส่วนตัวและสังคม ฯลฯ 

3.71 มาก 

2. มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 3.65 มาก 

3. อาจารย์-เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 3.76 มาก 

4. ความสะดวกในการเข้ารับบริการให้ค าปรึกษา 3.67 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจในด้านการบรกิารดา้นการใหค้  าปรกึษา 3.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจด้านการให้บริการปรึกษา เรียงจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรก  ดังนี้ 



  อันดับที่ 1 นักศึกษาพึงพอใจในประเด็นการที่อาจารย์-เจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ ให้ข้อมูลที่ 
ถกูต้อง และเกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้   คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76 

  อันดับที่ 2 นักศึกษาพึงพอใจในประเด็นการจัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลให้ค าปรึกษานักศึกษาใน 
เรื่องต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ ด้านวิชาการ ด้านส่วนตัวและสังคม ฯลฯ  
        คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.71 

  อันดับที่ 3 นักศึกษาพึงพอใจในประเด็นความสะดวกในการเข้ารับบริการให้ค าปรึกษา   
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.67 

 และภาพรวมความพึงพอใจในด้านการบร ิการด้านการ ให้ค  าปร ึกษา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.69 
 

ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาด้านการบริการให้ค าปรึกษา 
 1.ประเด็นการปฏิสัมพันธ์  เช่น อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเปิดโอกาสให้นักศึกษาพูดบ้าง /    
อยากให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงค าว่างานบริการแทนการท างานเพ่ือให้ได้แค่เงินเดือน / อยากให้ทุกคนยิ้ม/
เจ้าหน้าที่บางท่านใช้อารมณ์ในการบริการ จึงท าให้นักศึกษาไม่กล้าสอบถามหรือเข้ารับบริการ  
 2.ประเด็นการใช้น้ าเสียง  เช่น ให้ค าปรึกษาด้วยน้ าเสียงไพเราะ/การบริการนักศึกษาดีมากคะ แต่
การพูดจาต้องปรับปรุง นักศึกษามาใช้บริการเพราะเดือดร้อน หรือว่ามีเรื่องจ าเป็นและอยากให้เจ้าหน้าที่ให้
เกียรตินักศึกษาด้วย/อยากให้พูดเพราะๆและยิ้มอย่างจริงใจ มากกว่าการพูดตะคอกใส่นักศึกษา / ไม่ควรใส่
อารมณ์กับนักศึกษามากเกินไป/เจ้าหน้าที่บางท่านพูดจาไม่สุภาพกับนักศึกษา/หน้าตาควรยิ้มแย้ม พูดไพเราะ
มากกว่านี้/พนักงานควรพูดกับนักศึกษาที่ไปติดต่อให้ไพเราะหน่อย 
 3. ประเด็นขั้นตอนการด าเนินงาน  เช่น การประชาสัมพันธ์ควรให้ทั่วถึงมากกว่านี้/ยุ่งยาก ให้ข้อมูล
ไม่ถูก ไม่เป็นกลาง/ควรมีช่องทางการบริการที่ทันสมัยและควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในทุกระดับ/ไม่ทราบ
ถึงขั้นตอนในการด าเนินงาน  ในเรื่องต่างๆ ควรมีผังชาร์ตการด าเนินการติดประกาศไว้ เช่น การท าส่งบันทึก
ข้อความ ติดต่อขอพาสเวิร์ดกิจกรรม  หรือการด าเนินการโครงการ/ควรรบอกให้นักศึกษาเข้าใจอย่างแน่ชัด   
ในกรณีที่นักศึกษาถาม/ระยะเวลาการด าเนินงาน ประสานงานควรสั้นกว่านี้/ควรเพ่ิมมาตรฐานการด าเนิ นงาน
ให้ดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับ และอันดับความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       
ต่อความพึงพอใจในประเด็นในระบบบริการนักศึกษาด้านการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

ท่ี ประเด็น ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆดังน้ี 3.75 มาก 

   1.1 ข้อมูลที่ผ่านเว็บไชด์ของมหาวิทยาลัย 3.95 มาก 
   1.2 ข้อมูลที่ผ่านเว็บไซด์ของกองพัฒนานักศึกษา 3.84 มาก 

   1.3 ข้อมูลที่ผ่าน Facebook //กองพัฒนานักศึกษา 3.83 มาก 
   1.4 ข้อมูลที่ผ่านสื่อวิทยุคลื่น 105.75 MHz มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ทุก

วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.) 
3.61 มาก 

   1.5 ข้อมูลที่ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย 3.61 มาก 

   1.6 ข้อมูลที่ผ่านคณะ/อาจารย์ที่ปรึกษา 3.79 มาก 
   1.7 ข้อมูลที่ได้จากการติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยงาน 3.67 มาก 

2. การรบัข้อมูลข่าวสารเร ือ่งต่างๆ ดังนี้ 3.69 มาก 
 2.1 ข่าวสารด้านทุนการศึกษา 3.64 มาก 
 2.2 ข่าวสารด้านทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 3.76 มาก 
 2.3 ข่าวสารด้านการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 3.74 มาก 
 2.4 ข่าวสารเก่ียวกับอาชีพและการจัดหางาน 3.64 มาก 

ภาพรวมด้านการบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 3.72 มาก 

 
 จากตารางที่ 6  พบว่านักศึกษาพึงพอใจเรื่องการมีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
จ านวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.75   
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ดังนี้ 

  อันดับที่ 1 ข้อมูลที่ผ่านเว็บไชด์ของมหาวิทยาลัย     คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76 
  อันดับที่ 2 ข้อมูลที่ผ่านเว็บไซด์ของกองพัฒนานักศึกษา   คิดเป็นค่าเฉลี่ย  3.84 
  อันดับที่ 3 ข้อมูลที่ผ่าน Facebook //กองพัฒนานักศึกษา   คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.83 
 
 2. ประเด็นการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆ เรียงล าดับจากมากไปน้อย  3 อันดับแรกดังนี้ 

  อันดับที่ 1 ข่าวสารด้านทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา   คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76 
  อันดับที่ 2 ข่าวสารด้านการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.74 
  อันดับที่ 3 ข่าวสารด้านทุนการศึกษา และข่าวสารเก่ียวกับอาชีพและการจัดหางาน 

คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.64 
 และภาพรวมด้านการบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.72 



 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ 

1. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
2. อยากให้พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้นักศึกษาทราบ เช่น เรื่อง กยศ. 
3. อยากให้มีการเสนอรับจ้างนักศึกษา เพราะนักศึกษาบางคนยากจนท าให้ไม่มีโอกาส เรียนต่อสูง

เนื่องจากครอบครัวหาเงินไม่ทัน 
4. ควรชัดเจนและทั่วถึง 
5.  ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เด็กบางคนไม่ได้เล่นเฟส 
6. เรื่อง กยศ.อยากให้แจ้งนักศึกษาให้รวดเร็วขึ้น 
7. ประชาสัมพันธ์บางรายการไม่ทั่วถึง หรือล่าช้า 
8. ควรปิดประกาศข้อมูลต่างๆให้มากกว่านี้จะได้ทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
9. มีช่องทางที่หลากหลาย 
10. ควรมีการประชาสัมพันธ์ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 
11. อยากให้เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยท าการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ละเอียดมากกว่านี้  เรื่องของ

กิจกรรมต่างๆ และเรื่องอ่ืนๆ  
 

ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับ และอันดับความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       
ต่อความพึงพอใจในประเด็นในระบบบริการนักศึกษา ด้านการบริการด้านการพัฒนา
ศักยภาพและประสบการณ์วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

ท่ี ประเด็น ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. โครงการ/กิจกรรมส าหรับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามีความเหมาะสม 3.85 มาก 

2. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษา 
3.87 มาก 

ภาพรวมด้านการบริการด้านการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์วิชาชีพ 3.86 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ในประเด็นการบริการด้านการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องการจัดโครงการ/กิจกรรมส าหรับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามีความ
เหมาะสม และ เรื่องการให้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษา มากที่สุด  คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.85 
 ภาพรวมด้านการบริการด้านการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์วิชาชีพ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.86 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์วิชาชีพ 
1. ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียด 
2. กิจกรรมเยอะเกิน ทั้งที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น บังคับเข้าทุกกิจกรรม  ทั้งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร  



3. เข้ากิจกรรมเพราะพาสเวิดส์  ขาดกิจกรรมขู่ว่าเรียนไม่จบ  ซ่ึงไม่สมควรอย่างมาก  กิจกรรมกีฬาสีไม่
เข้าใจว่าต้องจัดปีละ 2 ครั้ง อยากให้จัดเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพราะท าให้เสียเวลาอ่านหนังสือ  
พร้อมทั้งให้ออกค่าใช้จ่ายเองเรื่องค่าเสื้อกีฬา เสื้อแสตน ค่าใช้จ่ายเยอะมาก และมีการบังคับให้
นักศึกษาเข้าร่วมกีฬาของที่อ่ืน เช่น กีฬาของ อบจ. ซ่ึงถ้านักศึกษาไม่เข้าก็มีการขู่ว่าจะไม่ให้เสื้อคณะ  
ซ่ึงนักศึกษาใช้เงินตนเอง 570 บาทในการสั่งซ้ือมา อีกกิจกรรมคืองานกีฬามหาวิทยาลัยเม่ือมีการแบ่ง
หน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทุกฝ่ายงานก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างหนักแม้แต่การเดินขบวนซ้อมกันตี 1 แต่นัด
มาตอน 5 โมงเย็นแล้วให้มานั่งเฉยๆ รอเวลาเที่ยงคืนแล้วซ้อง 

4. เวลามีข่าวสารหรือกิจกรรมอะไรอยากให้มีการออกมาประกาศหรือชี้แจงให้ชัดเจนคะ 
5. มีโครงการที่ดี แต่ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 

 
 
 
ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ย ระดับ และอันดับความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       

ต่อความพึงพอใจในประเด็นในระบบบริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ท่ี ประเด็น ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. ภาพรวมความพึงพอใจในด้านการบริการด้านการให้ค าปรึกษา 3.69 มาก 

2. ภาพรวมด้านการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 3.72 มาก 
3. ภาพรวมด้านการบริการด้านการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์

วิชาชีพ 
3.86 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจในประเด็นในการบริการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

3.76 มาก 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่าระดับความพึงพอใจในประเด็นระบบบริการนักศึกษา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


