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รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษารายงานผลความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการน าผลการ

ประเมินมาใช้ในการวางแผน พัฒนาปรับปรุงระบบงานบริการและระบบบริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองตรง

ตามความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ และได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยได้ประเมิน

ความพึงพอใจโดยระบบออนไลน์กับนักศึกษาปัจจุบัน และมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5787 คน ดังผลสรุป

ในรายงานฉบับนี้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและ

การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ประจ าปีการศึกษา 2556 จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดท า รายงานการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผน พัฒนาปรับปรุงระบบงานบริการและระบบบริการ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของผู้รับบริการ และได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และในปี
การศึกษา 2556 ได้ประเมินความพึงพอใจในคุณถาพด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง           
ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยีต่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผลการประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีผลการประเมินดังนี ้

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 จ าแนก
ดังนี ้

1.1 ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนามกีฬา และสิ่งสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ย 3.84  

1.2 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ได้แก่เรื่อง Website ของ
มหาวิทยาลัย  เรื่องฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง ห้องสมุดออนไลน์ เรื่องระบบการเรียนการสอนผ่านระบบ
เครือข่าย (LMS) เรื่องระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่องระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การให้บริการระบบเครือข่าย
ไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.79  

1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.91  
1.4 ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86  

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 จ าแนกดังนี้  
  1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88  
  1.2 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79  
  1.3 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.74 

   2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 จ าแนกดังนี ้
  2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.85   
  2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.75   
  2.3 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.73  
  2.4 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.67 

     3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.77  
    4. ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.77  
จ าแนกดังนี ้

  4.1 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3. 
  4.2 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.84 
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  4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 
  4.4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.83  
  4.5 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
  4.6 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.77 
   

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.02 จ าแนกดังนี้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.08  
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.98 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.85 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.97   
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.86   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.84  
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.74  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.89 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.76  จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.75 
4.4 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.73 
4.5 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.75 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.67  
 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.84 จ าแนกดังนี้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   3.97  
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.89 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.84 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.92   
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.83   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.78 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.79  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86  
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.03  จ าแนกดังนี ้
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4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.79 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.79 
4.4 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.5 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.79 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.71 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.71 จ าแนกดังนี้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   3.88  
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   386 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.85 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.84  
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.78 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.84  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.85 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82  จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.4 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.5 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.85 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.74 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.89 จ าแนกดังนี้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   4.07 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.90 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.85 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.91 
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.82  
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  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.07  จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.70 
 

คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.91 จ าแนกดังนี้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   3.76 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.84 
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.91 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.86 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.3.83 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.89 
 4. ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.83 จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.86 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.855 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.85 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.78 
 

วิทยาลัยการจัดการ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.91 จ าแนกดังนี้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย   3.97 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.89 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.84 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.92 
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.85 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.79 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.80 
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  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86 
 4. ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79  จ าแนก
ดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.82 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.72 
 

และเมื่อพิจารณาไปยังศูนย์พื้นท่ีทั้ง 4 ท าให้พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ดังนี้ 
ศูนย์นนทบุรี นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 3.86  โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

           1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88 จ าแนกดังนี้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 
1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85  

            2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.89  
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.81   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.73  
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.77  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.83  
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79  จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.82  
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.79 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.68  

  
ศูนย์วาสุกรี นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 โดยมรีายละเอียดดังนี ้

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88 จ าแนกดังนี้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79 
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.91   
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2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.83  
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.75 
2.4 งานบริการด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.78 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.85  
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.77  
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.74 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.76 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.77 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.68 

ศูนย์สุพรรณบุรี นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.96 จ าแนกดังนี้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.94 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.89 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.95   
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.90   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.86 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.84  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.90 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.83 จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.78 

ศูนย์หันตรา นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.92 จ าแนกดังนี้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.3 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.90  

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86 จ าแนกดังนี้ 
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94   
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.86   
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2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.84  
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.81  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.85 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80 จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.81  
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.82 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.75 
 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประจ าปีการศึกษา 2556 
1. ด้านโรงอาหาร มีร้านขายอาหารน้อย กับข้าวน้อย ราคาแพง (ศูนย์นนทบุรี)  
2. ด้านห้องสมุด  
    ควรมีหนังสือที่ทันสมัยและควรมีการยืมผ่านทางออนไลน์(ศูนย์วาสุกรี) และต้องการห้องติวหนังสือกลุ่มย่อยที่

ศูนย์นนทบุรี) 
3. ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ ไม่ทันสมัย ตึกช ารุดมีรอยแตกร้าวเยอะมากเวลาฝนตกน้ าขัง มีน้ ารั่วซึม อุปกรณืใน

การสอนข้อนข้างเก่า (ศูนย์สุพรรณบุรี) 
4. ระบบ wifi ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ครอบคลุมทั่วเขตมหาวิทยาลัย พอยิ่งเริ่มห่างไกล จากตัวตึกที่เรียน สัญญาณ

เริ่มจะขาดหาย หรือช้าลง (วาสุกรี) 
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กราฟที่ 1 แสดงความพึงพอใจด้านการเรียนการสอน จ าแนกรายคณะ 
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3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

การจัดหลักสูตร สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ สถานที่ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ  

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศิลปศาสตร ์

วิทยาลัยการจัดการ 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
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กราฟที่ 2  แสดงความพึงพอใจด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
จ าแนกรายคณะ 
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4.20

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ  

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 

วิทยาลัยการจัดการ 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
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กราฟที่ 3 แสดงความพึงพอใจในผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม จ าแนกรายคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.55
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3.65

3.70

3.75

3.80

3.85

3.90

3.95

4.00
ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ  

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
ศิลปศาสตร ์

วิทยาลัยการจัดการ 
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กราฟที่ 4 แสดงความพึงพอใจด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.40

3.50
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3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ  

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 
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กราฟที่ 5  แสดงความพึงพอใจในภาพรวม จ าแนกรายคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 
จ าแนกตามคณะ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีการเกษตรฯ  

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ 



ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 13 

 

 

กราฟที่ 6  แสดงความพึงพอใจในภาพรวม จ าแนกรายด้าน 

3.50
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3.80

3.90

4.00

4.10

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 
จ าแนกตามคณะ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

ผลการพัฒนาสุนทรียภาพ 
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 
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การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน 
และการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา ศูนย์พื้นที ่ตอนท่ี 2 ได้แก่ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน 

เชน่ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน และ

ด้านสื่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยีต่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผลการประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของนักศึกษา จ าแนกตามข้อมลูทั่วไป 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 5787 100.0 

- ชาย 2499 43.18 

- หญิง 3288 56.82 

คณะ 5787 100.0 

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 511 8.83 

- เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 351 6.07 

- บริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 2961 51.17 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 430 7.43 

- วิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 1169 20.20 

- ศิลปศาสตร ์ 355 6.13 

- วิทยาลัยการจัดการ 10 0.17 

ศูนย์พ้ืนที ่ 5787 100.0 

- นนทบุรี 1540 26.61 

- วาสุกร ี 1722 29.76 

- สุพรรณบุร ี 1568 27.10 

- หันตรา 957 16.54 
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จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.82 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็น  
ร้อยละ 43.18 เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 51.17 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20.20 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.83 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คิดเป็นร้อยละ 7.43 คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.13 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
6.07 วิทยาลัยการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ตามล าดับ 

 ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อการเรียนการสอนและ
การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้  

 1.00 - 1.50 หมายถึงมีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
1.51 – 2.50 หมายถึงมีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับน้อย 
2.51 - 3.50 หมายถึงมีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับปานกลาง 
3.51 - 4.50 หมายถึงมีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับมาก 
4.51 - 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นว่า พึงพอใจระดับมากที่สุด  

ผลการประเมินแสดงผลในรูปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายคณะ 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
คณะศาสตร์อุตสาหกรรม 

(511 คน) 
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร(351 คน) 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2961 คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(430คน) 

x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.82 0.68 มาก 4.02 0.56 มาก 3.84 0.68 มาก 3.71 0.75 มาก 

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) 3.88 0.69 มาก 4.08 0.52 มาก 3.97 0.66 มาก 3.88 0.73 มาก 

1.1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 3.97 0.78 มาก 4.11 0.68 มาก 4.05 0.74 มาก 3.92 0.70 มาก 

1.1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 3.91 0.77 มาก 4.04 0.63 มาก 3.97 0.77 มาก 3.89 0.72 มาก 

1.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 3.96 0.81 มาก 4.18 0.68 มาก 4.05 0.71 มาก 4.02 0.91 มาก 

1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 3.91 0.80 มาก 4.05 0.70 มาก 3.97 0.84 มาก 3.83 0.89 มาก 

1.1.5 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศน
ศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 3.68 0.96 มาก 3.95 0.72 มาก 3.81 0.97 มาก 3.64 0.96 มาก 

1.1.6 

หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมใน
วิชาชีพ 3.83 0.82 มาก 4.11 0.65 มาก 4.00 0.79 มาก 3.92 0.92 มาก 

1.1.7 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ 
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความ
ช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 3.87 0.80 มาก 4.13 0.63 มาก 3.96 0.77 มาก 3.91 0.81 มาก 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3.74 0.81 มาก 4.00 0.66 มาก 3.81 0.78 มาก 3.81 0.80 มาก 

1.2.1 ความพอเพียง 3.68 0.93 มาก 3.93 0.83 มาก 3.80 0.90 มาก 3.77 0.95 มาก 

1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.68 0.92 มาก 3.90 0.83 มาก 3.77 0.90 มาก 3.70 0.96 มาก 



ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 17 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
คณะศาสตร์อุตสาหกรรม 

(511 คน) 
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร(351 คน) 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2961 คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(430คน) 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 

1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 3.79 0.92 มาก 3.95 0.81 มาก 3.82 0.88 มาก 3.86 0.87 มาก 

1.2.4 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.81 0.84 มาก 3.97 0.77 มาก 3.86 0.81 มาก 3.89 0.82 มาก 

1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน 3.79 0.81 มาก 3.98 0.76 มาก 3.89 0.77 มาก 3.86 0.77 มาก 

1.3.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 3.78 0.88 มาก 4.00 0.75 มาก 3.87 0.84 มาก 3.85 0.84 มาก 

1.3.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น 3.72 0.91 มาก 3.94 0.78 มาก 3.86 0.85 มาก 3.86 0.87 มาก 

1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 3.86 0.87 มาก 4.05 0.77 มาก 3.92 0.85 มาก 3.88 0.86 มาก 

2 ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 3.75 0.74 มาก 3.85 0.71 มาก 3.84 0.71 มาก 3.85 0.74 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติการ 3.85 0.81 มาก 3.97 0.72 มาก 3.92 0.75 มาก 3.93 0.75 มาก 

2.1.1 ความพอเพียงของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ 3.85 0.89 มาก 4.03 0.77 มาก 3.94 0.82 มาก 3.94 0.81 มาก 

2.1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 3.84 0.90 มาก 4.05 0.81 มาก 3.92 0.83 มาก 3.90 0.84 มาก 

2.1.3 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 3.88 0.87 มาก 4.07 0.78 มาก 3.94 0.82 มาก 3.96 0.85 มาก 

2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.81 0.83 มาก 4.01 0.82 มาก 3.89 0.87 มาก 3.90 0.84 มาก 

2.2 ห้องสมุด 3.75 0.84 มาก 3.86 0.85 มาก 3.85 0.80 มาก 3.84 0.86 มาก 

2.2.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด 3.78 0.91 มาก 3.96 0.83 มาก 3.88 0.87 มาก 3.86 0.96 มาก 

2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/ส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด 3.72 0.93 มาก 3.92 0.89 มาก 3.84 0.91 มาก 3.77 0.97 มาก 

2.2.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.71 0.95 มาก 3.88 0.91 มาก 3.81 0.89 มาก 3.81 0.97 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
คณะศาสตร์อุตสาหกรรม 

(511 คน) 
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร(351 คน) 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2961 คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(430คน) 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 
2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.80 0.92 มาก 3.97 0.84 มาก 3.86 0.86 มาก 3.91 0.87 มาก 

2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.67 0.87 มาก 3.84 0.81 มาก 3.78 0.82 มาก 3.78 0.86 มาก 

2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.68 0.96 มาก 3.96 0.86 มาก 3.80 0.88 มาก 3.77 0.97 มาก 

2.3.2 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ 3.65 0.98 มาก 3.92 0.83 มาก 3.78 0.90 มาก 3.75 0.97 มาก 

2.3.3 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ 3.64 0.87 มาก 3.93 0.85 มาก 3.76 0.92 มาก 3.78 0.96 มาก 

2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.70 0.93 มาก 3.93 0.87 มาก 3.80 0.89 มาก 3.83 0.90 มาก 

2.4 งานบริการด้านอื่นๆ 3.73 0.82 มาก 3.74 0.76 มาก 3.79 0.76 มาก 3.84 0.78 มาก 

2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.78 0.88 มาก 3.88 0.79 มาก 3.81 0.85 มาก 3.87 0.88 มาก 

2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของ
เสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 3.73 0.90 มาก 3.89 0.81 มาก 3.81 0.85 มาก 3.82 0.85 มาก 

2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน 3.80 0.90 มาก 3.97 0.77 มาก 3.85 0.85 มาก 3.91 0.84 มาก 

2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 3.71 0.92 มาก 3.86 0.85 มาก 3.78 0.88 มาก 3.81 0.87 มาก 

2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของ
นักศึกษา 3.60 1.01 มาก 3.82 0.92 มาก 3.70 0.96 มาก 3.77 0.96 มาก 

3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 3.77 0.80 มาก 3.89 0.74 มาก 3.86 0.77 มาก 3.85 0.80 มาก 

3.1 การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3.77 0.88 มาก 3.93 0.80 มาก 3.87 0.84 มาก 3.83 0.87 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
คณะศาสตร์อุตสาหกรรม 

(511 คน) 
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร(351 คน) 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2961 คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(430คน) 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 
3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 3.78 0.88 มาก 3.95 0.83 มาก 3.85 0.85 มาก 3.87 0.88 มาก 

3.3 อาคารสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 3.76 0.86 มาก 3.90 0.81 มาก 3.86 0.84 มาก 3.84 0.87 มาก 

3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 3.75 0.89 มาก 3.92 0.82 มาก 3.86 0.85 มาก 3.85 0.90 มาก 

3.5 การจัดพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา 3.78 0.91 มาก 3.93 0.84 มาก 3.86 0.85 มาก 3.86 0.87 มาก 

4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 3.77 0.71 มาก 3.76 0.69 มาก 3.78 0.70 มาก 3.82 0.73 มาก 

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย 3.81 0.72 มาก 3.81 0.73 มาก 3.81 0.74 มาก 3.83 0.74 0.81 

4.1.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.89 0.83 มาก 3.92 0.72 มาก 3.88 0.83 มาก 3.92 0.77 มาก 

4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.77 0.82 มาก 3.75 0.81 มาก 3.76 0.84 มาก 3.80 0.83 มาก 

4.1.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.82 0.81 มาก 3.80 0.81 มาก 3.84 0.81 มาก 3.85 0.82 มาก 

4.1.4 ความเสถียรของระบบ 3.83 0.83 มาก 3.85 0.81 มาก 3.81 0.82 มาก 3.83 0.85 มาก 

4.1.5 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.73 0.89 มาก 3.80 0.85 มาก 3.74 0.87 มาก 3.75 0.90 มาก 

4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.78 0.76 มาก 3.84 0.78 มาก 3.79 0.76 มาก 3.83 0.79 มาก 

4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.77 0.89 มาก 3.87 0.79 มาก 3.81 0..84 มาก 3.83 0.89 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
คณะศาสตร์อุตสาหกรรม 

(511 คน) 
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร(351 คน) 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2961 คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(430คน) 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 
4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.75 0.86 มาก 3.88 0.81 มาก 3.79 0.81 มาก 3.82 0.85 มาก 

4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.80 0.84 มาก 3.86 0.77 มาก 3.82 0.80 มาก 3.87 0.87 มาก 

4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.79 0.86 มาก 3.87 0.79 มาก 3.81 0.81 มาก 3.83 0.85 มาก 

4.2.5 ความเสถียรของระบบ 3.77 0.83 มาก 3.83 0.83 มาก 3.79 0.82 มาก 3.80 0.87 มาก 

4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 3.79 0.80 มาก 3.75 0.75 มาก 3.79 0.76 มาก 3.85 0.79 มาก 

4.3.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.82 0.90 มาก 3.91 0.78 มาก 3.81 0.84 มาก 3.87 0.88 มาก 

4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.77 0.89 มาก 3.85 0.78 มาก 3.78 ..84 มาก 3.83 0.88 มาก 

4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.82 0.90 มาก 3.85 0.81 มาก 3.81 0.83 มาก 3.86 0.87 มาก 

4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.78 0.90 มาก 3.84 0.85 มาก 3.77 0.85 มาก 3.85 0.89 มาก 

4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.75 0.89 มาก 3.84 0.83 มาก 3.78 0.83 มาก 3.84 0.86 มาก 

4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 3.78 0.82 มาก 3.73 0.82 มาก 3.80 0.77 มาก 3.84 0.80 มาก 

4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.85 0.87 มาก 3.90 0.80 มาก 3.84 0.83 มาก 3.92 0.87 มาก 

4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.77 0.92 มาก 3.84 0.83 มาก 3.79 0.86 มาก 3.80 0.88 มาก 

4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.79 0.93 มาก 3.84 0.84 มาก 3.81 0.85 มาก 3.84 0.90 มาก 

4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.76 0.91 มาก 3.83 0.86 มาก 3.79 0.88 มาก 3.88 0.88 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
คณะศาสตร์อุตสาหกรรม 

(511 คน) 
เทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร(351 คน) 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2961 คน) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(430คน) 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 
4.4.5 ความเสถียรของระบบ 3.73 0.93 มาก 3.79 0.86 มาก 3.78 0.86 มาก 3.80 0.92 มาก 

4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 3.86 0.88 มาก 3.67 0.80 มาก 3.71 0.87 มาก 3.74 0.88 มาก 

4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.79 0.92 มาก 3.79 0.88 มาก 3.78 0.92 มาก 3.81 0.96 มาก 

4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.63 1.05 มาก 3.74 0.91 มาก 3.68 0.98 มาก 3.69 0.98 มาก 

4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.67 0.96 มาก 3.85 0.88 มาก 3.73 0.93 มาก 3.73 0.93 มาก 

4.5.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.58 1.06 มาก 3.81 0.94 มาก 3.68 0.96 มาก 3.72 1.00 มาก 

4.5.5 ความเสถียรของระบบ 3.78 0.63 มาก 3.93 0.62 มาก 3.88 0.62 มาก 3.90 0.62 มาก 

4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.73 0.93 มาก 3.79 0.86 มาก 3.78 0.86 มาก 3.80 0.92 มาก 

4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.86 0.88 มาก 3.67 0.80 มาก 3.71 0.87 มาก 3.74 0.88 มาก 

4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.79 0.92 มาก 3.79 0.88 มาก 3.78 0.92 มาก 3.81 0.96 มาก 

4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.63 1.05 มาก 3.74 0.91 มาก 3.68 0.98 มาก 3.69 0.98 มาก 

4.6.4 ความเสถียรของระบบ 3.67 0.96 มาก 3.85 0.88 มาก 3.73 0.93 มาก 3.73 0.93 มาก 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 3.58 1.06 มาก 3.81 0.94 มาก 3.68 0.96 มาก 3.72 1.00 มาก 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายคณะ 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(1169 คน) 

ศิลปศาสตร ์
(355 คน) 

วิทยาลัยการจัดการ        
(10 คน) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
(5878 คน) 

x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.89 0.67 มาก 3.91 0.68 มาก 3.93 0.79 มาก 3.91 0.66 มาก 

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) 4.07 0.60 มาก 3.76 0.45 มาก       3.97 0.64 มาก 

1.1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 4.07 0.70 มาก 3.89 0.33 มาก       4.02 0.71 มาก 

1.1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 4.14 0.66 มาก 3.78 0.44 มาก       4.00 0.71 มาก 

1.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.10 0.71 มาก 4.00 0.50 มาก       4.05 0.75 มาก 

1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 4.06 0.77 มาก 3.67 0.87 มาก       3.97 0.79 มาก 

1.1.5 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศน
ศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 3.95 0.84 มาก 3.56 0.88 มาก       3.81 0.91 มาก 

1.1.6 หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมใน
วิชาชีพ 4.05 0.78 มาก 3.67 0.87 มาก       3.97 0.79 มาก 

1.1.7 กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ 
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความ
ช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 4.10 0.74 มาก 3.78 0.83 มาก       3.99 0.78 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(1169 คน) 

ศิลปศาสตร ์
(355 คน) 

วิทยาลัยการจัดการ        
(10 คน) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
(5878 คน) 

x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3.85 0.82 มาก 3.84 0.80 มาก 3.93 1.08 มาก 3.82 0.79 มาก 

1.2.1 ความพอเพียง 3.83 0.92 มาก 3.83 0.93 มาก 4.00 1.33 มาก 3.80 0.91 มาก 

1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.80 0.95 มาก 3.79 0.93 มาก 3.70 1.18 มาก 3.77 0.91 มาก 

1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 3.89 0.89 มาก 3.86 0.89 มาก 3.90 1.10 มาก 3.85 0.88 มาก 

1.2.4 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.90 0.86 มาก 3.87 0.84 มาก 4.10 0.99 มาก 3.88 0.82 มาก 

1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน 3.90 0.81 มาก 3.91 0.80 มาก 3.87 0.76 มาก 3.89 0.78 มาก 

1.3.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 3.90 0.88 มาก 3.90 0.91 มาก 3.90 0.88 มาก 3.88 0.85 มาก 

1.3.2 
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่ม
รื่น เป็นต้น 3.89 0.88 มาก 3.86 0.86 มาก 3.80 0.79 มาก 3.86 0.86 มาก 

1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 3.91 0.87 มาก 3.97 0.87 มาก 3.90 0.88 มาก 3.92 0.85 มาก 

2 ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 3.85 0.74 มาก 3.86 0.74 มาก 4.03 0.64 มาก 3.84 0.72 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติการ 3.91 0.76 มาก 3.93 0.79 มาก 4.15 0.53 มาก 3.92 0.76 มาก 

2.1.1 ความพอเพียงของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ 3.94 0.83 มาก 3.98 0.85 มาก 4.20 0.63 มาก 3.94 0.83 มาก 

2.1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 3.89 0.84 มาก 3.95 0.88 มาก 4.10 0.57 มาก 3.92 0.84 มาก 

2.1.3 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 3.93 0.84 มาก 3.90 0.88 มาก 4.20 0.79 มาก 3.94 0.83 มาก 

2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.89 0.86 มาก 3.87 0.89 มาก 4.10 0.57 มาก 3.89 0.87 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(1169 คน) 

ศิลปศาสตร ์
(355 คน) 

วิทยาลัยการจัดการ        
(10 คน) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
(5878 คน) 

x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย 

2.2 ห้องสมุด 3.87 0.84 มาก 3.87 0.80 มาก 3.92 0.77 มาก 3.85 0.81 มาก 

2.2.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด 3.91 0.92 มาก 3.98 0.89 มาก 4.00 1.15 มาก 3.88 0.89 มาก 

2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/ส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด 3.86 0.90 มาก 3.80 0.88 มาก 3.90 0.57 มาก 3.84 0.91 มาก 

2.2.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.83 0.93 มาก 3.85 0.93 มาก 3.80 1.03 มาก 3.81 0.92 มาก 

2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.88 0.90 มาก 3.86 0.89 มาก 4.00 0.67 มาก 3.87 0.88 มาก 

2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.81 0.85 มาก 3.81 0.85 มาก 3.93 0.75 มาก 3.79 0.83 มาก 

2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.82 0.92 มาก 3.83 0.94 มาก 3.90 0.99 มาก 3.80 0.91 มาก 

2.3.2 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ 3.82 0.94 มาก 3.81 0.94 มาก 3.80 0.79 มาก 3.78 0.92 มาก 

2.3.3 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ 3.76 0.95 มาก 3.77 0.96 มาก 4.00 0.82 มาก 3.76 0.93 มาก 

2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.82 0.93 มาก 3.83 0.88 มาก 4.00 0.67 มาก 3.81 0.90 มาก 

2.4 งานบริการด้านอื่นๆ 3.82 0.79 มาก 3.83 0.81 มาก 4.12 0.66 มาก 3.80 0.78 มาก 

2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.84 0.87 มาก 3.81 0.91 มาก 4.10 0.57 มาก 3.82 0.86 มาก 

2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของ
เสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 3.82 0.88 มาก 3.81 0.91 มาก 4.20 0.63 มาก 3.81 0.86 มาก 

2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน 3.87 0.86 มาก 3.84 0.86 มาก 4.20 0.79 มาก 3.86 0.85 มาก 

2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 3.82 0.89 มาก 3.84 0.87 มาก 4.10 0.74 มาก 3.79 0.88 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(1169 คน) 

ศิลปศาสตร ์
(355 คน) 

วิทยาลัยการจัดการ        
(10 คน) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
(5878 คน) 

x
 sd 

ความหม
าย 
x
 sd 

ความ
หมาย x  sd 

ความหม
าย x  sd 

ความหม
าย 

2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา 3.86 0.78 มาก 3.89 0.77 มาก 3.82 0.86 มาก 3.86 0.78 มาก 

3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 3.89 0.84 มาก 3.90 0.84 มาก 3.70 1.08 มาก 3.87 0.84 มาก 

3.1 การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3.87 0.86 มาก 3.92 0.85 มาก 3.80 1.23 มาก 3.86 0.86 มาก 

3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 3.84 0.86 มาก 3.84 0.88 มาก 3.80 1.14 มาก 3.85 0.85 มาก 

3.3 อาคารสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 3.85 0.87 มาก 3.91 0.90 มาก 3.90 0.57 มาก 3.85 0.86 มาก 

3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 3.87 0.85 มาก 3.86 0.83 มาก 3.90 0.57 มาก 3.86 0.85 มาก 

3.5 การจัดพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา 3.78 0.67 มาก 3.83 0.70 มาก 4.05 0.56 มาก 3.79 0.70 มาก 

4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 3.78 0.73 มาก 3.86 0.73 มาก 4.08 0.69 มาก 3.81 0.73 มาก 

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย 3.89 0.82 มาก 3.97 0.79 มาก 4.00 0.94 มาก 3.89 0.81 มาก 

4.1.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.72 0.84 มาก 3.84 0.82 มาก 4.10 0.74 มาก 3.78 0.84 มาก 

4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.82 0.82 มาก 3.89 0.84 มาก 4.00 0.82 มาก 3.83 0.81 มาก 

4.1.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.82 0.85 มาก 3.83 0.87 มาก 4.20 0.79 มาก 3.82 0.83 มาก 

4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.67 0.91 มาก 3.79 0.84 มาก 4.10 0.57 มาก 3.74 0.88 มาก 

4.2.5 ความเสถียรของระบบ 3.86 0.78 มาก 3.89 0.77 มาก 3.82 0.86 มาก 3.86 0.78 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(1169 คน) 

ศิลปศาสตร ์
(355 คน) 

วิทยาลัยการจัดการ        
(10 คน) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
(5878 คน) 

x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย x  sd ความหมาย 

4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.78 0.75 มาก 3.83 0.75 มาก 3.96 0.70 มาก 3.80 0.76 มาก 

4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.75 0.90 มาก 3.85 0.84 มาก 4.00 0.67 มาก 3.80 0.85 มาก 

4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.74 0.86 มาก 3.84 0.84 มาก 3.90 0.74 มาก 3.77 0.87 มาก 

4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.83 0.84 มาก 3.85 0.84 มาก 3.90 0.74 มาก 3.82 0.83 มาก 

4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.79 0.85 มาก 3.83 0.84 มาก 3.90 0.74 มาก 3.80 0.84 มาก 

4.2.5 ความเสถียรของระบบ 3.80 0.87 มาก 3.80 0.84 มาก 4.10 0.74 มาก 3.78 0.86 มาก 

4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 3.83 0.74 มาก 3.85 0.74 มาก 4.04 0.58 มาก 3.82 0.74 มาก 

4.3.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.85 0.83 มาก 3.87 0.82 มาก 4.10 0.57 มาก 3.83 0.81 มาก 

4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.82 0.84 มาก 3.84 ..84 มาก 4.10 0.57 มาก 3.80 0.82 มาก 

4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.83 0.82 มาก 3.87 0.81 มาก 4.10 0.57 มาก 3.83 0.81 มาก 

4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.83 0.83 มาก 3.83 0.81 มาก 4.00 0.94 มาก 3.82 0.82 มาก 

4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.83 0.83 มาก 3.82 0.82 มาก 3.90 0.74 มาก 3.80 0.83 มาก 

4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 3.78 0.73 มาก 3.81 0.75 มาก 4.18 0.55 มาก 3.80 0.76 มาก 

4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.81 0.82 มาก 3.82 0.87 มาก 4.20 0.79 มาก 3.82 0.84 มาก 

4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.82 0.83 มาก 3.80 0.84 มาก 4.20 0.63 มาก 3.80 0.84 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะที่จัดการเรียนการสอน 
วิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (1169 
คน) 

ศิลปศาสตร ์
(355 คน) 

วิทยาลัยการจัดการ        
(10 คน) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
(5878 คน) 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 

4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.80 0.84 มาก 3.83 0.81 มาก 4.20 0.63 มาก 3.82 0.84 มาก 

4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.75 0.86 มาก 3.79 0.86 มาก 4.30 0.67 มาก 3.78 0.86 มาก 

4.4.5 ความเสถียรของระบบ 3.72 0.88 มาก 3.80 0.82 มาก 4.00 0.67 มาก 3.77 0.85 มาก 

4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 3.78 0.75 มาก 3.85 0.75 มาก 4.10 0.71 มาก 3.80 0.77 มาก 

4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.79 0.84 มาก 3.91 0.81 มาก 4.20 0.79 มาก 3.85 0.83 มาก 

4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.79 0.84 มาก 3.85 0.87 มาก 4.00 0.82 มาก 3.80 0.86 มาก 

4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.81 0.88 มาก 3.87 0.88 มาก 4.20 0.92 มาก 3.82 0.87 มาก 

4.5.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.78 0.88 มาก 3.82 0.85 มาก 4.10 0.74 มาก 3.79 0.87 มาก 

4.5.5 ความเสถียรของระบบ 3.72 0.92 มาก 3.81 0.84 มาก 4.00 0.67 มาก 3.77 0.88 มาก 

4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.70 0.82 มาก 3.78 0.85 มาก 3.93 0.57 มาก 3.72 0.86 มาก 

4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.75 0.90 มาก 3.81 0.90 มาก 4.00 0.67 มาก 3.78 0.92 มาก 

4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.74 0.97 มาก 3.78 0.97 มาก 4.00 0.47 มาก 3.70 0.98 มาก 

4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.75 0.92 มาก 3.79 0.92 มาก 3.90 0.74 มาก 3.74 0.93 มาก 

4.6.4 ความเสถียรของระบบ 
3.57 1.06 มาก 3.74 0.96 มาก 3.80 0.79 มาก 3.66 0.99 

มาก 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 3.86 0.64 มาก 3.87 0.65 มาก 3.96 0.67 มาก 3.85 0.64 มาก 
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จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาคือ ด้านการให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) ห้อง
พยาบาลโรงอาหาร สนามกีฬา และสิ่งสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ย 3.84 และด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนเรื่อง Website ของมหาวิทยาลัย เรื่องฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เรื่อง ห้องสมุดออนไลน์ เรื่องระบบ
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) เรื่องระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่องระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การ
ให้บริการระบบเครือข่ายไรส้าย  มีค่าเฉลี่ย 3.79 และ นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้      

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน          
มีค่าเฉลี่ย 4.02 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.05 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.97 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร       
ที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย มีค่าเฉลี่ย 3.81 หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
เป็นฐานด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.97 และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.99 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียง มีค่าเฉลี่ย  3.80 ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์การเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 3.77 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 3.85  สื่อ/เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด         
มีค่าเฉลี่ย 3.88 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย  3.86  ขนาดของ
ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.92 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94     
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94           
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.89 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า    
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.88    
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ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์        
ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.81 และการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มคี่าเฉลี่ย 3.87 
 3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณา        
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.806 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.781 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 
3.76 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.81 
 4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท า
ให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.820 
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.81    
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.86 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.72  

ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปและวัฒนธรรม  
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.87 การปรับแต่งและรักษา
ภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.86 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.85 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูก
สุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.85 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา 
มีค่าเฉลี่ย 3.86 

ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.76 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.83 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.74  
 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80  และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.80 การท างานของ
ระบบ มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.892 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.80 
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.78 
 3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว         
มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.893 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความเสถียรของระบบ       
มีค่าเฉลี่ย 3.890 
 4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 เข้าใช้ระบบได้
ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82 สืบค้น
สารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.77 
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 5. ระบบทะเบียนและประมวลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.829 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.798 ความเสถียร  
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.77 
 6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.70 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.74 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.66 
  
นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายคณะและศูนย์พื้นที่ จึงพบรายละเอียดดังนี ้

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 จ าแนกดังนี ้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.74 
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79  

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 จ าแนกดังนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.85   
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.75   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.67  
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.73  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.77  
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.77  จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.81  
4.2 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.3 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.86 
4.4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.5 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.6 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.79 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.02 จ าแนกดังนี ้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  4.08  
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.98 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.85 จ าแนกดังนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.97   
2.2 ห้องสมุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.89  
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.76  จ าแนกดังนี ้

4.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.73 
4.2 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.67  
4.3 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.5 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.75 
4.6 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.75 

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.84 จ าแนกดังนี ้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.97 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.89 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.84 จ าแนกดังนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.92 
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.85 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.78 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.79 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82  จ าแนกดังนี ้

4.3 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.81 
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4.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.2 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.71 
4.4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.79 
4.5 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.6 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.79 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.71 จ าแนกดังนี ้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.88 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81  
1.3  สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.86  

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.85 จ าแนกดังนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.84 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.78 
2.4 งานบริการด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.84 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.85 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82  จ าแนกดังนี ้

4.3 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.2 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.74  
4.4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.5 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.6 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.85 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.89 จ าแนกดังนี ้  
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   4.07 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85 
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.90 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.85 จ าแนกดังนี ้
2.1 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
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2.2 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.91 
2.3 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.82 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.78 จ าแนกดังนี ้

4.3 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.2 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.70 
4.4 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.5 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.6 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.78 

 

คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.91 จ าแนกดังนี ้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.76 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.84 
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย   3.91 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.86 จ าแนกดังนี ้
2.1 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
2.2 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 
2.3 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.83 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.89 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.83 จ าแนกดังนี ้

4.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.85 
4.2 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.3 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.86 
4.4 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.85 
4.5 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.6 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
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วิทยาลัยการจัดการ นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ยังไม่ทราบผลด้านดังกล่าว 
2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  4.03 จ าแนกดังนี ้

2.1 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.93 
2.2 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.15 
2.3 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 4.12 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.82 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.05  จ าแนกดังนี ้

4.1 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 4.10 
4.2 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.93 
4.3 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.08 
4.4 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.04 
4.5 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.96 
4.6 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 4.18 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาไปยังศูนย์พื้นท่ีทั้ง 4 ท าให้พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ดังนี้ 

 
ศูนย์นนทบุรี นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 3.86  โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

           1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88 จ าแนกดังนี ้ 
1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 
1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85  

            2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80 จ าแนกดังนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.89  
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.81   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.73  
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.77  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.83  
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79  จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.82  
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 
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4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.79 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.80 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.68  

  
 

ศูนย์วาสุกรี นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 โดยมรีายละเอียดดังนี ้
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88 จ าแนกดังนี ้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79 
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 จ าแนกดังนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.91   
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.83  
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.75 
2.4 งานบริการด้านอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.78 

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.85  
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.77  
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพือ่การสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.74 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.78 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.76 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.77 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.68 

 

ศูนย์สุพรรณบุรี นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.96 จ าแนกดังนี ้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.94 

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.89 จ าแนกดังนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.95   
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.90   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.86 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.84  
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  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.90 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.83 จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.84 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.78 

 

ศูนย์หันตรา นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.92 จ าแนกดังนี ้  

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.3 
1.2  สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86  
1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.90  

2. ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86 จ าแนกดังนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94   
2.2 ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.86   
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีค่าเฉลี่ย 3.84  
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย 3.81  

  3. ด้านผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.85 
 4. ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80 จ าแนกดังนี ้

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.81  
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีค่าเฉลี่ย 3.82 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 3.83 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 3.81 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีค่าเฉลี่ย 3.75 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 จากการประเมินผลความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2556 ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่ นักศึกษามีความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ด้านโรงอาหาร มีร้านขายอาหารน้อย กับข้าวน้อย ราคาแพง (ศูนย์นนทบุรี)  
2. ด้านห้องสมุด  
    ควรมีหนังสือที่ทันสมัยและควรมีการยืมผ่านทางออนไลน์(ศูนย์วาสุกรี) และต้องการห้องติวหนังสือกลุ่มย่อยที่ศูนย์

นนทบุรี) 
3. ห้องเรียน และห้องปฎิบัติการ ไม่ทันสมัย ตึกช ารุดมีรอยแตกร้าวเยอะมากเวลาฝนตกน้ าขัง มีน้ ารั่วซึม อุปกรณืในการ

สอนข้อนข้างเก่า (ศูนย์สุพรรณบุรี) 
4. ระบบ wifi ของมหาวิทยาลัย ยังไม่ครอบคลุมทั่วเขตมหาวิทยาลยั พอยิ่งเริ่มห่างไกล จากตัวตึกที่เรียน สัญญาณเริ่มจะ

ขาดหาย หรือช้าลง (วาสุกรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 38 

 



 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 39 

การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี

การศึกษา 2556  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา 
ศูนย์พื้นที่ที่ศึกษา ตอนที่ 2 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยตี่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผล
การประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 511 100 

ชาย 464 90.80 
หญิง 47 9.20 

ศูนย์พ้ืนที ่ 511 100 
นนทบุรี 279 54.60 
สุพรรณบุร ี 197 38.55 
หันตรา 35 6.85 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  90.80  รองลงมาเป็นเพศหญิง           
คิดเป็นร้อยละ 9.20 เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ศึกษาอยู่ศูนย์นนทบุรี คิดเป็นร้อยละ  54.60 ศูนย์สุพรรณบุรี         
คิดเป็นร้อยละ 38.55และศูนย์หันตรา คิดเป็นร้อยละ 6.85 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายศูนย์พื้นท่ี 

ที ่ รายการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.70 0.65 มาก 3.80 0.73 มาก 3.81 0.28 มาก 3.74 0.68 มาก 

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) 3.84 0.68 มาก 3.92 0.73 มาก 4.00 0.00 มาก 3.88 0.69 มาก 

1.1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 3.93 0.82 มาก 4.04 0.73 มาก 4.00 0.00 มาก 3.97 0.78 มาก 

1.1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 3.87 0.79 มาก 3.96 0.76 มาก 4.00 0.00 มาก 3.91 0.77 มาก 

1.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 3.97 0.77 มาก 3.94 0.88 มาก 4.00 0.00 มาก 3.96 0.81 มาก 

1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 3.93 0.74 มาก 3.88 0.90 มาก 4.00 0.00 มาก 3.91 0.80 มาก 

1.1.5 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศน
ศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 

3.59 1.01 มาก 3.80 0.89 มาก 4.00 0.00 มาก 3.68 0.96 มาก 

1.1.6 

หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมใน
วิชาชีพ 

3.78 0.83 มาก 3.90 0.82 มาก 4.00 0.00 มาก 3.83 0.82 มาก 

1.1.7 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ 
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความ
ช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

3.81 0.82 มาก 3.96 0.79 มาก 4.00 0.00 มาก 3.87 0.80 มาก 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3.65 0.79 มาก 3.79 0.83 มาก 3.65 0.91 มาก 3.74 0.81 มาก 

1.2.1 ความพอเพียง 3.65 0.91 มาก 3.73 0.94 มาก 3.57 1.04 มาก 3.68 0.93 มาก 

1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.65 0.92 มาก 3.73 0.91 มาก 3.63 0.97 มาก 3.68 0.92 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 

1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 3.77 0.93 มาก 3.84 0.90 มาก 3.69 0.93 มาก 3.79 0.92 มาก 

1.2.4 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.78 0.79 มาก 3.87 0.67 มาก 3.71 0.96 มาก 3.81 0.84 มาก 

1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน 3.71 0.81 มาก 3.80 0.81 มาก 3.73 1.08 มาก 3.79 0.81 มาก 

1.3.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 3.76 0.83 มาก 3.81 0.90 มาก 3.80 1.11 มาก 3.78 0.88 มาก 

1.3.2 
สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่ม
รื่น เป็นต้น 

3.71 0.90 มาก 3.73 0.89 มาก 3.69 1.11 มาก 3.72 0.91 มาก 

1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 3.87 0.85 มาก 3.86 0.88 มาก 3.71 1.02 มาก 3.86 0.87 มาก 

2 ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 3.67 0.75 มาก 3.77 0.75 มาก 3.69 0.95 มาก 3.75 0.74 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติการ 3.79 0.85 มาก 3.86 0.78 มาก 3.86 0.93 มาก 3.85 0.81 มาก 

2.1.1 ความพอเพียงของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ 3.83 0.89 มาก 3.86 0.88 มาก 3.89 0.99 มาก 3.85 0.89 มาก 

2.1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 3.81 0.91 มาก 3.87 0.88 มาก 3.91 0.95 มาก 3.84 0.90 มาก 

2.1.3 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 3.86 0.88 มาก 3.91 0.83 มาก 3.91 0.96 มาก 3.88 0.87 มาก 

2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.83 0.94 มาก 3.79 0.91 มาก 3.74 1.01 มาก 3.81 0.83 มาก 

2.2 ห้องสมุด 3.65 0.85 มาก 3.76 ..85 มาก 3.68 1.03 มาก 3.75 0.84 มาก 

2.2.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด 3.80 0.87 มาก 3.77 0.95 มาก 3.77 .1.06 มาก 3.78 0.91 มาก 

2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/ส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด 3.73 0.94 มาก 3.75 0.89 มาก 3.51 1.09 มาก 3.72 0.93 มาก 

2.2.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.69 0.95 มาก 3.75 0.95 มาก 3.63 1.03 มาก 3.71 0.95 มาก 

2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.82 0.88 มาก 3.77 0.95 มาก 3.80 1.11 มาก 3.80 0.92 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.55 0.90 มาก 3.74 0.87 มาก 3.62 0.96 มาก 3.67 0.87 มาก 

2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.60 0.95 มาก 3.80 0.98 มาก 3.60 0.91 มาก 3.68 0.96 มาก 

2.3.2 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ 3.59 0.95 มาก 3.74 0.94 มาก 3.60 1.09 มาก 3.65 0.98 มาก 

2.3.3 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ 3.60 0.97 มาก 3.71 0.96 มาก 3.63 1.03 มาก 3.64 0.87 มาก 

2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.71 0.96 มาก 3.71 0.89 มาก 3.66 1.00 มาก 3.70 0.93 มาก 

2.4 งานบริการด้านอื่นๆ 3.67 0.82 มาก 3.73 0.79 มาก 3.61 1.08 มาก 3.73 0.82 มาก 

2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.79 0.87 มาก 3.80 0.87 มาก 3.69 1.08 มาก 3.78 0.88 มาก 

2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของ
เสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

3.77 0.88 มาก 3.69 0.89 มาก 3.66 1.11 มาก 3.73 0.90 มาก 

2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน 3.81 0.88 มาก 3.82 0.68 มาก 3.57 1.20 มาก 3.80 0.90 มาก 

2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 3.72 0.93 มาก 3.72 0.86 มาก 3.63 1.14 มาก 3.71 0.92 มาก 

2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของ
นักศึกษา 

3.60 0.98 มาก 3.63 0.99 มาก 3.51 1.25 มาก 3.60 1.01 มาก 

3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 3.70 0.85 มาก 3.75 0.83 มาก 3.61 0.94 มาก 3.77 0.80 มาก 

3.1 การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3.80 0.87 มาก 3.76 0.89 มาก 3.66 0.97 มาก 3.77 0.88 มาก 

3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3.83 0.84 มาก 3.75 0.90 มาก 3.60 1.01 มาก 3.78 0.88 มาก 

3.3 อาคารสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง
มีความสุนทรีย์ 

3.79 0.82 มาก 3.74 0.67 มาก 3.57 1.07 มาก 3.76 0.86 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 
3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูก

สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3.80 0.86 มาก 3.73 0.89 มาก 3.54 1.12 มาก 3.75 0.89 มาก 

3.5 การจัดพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา 3.79 0.88 มาก 3.78 0.94 มาก 3.66 1.00 มาก 3.78 0.91 มาก 

4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน 

3.79 0.75 มาก 3.73 0.71 มาก 3.58 0.90 มาก 3.77 0.71 มาก 

4.1 Website ของมหาวิทยาลัย 3.84 0.74 มาก 3.75 0.73 มาก 3.62 0.88 มาก 3.81 0.72 มาก 

4.1.1 เข้าใช้ระบบได้งา่ย 3.94 0.81 มาก 3.86 0.82 มาก 3.66 1.00 มาก 3.89 0.83 มาก 

4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.86 0.77 มาก 3.87 0.84 มาก 3.57 0.92 มาก 3.77 0.82 มาก 

4.1.3 ประหยดัเวลาและทรัพยากร 3.94 0.79 มาก 3.70 0.79 มาก 3.63 0.91 มาก 3.82 0.81 มาก 

4.1.4 สบืค้นสารสนเทศได้งา่ย 3.89 0.83 มาก 3.78 0.81 มาก 3.66 0.94 มาก 3.83 0.83 มาก 

4.1.4 ความเสถียรของระบบ 3.75 0.90 มาก 3.72 0.87 มาก 3.60 0.95 มาก 3.73 0.89 มาก 

4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.83 0.76 มาก 3.72 0.75 มาก 3.59 0.84 มาก 3.78 0.76 มาก 

4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.83 0.93 มาก 3.71 0.84 มาก 3.69 0.87 มาก 3.77 0.89 มาก 

4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.80 0.91 มาก 3.71 0.83 มาก 3.60 0.88 มาก 3.75 0.88 มาก 

4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.87 0.86 มาก 3.71 0.79 มาก 3.60 0.81 มาก 3.79 0.83 มาก 

4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.87 0.84 มาก 3.75 0.82 มาก 3.57 0.95 มาก 3.80 0.84 มาก 

4.2.5 ความเสถียรของระบบ 3.85 0.84 มาก 3.71 0.83 มาก 3.51 1.01 มาก 3.77 0.85 มาก 

 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
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ที ่ รายการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 3.84 0.78 มาก 3.74 0.76 มาก 3.51 0.95 มาก 3.78 0.76 มาก 

4.3.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.84 0.81 มาก 3.73 0.84 มาก 3.54 0.95 มาก 3.78 0.83 มาก 

4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.83 0.81 มาก 3.68 0.87 มาก 3.51 1.07 มาก 3.75 0.86 มาก 

4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.85 0.80 มาก 3.79 0.84 มาก 3.46 1.01 ปานกลาง 3.80 0.84 มาก 

4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.84 0.82 มาก 3.77 0.87 มาก 3.54 1.07 มาก 3.79 0.86 มาก 

4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.84 0.83 มาก 3.73 0.80 มาก 3.50 0.98 ปานกลาง 3.77 0.83 มาก 

4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 3.81 0.88 มาก 3.75 0.75 มาก 3.56 1.00 มาก 3.79 0.80 มาก 

4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.90 0.92 มาก 3.75 0.84 มาก 3.60 1.06 มาก 3.82 0.90 มาก 

4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.83 0.89 มาก 3.74 0.83 มาก 3.51 1.09 มาก 3.77 0.89 มาก 

4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.91 0.93 มาก 3.75 0.81 มาก 3.54 1.12 มาก 3.82 0.90 มาก 

4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.84 0.90 มาก 3.75 0.85 มาก 3.51 1.07 มาก 3.78 0.90 มาก 

4.4.5 ความเสถียรของระบบ 3.78 0.93 มาก 3.74 0.83 มาก 3.63 0.91 มาก 3.75 0.89 มาก 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
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ที ่ รายการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย x sd ความหมาย 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 3.77 0.86 มาก 3.75 0.75 มาก 3.62 0.96 มาก 3.78 0.82 มาก 

4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.90 0.87 มาก 3.82 0.84 มาก 3.66 0.97 มาก 3.85 0.87 มาก 

4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.80 0.90 มาก 3.77 0.92 มาก 3.54 1.09 มาก 3.77 0.92 มาก 

4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.86 0.93 มาก 3.72 0.88 มาก 3.69 1.16 มาก 3.79 0.93 มาก 

4.5.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.83 0.92 มาก 3.72 0.87 มาก 3.51 1.01 มาก 3.76 0.91 มาก 

4.5.5 ความเสถียรของระบบ 3.74 0.99 มาก 3.73 0.87 มาก 3.69 0.90 มาก 3.73 0.93 มาก 

4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.86 0.93 มาก 3.66 0.67 มาก 3.60 0.99 มาก 3.86 0.88 มาก 

4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.86 0.92 มาก 3.74 0.90 มาก 3.57 1.01 มาก 3.79 0.92 มาก 

4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.65 1.10 มาก 3.59 0.98 มาก 3.54 1.12 มาก 3.63 1.05 มาก 

4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.68 0.96 มาก 3.66 0.93 มาก 3.66 1.14 มาก 3.67 0.96 มาก 

4.6.4 ความเสถียรของระบบ 3.52 1.13 มาก 3.66 0.96 มาก 3.63 1.00 มาก 3.58 1.06 มาก 

 ภาพรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3.79 0.56 มาก 3.78 0.68 มาก 3.66 0.87 มาก 3.78 0.63 มาก 
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จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.77  ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.74นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน 
จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้      

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ได้แก่หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.97  รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.91  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
มีค่าเฉลี่ย 3.96  กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.91  การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.68   หลักสูตร
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.83  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมือ
อาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.87 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน    
มีค่าเฉลี่ย 3.68 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.68 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 
3.79 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด  
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.78 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.72 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.86 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย                 

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 
3.85  ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.84  ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.88  
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.81 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า    
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.78  
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.72  ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.71  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.8 
 3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และเมื่อพิจารณา        
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
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ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.68  ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.65  ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 
3.64  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.70 
 4. งานบริการด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย          
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 
3.78  ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.73 
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบรเิวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.80  ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.71  ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.60
การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล  มีค่าเฉลี่ย 3.79  ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการ
ขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.77  การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ
ภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.81  ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.72  ความเหมาะสมของ
สนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.60 
 5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 และ          
เมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนา
สุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.77  การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.78  อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์     
มีค่าเฉลี่ย 3.76  สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์      
มีค่าเฉลี่ย 3.75  การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.78 

ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย 
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89  การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83  ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.73 
 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78  และเมื่อพิจารณา              
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 การท างาน
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.75  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.79  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.80 
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.77  

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78  การท างานของระบบมีความรวดเร็ว       
มีค่าเฉลี่ย 3.75  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.80 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียรของระบบ     
มีค่าเฉลี่ย 3.77 
 4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79  และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 การท างาน
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 
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5. ระบบทะเบียนและประมวลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็น           
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85  การท างานของระบบ
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.79  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.76         
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.73 
 6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 การท างานของระบบ      
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.63  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.67  ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.58 

ศูนย์นนทบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน        
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวย          
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79  รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.70 และด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.67  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึง
ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ด้านหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.93
รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.87 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.97 
กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.93  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.59  หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.78 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.81 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน    
มีค่าเฉลี่ย 3.65 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.65  การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มี
ค่าเฉลี่ย 3.77 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 

3. สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 และเมื่อพิจารณาในประเด็น         
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.76  สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น 
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.71 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.87 
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ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.83ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.81ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.86 การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.83 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.55  และเมื่อพิจารณา          
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.60 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.59 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 
3.60  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.71 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.79  
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.77     
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.81 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.72  ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.60 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.80  การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.83  อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.79  สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.80
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.79 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84  และเมื่อพิจารณาในประเด็น                 

รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.94  การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.86 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.94  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83  การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.87 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.85 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย            
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84  การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.83 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.85  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84  ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.84 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 การท างาน
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ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.83 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.91 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.78 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.74 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86  การท างานของระบบ     
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.65  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.68  ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.52 

ศูนย์สุพรรณบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า        
ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80  
รองลงมาด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.77 และด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.73  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน  จึง
ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็น       

รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.04  รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.96 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 3.94 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.88   การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.80 หลักสูตร
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.90 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมือ
อาชีำพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.96 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ย 3.73 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.73 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 
3.84 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.81 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น  
มีค่าเฉลี่ย 3.73 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.86 
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ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.86 ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.91 การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.79 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า         
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.77 ความ
ทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.75 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด  
มีค่าเฉลี่ย 3.75 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.77 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.74 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.71   
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.71 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.80  
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.69 การ
รักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.82  ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.72  ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.63 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.76 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.75 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.74 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.73
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.78 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ

ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86 การท างานของระบบ     
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.87 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.70 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.72 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.71 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.71 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.71 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.71 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.73 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว        



52 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

มีค่าเฉลี่ย 3.68 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.79 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 ความเสถียรของระบบ      
มีค่าเฉลี่ย 3.73 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 การท างาน
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.74 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.75 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.74 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.72 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.72 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.73 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74 การท างานของระบบ       
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.59 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.66 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.66 

 

ศูนย์หันตรา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือ
ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.69  และความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.58  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านจึงปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.00  กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4 .00 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร    
ที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.00 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน    
มีค่าเฉลี่ย 3.57 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.63 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 
3.69 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.71 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.80 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น  
มีค่าเฉลี่ย 3.69 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.71 



 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 53 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.89   
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.91  ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.91           
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.74 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า          
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.77  
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.51 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.63  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.8 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62  และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.60 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.60 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.63   
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.66 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.69  
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.66     
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.57 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.63ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.51 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.66 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.60 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.57 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.54
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.66 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.66 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.57 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.63 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.66 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.60 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.69 การท างานของระบบ  
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.60 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.60 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.57 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.51 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.54 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว        
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มีค่าเฉลี่ย 3.51 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.46 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.54 ความเสถียรของระบบ      
มีค่าเฉลี่ย 3.50 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56  และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.60  
การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.51 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.54 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย         
มีค่าเฉลี่ย 3.51 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.63 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.62 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.66 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.54 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.69 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.51 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.69 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.57 การท างานของระบบ       
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.54 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.66 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.63 

สรุปอภิปรายผล 
 การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 511 คน ต่างมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ให้บริการในด้านการเรียนการสอน  
นอกจากน้ีนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดไว้บริการในเรื่องเกี่ยวกับ 
สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องปฎิบัติการณ์ต่างๆ ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนาม
กีฬา ระบบรักษาความปลอดภัย หรือสารธารณูปโภค รวมไปถึงหลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
รายวิชามีความสอดคล้องกับหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งท าให้มีทักษะความช านาญ 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นรายศูนย์พื้นท่ีที่จัดการศึกษา พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีความคิดเห็นหรือมีความ
พึงพอใจ จ าแนกตามศูนย์ที่ศึกษา ดังนี้ 

 ศูนย์นนทบุรี  

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.84 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.67  และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.79 
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 ศูนย์สุพรรณบุรี  

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.77 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.73 

 ศูนย์หันตรา 

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.69 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.58 
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ประเมินผลความพึงพอใจของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี

การศึกษา 2556  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา 
ศูนย์พื้นที่ที่ศึกษา ตอนที่ 2 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยตี่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผล
การประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 351 100 

ชาย 219 62.40 
หญิง 132 37.60 

ศูนย์พ้ืนที ่ 351 100 
  หันตรา 351 100 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.40 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็น  
ร้อยละ 37.60 เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ศูนย์หันตรา คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ   

ที ่ รายการประเมิน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
X SD ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.02 0.56 มาก 

1.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) 4.08 0.52 มาก 

1.1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 4.11 0.68 มาก 

1.1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 4.04 0.63 มาก 

1.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.18 0.68 มาก 

1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 4.05 0.70 มาก 

1.1.5 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 

3.95 0.72 มาก 

1.1.6 

หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถ
ปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้
จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

4.11 0.65 มาก 

1.1.7 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

4.13 0.63 มาก 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 4.00 0.66 มาก 
1.2.1 ควาำมพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.93 0.83 มาก 
1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.90 0.83 มาก 
1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 3.95 0.81 มาก 
1.2.4 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.97 0.77 มาก 
1.3 สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน 3.98 0.76 มาก 
1.3.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น 4.00 0.75 มาก 
1.3.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น 3.94 0.78 มาก 
1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 4.05 0.77 มาก 
2 ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.85 0.71 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการ 3.97 0.72 มาก 
2.1.1 ความพอเพียงของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ 4.03 0.77 มาก 
2.1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 4.05 0.81 มาก 
2.1.3 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 4.07 0.78 มาก 
2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.01 0.82 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)   

ที ่ รายการประเมิน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  
X SD ความหมาย 

2.2 ห้องสมุด 3.86 0.85 มาก 
2.2.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด 3.96 0.83 มาก 
2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/ส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด 3.92 0.89 มาก 
2.2.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.88 0.91 มาก 
2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.97 0.84 มาก 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.84 0.81 มาก 
2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.96 0.86 มาก 
2.3.2 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ 3.92 0.83 มาก 
2.3.3 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ 3.93 0.85 มาก 
2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 3.93 0.87 มาก 
2.4 งานบริการด้านอื่นๆ 3.74 0.76 มาก 
2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.88 0.79 มาก 
2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัย 
3.89 0.81 มาก 

2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน 3.97 0.77 มาก 
2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 3.86 0.85 มาก 
2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา 3.82 0.92 มาก 
3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 3.89 0.74 มาก 
3.1 การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3.93 0.80 มาก 
3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.95 0.83 มาก 
3.3 อาคารสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 3.90 0.81 มาก 
3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่าง

มีความสุนทรีย์ 
3.92 0.82 มาก 

3.5 การจัดพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา 3.93 0.84 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)   

ที ่ รายการประเมิน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  
X SD ความหมาย 

4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 3.76 0.69 มาก 
4.1 Website ของมหาวิทยาลัย 3.81 0.73 มาก 
4.1.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.92 0.72 มาก 
4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.75 0.81 มาก 
4.1.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.80 0.81 มาก 

4.1.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.85 0.81 มาก 
4.1.5 ความเสถียรของระบบ 3.80 0.85 มาก 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.84 0.78 มาก 
4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.87 0.79 มาก 
4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.86 0.83 มาก 
4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.88 0.79 มาก 
4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.87 0.79 มาก 
4.2.5 ความเสถียรของระบบ 3.85 0.80 มาก 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 3.75 0.75 มาก 
4.3.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.88 0.77 มาก 
4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.88 0.81 มาก 
4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.86 0.77 มาก 
4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.87 0.79 มาก 
4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.83 0.83 มาก 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 3.75 0.75 มาก 
4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.91 0.78 มาก 
4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.85 0.78 มาก 
4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.85 0.81 มาก 
4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.84 0.85 มาก 
4.4.5 ความเสถียรของระบบ 3.84 0.83 มาก 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 3.73 0.82 มาก 
4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.90 0.80 มาก 
4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.84 0.83 มาก 
4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.84 0.84 มาก 
4.5.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.83 0.86 มาก 
4.5.5 ความเสถียรของระบบ 3.79 0.86 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ)   

ที ่ รายการประเมิน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ  
X SD ความหมาย 

4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.67 0.80 มาก 
4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.79 0.88 มาก 
4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.74 0.91 มาก 
4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.85 0.88 มาก 
4.6.4 ความเสถียรของระบบ 3.81 0.94 มาก 

 ภาพรวมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3.93 0.62 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ย 4.02  รองลงมาด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85  และความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.76    นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ  
แต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้      

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 และเมื่อพิจารณาในประเด็น     

รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.11 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.04 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน    
มีค่าเฉลี่ย 4.18  กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.05  การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็ นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.95 หลักสูตร
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.11 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมือ
อาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.13 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน   
มีค่าเฉลี่ย 3.93 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.90 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 
3.95 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.97 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.00 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น   
มีค่าเฉลี่ย 3.94 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.05 
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ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพยีงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.03 ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.07 การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 4.01 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า    
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.96 ความ
ทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด   
มีค่าเฉลี่ย 3.88 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.97 
 3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณา        
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.96 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 
3.93 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.93 
 4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท า
ให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.88 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.89 การ
รักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.97  ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.86 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.82
 5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.93 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.95 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.90 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.92 
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.93 
 
ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย 
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.92 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.75 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.80 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.86 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.88 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.85 
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 3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว        
มีค่าเฉลี่ย 3.88 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความเสถียรของระบบ      
มีค่าเฉลี่ย 3.83 
 4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.91 การท างาน
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.85 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.85 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.84 
 5. ระบบทะเบียนและประมวลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.84 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.79 
 6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 การท างานของระบบ      
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.74 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.81 

สรปุอภิปรายผล 
 การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน  351 คน ต่างมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับการเรียนของนักศึกษา นอกจากนี้สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านต่างๆ ที่สนับสนุนและเอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่น บริการห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองอื่นๆ มีความเพียงพอและทันสมัย 
รวมถึงด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รายวิชามีความสอดคล้องกับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติม หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้
ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ  และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 
และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น  
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รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี

การศึกษา 2556  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา 
ศูนย์พื้นที่ที่ศึกษา ตอนที่ 2 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยตี่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผล
การประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 2961 100 
ชาย 504 17.02 
หญิง 2457 82.98 
ศูนย์พื้นที ่ 2961 100 
นนทบุรี 295 10.00 
วาสุกร ี 1542 52.10 
สุพรรณบุร ี 791 26.70 
หันตรา 333 11.20 

  

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  82.98  รองลงมาเป็นเพศชาย  คิดเป็น
ร้อยละ  17.02 เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ศึกษาอยู่ศูนย์วาสุกรี คิดเป็นร้อยละ  52.10  ศูนย์
สุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ  26.70 ศูนย์หันตรา คิดเป็นร้อยละ 11.20 และศูนย์นนทบุรี  คิดเป็นร้อยละ  10.00   ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายศูนย์พื้นท่ี 

 

ที่ รายการประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

X    SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน 3.87 0.80 มาก 3.76 0.68 มาก 3.89 0.60 มาก 3.81 0.65 มาก 3.84 0.68 มาก 
1.1 การจัดหลักสตูรการเรยีนการสอน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย) 4.00 0.75 มาก 3.87 0.70 มาก 4.07 0.56 มาก 3.84 0.67 มาก 3.97 0.66 มาก 
1.1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 4.11 0.82 มาก 3.93 0.74 มาก 4.18 0.63 มาก 3.71 0.95 มาก 4.05 0.74 มาก 
1.1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 3.94 0.83 มาก 3.85 0.78 มาก 4.12 0.71 มาก 3.71 0.76 มาก 3.97 0.77 มาก 
1.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.03 0.81 มาก 4.00 0.75 มาก 4.14 0.61 มาก 3.71 0.76 มาก 4.05 0.71 มาก 

1.1.4 
กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกดิการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม 

4.00 0.89 มาก 3.85 0.91 มาก 4.05 0.77 มาก 4.14 0.38 มาก 3.97 0.84 มาก 

1.1.5 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น 
ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 

3.83 1.06 มาก 3.73 1.03 มาก 3.88 0.91 มาก 3.86 0.69 มาก 3.81 0.97 มาก 

1.1.6 

หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏบิัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดย
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรูจ้ริงมีทักษะ
ความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

4.06 0.83 มาก 3.87 0.82 มาก 4.09 0.74 มาก 4.00 0.82 มาก 4.00 0.79 มาก 

1.1.7 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงาน
ได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน 
ด้วยความรูจ้ริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 

4.03 0.77 มาก 3.87 0.84 มาก 4.04 0.68 มาก 3.71 0.96 มาก 3.96 0.77 มาก 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน 3.74 81.00 มาก 3.79 0.79 มาก 3.88 0.78 มาก 3.81 0.74 มาก 3.81 0.78 มาก 
1.2.1 ความพอเพยีงของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.74 0.89 มาก 3.78 0.92 มาก 3.87 0.86 มาก 3.81 0.82 มาก 3.80 0.90 มาก 
1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.69 0.92 มาก 3.75 0.91 มาก 3.83 0.89 มาก 3.81 0.81 มาก 3.77 0.90 มาก 
1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 3.75 0.94 มาก 3.81 0.87 มาก 3.89 0.89 มาก 3.83 0.75 มาก 3.82 0.88 มาก 
1.2.4 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.77 0.88 มาก 3.85 0.81 มาก 3.94 0.82 มาก 3.88 0.83 มาก 3.86 0.81 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย 

1.3 สถานที่ส าหรบัการเรยีนการสอน 3.79 0.80 มาก 3.87 0.77 มาก 3.97 0.75 มาก 3.85 0.77 มาก 3.89 0.77 มาก 

1.3.1 
สภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง การ
ถ่ายเทอากาศ เป็นต้น 

3.77 0.87 มาก 3.86 0.84 มาก 3.94 0.82 มาก 3.82 0.89 มาก 3.87 0.84 มาก 

1.3.2 
สภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความ
สงบ ร่มร่ืน เป็นต้น 

3.79 0.88 มาก 3.84 0.84 มาก 3.93 0.82 มาก 3.86 0.83 มาก 3.86 0.85 มาก 

1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัจ านวนผู้เรียน 3.82 0.88 มาก 3.90 0.86 มาก 4.03 0.82 มาก 3.89 0.83 มาก 3.92 0.85 มาก 

2 
ด้านการใหบ้ริการสิง่อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

3.75 0.71 มาก 3.82 0.70 มาก 3.90 0.71 มาก 3.82 0.74 มาก 3.84 0.71 มาก 

2.1 ห้องปฏิบตัิการ 3.89 0.75 มาก 3.92 0.74 มาก 3.98 0.77 มาก 3.87 0.77 มาก 3.92 0.75 มาก 
2.1.1 ความพอเพยีงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ 3.93 0.80 มาก 3.94 0.80 มาก 3.98 0.85 มาก 3.88 0.86 มาก 3.94 0.82 มาก 
2.1.2 ความทันสมัยของอปุกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 3.88 0.82 มาก 3.92 0.81 มาก 3.95 0.86 มาก 3.88 0.83 มาก 3.92 0.83 มาก 
2.1.3 ความพร้อมของอปุกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 3.92 0.84 มาก 3.93 0.81 มาก 3.99 0.82 มาก 3.88 0.83 มาก 3.94 0.82 มาก 
2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.85 0.88 มาก 3.88 0.88 มาก 3.93 0.86 มาก 3.83 0.86 มาก 3.89 0.87 มาก 
2.2 ห้องสมุด 3.74 0.83 มาก 3.84 0.80 มาก 3.91 0.78 มาก 3.83 0.78 มาก 3.85 0.80 มาก 
2.2.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพท์ี่ให้บริการของห้องสมุด 3.79 0.90 มาก 3.87 0.88 มาก 3.94 0.86 มาก 3.87 0.86 มาก 3.88 0.87 มาก 
2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.69 0.95 มาก 3.83 0.92 มาก 3.92 0.88 มาก 3.81 0.87 มาก 3.84 0.91 มาก 
2.2.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.69 0.93 มาก 3.80 0.91 มาก 3.87 0.86 มาก 3.80 0.89 มาก 3.81 0.89 มาก 
2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.79 0.90 มาก 3.85 0.87 มาก 3.93 0.84 มาก 3.85 0.81 มาก 3.86 0.86 มาก 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.88 0.80 มาก 3.75 0.84 มาก 3.89 0.77 มาก 3.81 0.81 มาก 3.78 0.82 มาก 
2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสบืค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.72 0.91 มาก 3.76 0.91 มาก 3.90 0.82 มาก 3.85 0.86 มาก 3.80 0.88 มาก 
2.3.2 ความทันสมัยของคอมพวิเตอร ์ 3.66 0.88 มาก 3.73 0.93 มาก 3.88 0.86 มาก 3.82 0.87 มาก 3.78 0.90 มาก 
2.3.3 ความพร้อมของคอมพวิเตอร ์ 3.68 0.87 มาก 3.71 0.95 มาก 3.87 0.86 มาก 3.77 0.93 มาก 3.76 0.92 มาก 
2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.67 0.92 มาก 3.78 0.90 มาก 3.89 0.84 มาก 3.79 0.91 มาก 3.80 0.89 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

 

 

ที่ รายการประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย 

2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ 3.68 0.82 มาก 3.79 0.76 มาก 3.85 0.77 มาก 3.79 0.81 มาก 3.79 0.76 มาก 

2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.70 0.88 มาก 3.81 0.84 มาก 3.87 0.85 มาก 3.81 0.85 มาก 3.81 0.85 มาก 

2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก ่ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบ
ก าจัดของเสีย ระบบอปุกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

3.74 0.92 มาก 3.80 0.84 มาก 3.85 0.83 มาก 3.77 0.89 มาก 3.81 0.85 มาก 

2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายใน
สถาบัน 

3.73 0.88 มาก 3.87 0.85 มาก 3.89 0.85 มาก 3.83 0.87 มาก 3.85 0.85 มาก 

2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 3.66 0.94 มาก 3.78 0.86 มาก 3.82 0.86 มาก 3.78 0.92 มาก 3.78 0.88 มาก 

2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาดา้น
กายภาพของนักศึกษา 

3.57 1.02 มาก 3.67 0.97 มาก 3.81 0.91 มาก 3.73 0.97 มาก 3.70 0.96 มาก 

3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 3.75 0.71 มาก 3.85 0.76 มาก 3.93 0.77 มาก 3.83 0.78 มาก 3.86 0.77 มาก 

3.1 การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 3.75 0.86 มาก 3.86 0.84 มาก 3.94 0.83 มาก 3.85 0.84 มาก 3.87 0.84 มาก 

3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.76 0.90 มาก 3.84 0.85 มาก 3.90 0.82 มาก 3.83 0.89 มาก 3.85 0.85 มาก 

3.3 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภยั สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์

3.75 0.86 มาก 3.85 0.83 มาก 3.92 0.84 มาก 3.84 0.84 มาก 3.86 0.84 มาก 

3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัมีความปลอดภยั สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย์ 

3.72 0.88 มาก 3.85 0.83 มาก 3.96 0.85 มาก 3.82 0.87 มาก 3.86 0.85 มาก 

3.5 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
นักศึกษา 

3.73 0.88 มาก 3.86 0.84 มาก 3.93 0.85 มาก 3.83 0.83 มาก 3.86 0.85 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

ที่ รายการประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย 

4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือ
ต่อการเรียนการสอน 

3.74 0.60 มาก 3.75 0.71 มาก 3.87 0.70 มาก 3.80 0.72 มาก 3.78 0.70 มาก 

4.1 Website ของมหาวิทยาลยั 3.82 0.70 มาก 3.77 0.74 มาก 3.88 0.72 มาก 3.80 0.79 มาก 3.81 0.74 มาก 

4.1.1 เขา้ใช้ระบบได้ง่าย 3.87 0.84 มาก 3.85 0.82 มาก 3.94 0.81 มาก 3.87 0.84 มาก 3.88 0.83 มาก 

4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.83 0.82 มาก 3.71 0.85 มาก 3.84 0.82 มาก 3.76 0.89 มาก 3.76 0.84 มาก 

4.1.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.84 0.84 มาก 3.80 0.81 มาก 3.92 0.77 มาก 3.82 0.85 มาก 3.84 0.81 มาก 

4.1.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.85 0.82 มาก 3.77 0.82 มาก 3.88 0.78 มาก 3.80 0.85 มาก 3.81 0.82 มาก 

4.1.5 ความเสถียรของระบบ 3.72 0.91 มาก 3.70 0.87 มาก 3.83 0.84 มาก 3.75 0.88 มาก 3.74 0.87 มาก 

4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.77 0.73 มาก 3.74 0.77 มาก 3.88 0.74 มาก 3.82 0.79 มาก 3.79 0.76 มาก 

4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.76 0.90 มาก 3.77 0.84 มาก 3.89 0.71 มาก 3.84 0.85 มาก 3.81 0..84 มาก 

4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.77 0.87 มาก 3.71 0.87 มาก 3.84 0.83 มาก 3.80 0.87 มาก 3.76 0.86 มาก 

4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.79 0.88 มาก 3.77 0.83 มาก 3.91 0.76 มาก 3.80 0.88 มาก 3.81 0.83 0.69 

4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.78 0.86 มาก 3.74 0.83 มาก 3.88 0.82 มาก 3.84 0.84 มาก 3.79 0.83 0.69 

4.2.5 ความเสถียรของระบบ 3.75 0.83 มาก 3.71 0.89 มาก 3.86 0.85 มาก 3.81 0.85 มาก 3.77 0.87 มาก 

4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 3.75 0.67 มาก 3.78 0.75 มาก 3.87 0.72 มาก 3.81 0.75 มาก 3.81 0.73 มาก 

4.3.1 เขา้ใช้ระบบได้ง่าย 3.73 0.78 มาก 3.81 0.81 มาก 3.88 0.79 มาก 3.84 0.82 มาก 3.82 0.80 มาก 

4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.73 0.76 มาก 3.77 0.82 มาก 3.85 0.79 มาก 3.80 0.80 มาก 3.79 0.81 มาก 

4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.77 0.76 มาก 3.89 0.81 มาก 3.86 0.78 มาก 3.86 0.82 มาก 3.82 0.80 มาก 

4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.74 0.80 มาก 3.79 0.82 มาก 3.91 0.80 มาก 3.78 0.84 มาก 3.81 0.81 มาก 

4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.78 0.79 มาก 3.75 0.83 มาก 3.87 0.79 มาก 3.78 0.85 มาก 3.79 0.82 มาก 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

 

 

ที่ รายการประเมิน 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 

X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย X   SD ความหมาย 

4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 3.73 0.71 มาก 3.78 0.78 มาก 3.88 0.73 มาก 3.80 0.75 มาก 3.79 0.76 มาก 

4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.75 0.89 มาก 3.77 0.85 มาก 3.91 0.80 มาก 3.81 0.81 มาก 3.81 0.84 มาก 

4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.73 0.85 มาก 3.74 0.86 มาก 3.87 0.90 มาก 3.81 0.84 มาก 3.78 ..84 มาก 

4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.78 0.85 มาก 3.76 0.85 มาก 3.90 0.79 มาก 3.83 0.82 มาก 3.81 0.83 มาก 

4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.68 0.88 มาก 3.75 0.87 มาก 3.85 0.83 มาก 3.76 0.83 มาก 3.77 0.85 มาก 

4.4.5 ความเสถียรของระบบ 3.72 0.84 มาก 3.75 0.85 มาก 3.85 0.79 มาก 3.79 0.82 มาก 3.78 0.83 มาก 

4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 3.76 0.70 มาก 3.78 0.78 มาก 3.87 0.77 มาก 3.81 0.77 มาก 3.80 0.77 มาก 

4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.88 0.80 มาก 3.82 0.83 มาก 3.88 0.81 มาก 3.83 0.86 มาก 3.84 0.83 มาก 

4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.72 0.82 มาก 3.76 0.86 มาก 3.87 0.86 มาก 3.79 0.89 มาก 3.79 0.86 มาก 

4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.75 0.89 มาก 3.78 0.86 มาก 3.88 0.83 มาก 3.89 0.84 มาก 3.81 0.85 มาก 

4.5.4 สืบคน้สารสนเทศได้ง่าย 3.66 0.91 มาก 3.77 0.86 มาก 3.87 0.85 มาก 3.83 0.83 มาก 3.79 0.88 มาก 

4.5.5 ความเสถียรของระบบ 3.73 0.89 มาก 3.75 0.87 มาก 3.86 0.83 มาก 3.79 0.85 มาก 3.78 0.86 มาก 

4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.61 0.80 มาก 3.68 0.88 มาก 3.82 0.86 มาก 3.74 0.85 มาก 3.71 0.87 มาก 

4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.75 0.89 มาก 3.74 0.93 มาก 3.86 0.91 มาก 3.76 0.92 มาก 3.78 0.92 มาก 

4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.53 1.08 มาก 3.65 0.98 มาก 3.77 0.96 มาก 3.72 0.91 มาก 3.68 0.98 มาก 

4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.63 0.98 มาก 3.68 0.93 มาก 3.84 0.92 มาก 3.77 0.89 มาก 3.73 0.93 มาก 

4.6.4 ความเสถียรของระบบ 3.53 1.00 มาก 3.64 0.96 มาก 3.80 0.91 มาก 3.79 0.98 มาก 3.68 0.96 มาก 
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จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 และ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.84 รองลงมาคือความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.78  และนอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ
แต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้      

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.05 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.97 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน   
มีค่าเฉลี่ย 4.05 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.97 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.81 หลักสูตร
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.00  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมือ
อาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.96 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ย 3.80 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.77 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 
3.82  สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86 

3.สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.87 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น  
มีค่าเฉลี่ย 3.86  ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.92 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94  ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94   การให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.89 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า    
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.88   
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.81  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.86 
 3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณา        
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
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ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.80  ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ 
มีค่าเฉลี่ย 3.76 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท า
ให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.81 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.81 การ
รักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.70 
 5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.87  การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.85  อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนท รีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.86  สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.86  การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 

ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.76 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.74 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79   และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 การท างานของ
ระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.76 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.81 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79  
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.77 
 3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.79 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.79 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 พบว่า ทุกข้อมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.78
ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.81 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.78
 5. ระบบทะเบียนและประมวลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84  การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.79  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.81  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.78 
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 6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.68 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.73 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.68 

ศูนย์นนทบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมี
ความ  พึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.87  รองลงมาคือ 
ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 และความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.74  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 4.11 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.94 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 4.03 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.00 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.83 หลักสูตร
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ  
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4 .06
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงาน  
ได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 
มีค่าเฉลี่ย 4.03 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน 
มีค่าเฉลี่ย 3.74ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.69 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
มีค่าเฉลี่ย 3.75 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด  
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.77 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.79 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.82 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.88  ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ ย 3.92 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.85 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า  
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.79ความ
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ทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.69  ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 
มีค่าเฉลี่ย 3.69  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.79 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88  และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์ เน็ต มีค่า เฉลี่ย  3.72  ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์  มีค่ า เฉลี่ย  3.66  ความพร้อมของคอมพิวเตอร์  
มีค่าเฉลี่ย 3.68 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.67 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.70 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่  ประปา ไฟฟ้า  การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย  ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  
มีค่าเฉลี่ย 3.74การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.73   ความถูกลักษณะ 
ของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.66  ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพ 
ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.57 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.75  การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.76  อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
มีค่าเฉลี่ย 3.75  สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.72 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.73 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87  การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.83  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.72 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.76  การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.79 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.73 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.73 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.77 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.78 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75  การท างาน
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ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.73 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.78 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.68
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.72 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.72 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.75 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.66 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.73 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.53 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.63 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.53 

ศูนย์วาสุกรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   ทุกด้านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82  รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.76 และความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 3.93 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.85 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 4.00 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.85 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.73  หลักสูตร
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ  
โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.87
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้
ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ  
มีค่าเฉลี่ย 3.87 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 3.78  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75  การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
มีค่าเฉลี่ย 3.81 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด  
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.86  สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น 
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.84 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.9 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
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1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94   
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 การ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.88 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุก
ข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความ
ทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด  
มีค่าเฉลี่ย 3.8 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.85 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75  และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.76  ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.73 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.71 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.78 

4. งานบริการด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.81 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.80 การ
รักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.87  ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.67 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86  การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.84  อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.85 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.85
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85  การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.71  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3. 80 สืบค้นสารสนเทศได้ ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77  
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.70 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.71 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.77 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.71 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
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มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.89 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.75 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 การท างาน
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.74 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.76 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.76 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.78 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.65 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.68 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.64 

ศูนย์สุพรรณบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า        
ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.9 รองลงมาคือ  ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.89 และความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.87 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึง
ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 4.18 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.12 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.14 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.05 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร 
ที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.88 หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.09 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.04 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 3.87 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.83 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
มีค่าเฉลี่ย 3.89 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.94 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด  
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แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.94 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.93 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.03 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.98  
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.95  ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่ าเฉลี่ย 3.99 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.93 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุก
ข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.94 
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.93 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.9 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.88 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.87 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.89 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.87 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.85  
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.89 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.81 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.94 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.90 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.92 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.96 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.93 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.94 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.84 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.92 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.83 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 การท างานของระบบ 
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มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.84 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.91 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.86 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.85 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.91 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.87 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.91 การท างาน
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.87 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.90  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.85 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.87 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.88 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.86 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.80 

ศูนย์หันตรา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81 และความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80  นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 3.71 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.71 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
3.71 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.14 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.86 หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.00 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.71 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน มี



80 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ค่าเฉลี่ย 3.81 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 
3.83 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 
แสงการถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.82 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.86 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.89 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.88 
ควา มทั น สมั ย ขอ ง อุ ปก รณ์ ใ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  3 . 8 8  ค ว าม พร้ อ มขอ งอุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร  
มีค่าเฉลี่ย 3.88  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.83 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุก
ข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.81  ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ 
ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.80 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.85 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.85  ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.82  ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.77
การใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.79 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.81 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่  ประปา ไฟฟ้า  การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย  ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  
มีค่าเฉลี่ย 3.77 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความถูกลักษณะของโรง
อาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา 
มีค่าเฉลี่ย 3.73 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.85 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.83 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.84 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.82การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.83 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 การท างานของระบบมีความ
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รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.76 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.80  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84  
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.81 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.80  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.78 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80  และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 
การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.81 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.83 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย  
มีค่าเฉลี่ย 3.76 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.79 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.79 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.89 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.79 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.76 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.72 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.77 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.79 

 

สรุปอภิปรายผล 
 การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 2961 คน ต่างมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดไว้บริการในเรื่องเกี่ยวกับ สื่ออุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องปฎิบัติการณ์ต่างๆ ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนามกีฬา ระบบรักษาความ
ปลอดภัย หรือสารธารณูปโภค รวมถึง ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน รายวิชามีความสอดคล้องกับหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งท าให้มีทักษะ
ความช านาญ และนอกจากนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่งนักศึกษาต่างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกบริการ  อย่างไรก็ตาม     เมื่อพิจารณาเป็นรายศูนย์
พื้นที่ท่ีจัดการศึกษา พบว่า นักศึกษาคณะคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจ จ าแนก
ตามศูนย์ที่ศึกษา ดังนี ้
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 ศูนย์นนทบุรี  
นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/ห้องสมุด
ออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย) 
มีค่าเฉลี่ย 3.87  ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน/สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.75 และ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
(ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้านอื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.74 
 ศูนย์สุพรรณบุรี  

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/ห้องสมุด
ออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย) 
มีค่าเฉลี่ย 3.93รองลงมาด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน/สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.90 และด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
การสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้านอื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.89  

ศูนย์วาสุกรี 

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้านอื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.76 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.75 

ศูนย์หันตรา 

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้านอื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.81 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.80 
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รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี

การศึกษา 2556  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา 
ศูนย์พื้นที่ที่ศึกษา ตอนที่ 2 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยตี่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผล
การประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 430 100 

- ชาย 211 49.07 
- หญิง 219 50.93 

ศูนย์พ้ืนที ่ 430 100 
- นนทบุรี 146 33.95 
- วาสุกร ี 161 37.44 
- สุพรรณบุร ี 63 14.65 
- หันตรา 60 13.96 

  

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.93 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 49.07  เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาอยู่ศูนย์วาสุกรี 161 คน คิดเป็นร้อยละ  37.44  ศูนย์นนทบุรี 
146 คน คิดเป็นร้อยละ  33.95 ศูนย์สุพรรณบุรี 63 คน คิดเป็นร้อยละ 14.65  ศูนย์หันตรา 60 คน คิดเป็นร้อยละ  13.96   
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายศูนย์พื้นท่ี 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน 3.41 0.92 ปานกลาง 3.81 0.49 มาก 3.75 0.86 มาก 3.97 0.40 มาก 3.71 0.75 มาก 

1.1 
การจัดหลักสตูรการเรยีนการสอน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย) 

3.63 0.90 มาก 4.05 0.46 มาก 3.89 0.82 มาก 4.07 0.45 มาก 3.88 0.73 มาก 

1.1.1 
หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน 

3.72 1.02 มาก 4.22 0.44 มาก 3.92 0.51 มาก 4.00 0.39 มาก 3.92 0.70 มาก 

1.1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 3.89 1.08 มาก 4.00 0.50 มาก 4.17 0.72 มาก 3.93 0.62 มาก 3.89 0.72 มาก 

1.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 3.61 0.96 มาก 4.22 0.67 มาก 4.00 1.13 มาก 4.07 0.62 มาก 4.02 0.91 มาก 

1.1.4 
กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกดิการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม 

3.33 1.14 ปานกลาง 3.89 0.78 มาก 3.83 1.11 มาก 4.07 0.62 มาก 3.83 0.89 มาก 

1.1.5 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่
เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย 
เป็นต้น 

3.61 0.98 มาก 3.56 0.73 มาก 3.58 1.00 มาก 4.14 0.66 มาก 3.64 0.96 มาก 

1.1.6 

หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลยั โดย สามารถปฏบิัติงานได้ทันที อย่างมือ
อาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้
จริงมีทักษะความช านาญ และมีจรยิธรรมในวิชาชีพ 

3.61 0.92 มาก 4.22 0.67 มาก 3.83 1.19 มาก 4.21 0.58 มาก 3.92 0.92 มาก 

1.1.7 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที อยา่งมืออาชพี โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และ
มีจริยธรรมในวิชาชพี 

3.63 0.90 มาก 4.22 0.44 มาก 3.92 1.08 มาก 4.07 0.48 มาก 3.91 0.81 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน 3.73 0.80 มาก 3.77 0.79 มาก 3.96 0.79 มาก 3.92 0.81 มาก 3.81 0.80 มาก 

1.2.1 ความพอเพยีงของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.65 0.96 มาก 3.76 0.93 มาก 4.00 0.88 มาก 3.87 1.00 มาก 3.77 0.95 มาก 

1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.64 1.03 มาก 3.68 0.91 มาก 3.81 0.95 มาก 3.83 0.94 มาก 3.70 0.96 มาก 

1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 3.81 0.86 มาก 3.93 0.19 มาก 3.98 0.67 มาก 3.92 0.91 มาก 3.86 0.87 มาก 

1.2.4 
สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

3.84 0.86 มาก 3.81 ..82 มาก 4.03 0.78 มาก 4.07 0.76 มาก 3.89 0.82 มาก 

1.3 สถานที่ส าหรบัการเรยีนการสอน 3.82 0.79 มาก 3.80 0.72 มาก 4.11 0.75 มาก 3.87 0.85 มาก 3.86 0.77 มาก 

1.3.1 
สภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนโดยรวม เช่นความ
สะอาด แสง การถา่ยเทอากาศ เป็นต้น 

3.84 0.84 มาก 3.78 0.77 มาก 4.03 0.90 มาก 3.88 0.92 มาก 3.85 0.84 มาก 

1.3.2 
สภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนโดยรวม เช่น ความ
สะอาด ความสงบ ร่มร่ืน เป็นต้น 

3.78 0.87 มาก 3.82 0.83 มาก 4.10 0.86 มาก 3.88 0.96 มาก 3.86 0.87 มาก 

1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัจ านวนผู้เรียน 3.85 0.88 มาก 3.80 0.88 มาก 4.21 0.70 มาก 3.85 0.84 มาก 3.88 0.86 มาก 

2 
ด้านการใหบ้ริการสิง่อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน 

3.76 0.71 มาก 3.81 0.71 มาก 4.13 0.75 มาก 3.85 0.79 มาก 3.85 0.74 มาก 

2.1 ห้องปฏิบตัิการ 3.84 0.75 มาก 3.87 0.72 มาก 4.21 0.77 มาก 3.97 0.76 มาก 3.93 0.75 มาก 

2.1.1 ความพอเพยีงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ 3.85 0.82 มาก 3.87 0.78 มาก 4.37 0.79 มาก 3.93 0.78 มาก 3.94 0.81 มาก 

2.1.2 ความทันสมัยของอปุกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 3.79 0.80 มาก 3.86 0.84 มาก 4.22 0.87 มาก 3.97 0.80 มาก 3.90 0.84 มาก 

2.1.3 ความพร้อมของอปุกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 3.87 0.84 มาก 3.91 0.86 มาก 4.22 0.81 มาก 4.00 0.86 มาก 3.96 0.85 มาก 

2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.84 0.81 มาก 3.86 0.83 มาก 4.03 0.97 มาก 3.98 0.81 มาก 3.90 0.84 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

2.2 ห้องสมุด 3.73 0.82 มาก 3.82 0.83 มาก 4.17 0.83 มาก 3.78 1.02 มาก 3.84 0.86 มาก 

2.2.1 
ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพท์ี่ให้บริการของ
ห้องสมุด 

3.79 0.96 มาก 3.86 0.93 มาก 4.21 0.90 มาก 3.88 1.03 มาก 3.86 0.96 มาก 

2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.60 0.95 มาก 3.76 0.93 มาก 4.18 0.90 มาก 3.82 1.13 มาก 3.77 0.97 มาก 

2.2.3 
ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด 

3.68 0.95 มาก 3.80 0.95 มาก 4.16 0.88 มาก 3.77 1.11 มาก 3.81 0.97 มาก 

2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.86 0.81 มาก 3.88 0.83 มาก 4.17 0.87 มาก 3.83 1.03 มาก 3.91 0.87 มาก 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.67 0.88 มาก 3.77 0.84 มาก 4.05 0.83 มาก 3.79 0.87 มาก 3.78 0.86 มาก 
2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสบืค้นข้อมูลทาง

อินเตอร์เน็ต 
3.64 1.04 มาก 3.75 0.95 มาก 4.06 0.84 มาก 3.82 0.91 มาก 3.77 0.97 มาก 

2.3.2 ความทันสมัยของคอมพวิเตอร ์ 3.61 1.07 มาก 3.76 0.91 มาก 4.08 0.87 มาก 3.72 0.90 มาก 3.75 0.97 มาก 
2.3.3 ความพร้อมของคอมพวิเตอร ์ 3.64 1.01 มาก 3.79 0.92 มาก 4.08 0.88 มาก 3.78 0.96 มาก 3.78 0.96 มาก 
2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.79 0.88 มาก 3.81 0.89 มาก 3.98 0.96 มาก 3.83 0.94 มาก 3.83 0.90 มาก 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ 3.79 0.74 มาก 3.77 0.84 มาก 4.07 0.82 มาก 3.87 0.77 มาก 3.84 0.78 มาก 
2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.81 0.86 มาก 3.80 0.94 มาก 4.13 0.83 มาก 3.93 0.80 มาก 3.87 0.88 มาก 
2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก ่ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ 

ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
3.82 0.80 มาก 3.71 0.86 มาก 4.08 0.90 มาก 3.83 0.85 มาก 3.82 0.85 มาก 

2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ
ภายในสถาบัน 

3.84 0.83 มาก 3.86 0.84 มาก 4.17 0.83 มาก 3.93 0.84 มาก 3.91 0.84 มาก 

2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 3.76 0.82 มาก 3.83 0.87 มาก 3.94 0.97 มาก 3.75 0.88 มาก 3.81 0.87 มาก 
2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาดา้น

กายภาพของนักศึกษา 
3.71 0.92 มาก 3.67 0.94 มาก 4.06 1.03 มาก 3.88 0.94 มาก 3.77 0.96 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะ
และวัฒนธรรม 

3.75 0.77 มาก 3.84 0.78 มาก 4.13 0.80 มาก 3.84 0.67 มาก 3.85 0.80 มาก 

3.1 การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.71 0.89 มาก 3.82 0.84 มาก 4.13 0.75 มาก 3.80 0.92 มาก 3.83 0.87 มาก 

3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.78 0.91 มาก 3.84 0.86 มาก 4.11 0.84 มาก 3.93 0.90 มาก 3.87 0.88 มาก 

3.3 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภยั สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย์ 

3.74 0.84 มาก 3.85 0.85 มาก 4.11 0.88 มาก 3.78 0.98 มาก 3.84 0.87 มาก 

3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัมีความ
ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย ์

3.73 0.92 มาก 3.85 0.85 มาก 4.14 0.91 มาก 3.83 0.92 มาก 3.85 0.90 มาก 

3.5 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ
และส่งเสริมให้นักศึกษา 

3.78 0.82 มาก 3.82 0.86 มาก 4.17 0.91 มาก 3.83 0.94 มาก 3.86 0.87 มาก 

4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรยีนการสอน 

3.82 0.70 มาก 3.74 73.00 มาก 4.06 0.72 มาก 3.77 0.75 มาก 3.82 0.73 มาก 

4.1 Website ของมหาวิทยาลยั 3.86 0.73 มาก 3.76 0.74 มาก 3.97 0.73 มาก 3.79 0.78 มาก 3.83 0.74 0.81 

4.1.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.97 0.74 มาก 3.83 0.80 มาก 4.02 0.77 มาก 3.96 0.77 มาก 3.92 0.77 มาก 

4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.88 0.86 มาก 3.69 0.79 มาก 3.90 0.82 มาก 3.75 0.86 มาก 3.80 0.83 มาก 

4.1.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.88 0.81 มาก 3.78 0.83 มาก 4.03 0.82 มาก 3.75 0.77 มาก 3.85 0.82 มาก 

4.1.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.84 0.87 มาก 3.77 0.80 มาก 3.97 0.86 มาก 3.80 0.90 มาก 3.83 0.85 มาก 

4.1.5 ความเสถียรของระบบ 3.73 0.87 มาก 3.71 0.90 มาก 3.92 0.89 มาก 3.70 0.98 มาก 3.75 0.90 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.85 0.79 มาก 3.75 0.77 มาก 4.06 0.78 มาก 3.75 0.80 มาก 3.83 0.79 มาก 

4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.83 0.89 มาก 3.78 0.88 มาก 4.05 0.83 มาก 3.73 0.94 มาก 3.83 0.89 มาก 

4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.87 0.90 มาก 3.70 0.88 มาก 4.05 0.89 มาก 3.72 0.88 มาก 3.81 0.89 มาก 

4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.86 0.84 มาก 3.83 0.81 มาก 4.08 0.85 มาก 3.78 0.80 มาก 3.87 0.83 มาก 

4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.82 0.92 มาก 3.75 0.78 มาก 4.11 0.84 มาก 3.75 0.86 มาก 3.83 0.86 มาก 

4.2.5 ความเสถียรของระบบ 3.86 0.85 มาก 3.66 0.90 มาก 4.00 0.86 มาก 3.77 0.93 มาก 3.79 0.89 มาก 

4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 3.83 0.78 มาก 3.74 0.81 มาก 4.12 0.68 มาก 3.83 0.78 มาก 3.84 0.78 มาก 

4.3.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.89 0.82 มาก 3.75 0.87 มาก 4.11 0.79 มาก 3.83 ..81 มาก 3.86 0.84 มาก 

4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.78 0.88 มาก 3.74 0.86 มาก 4.06 0.80 มาก 3.87 0.79 มาก 3.82 0.85 มาก 

4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.84 0.91 มาก 3.78 0.84 มาก 4.19 0.78 มาก 3.88 0.85 มาก 3.87 0.87 มาก 

4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.81 0.86 มาก 3.74 0.86 มาก 4.19 0.72 มาก 3.78 0.90 มาก 3.83 0.85 มาก 

4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.81 0.87 มาก 3.70 0.92 มาก 4.06 0.76 มาก 3.77 0.83 มาก 3.80 0.87 มาก 

4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 3.81 0.79 มาก 3.81 0.82 มาก 4.08 0.76 มาก 3.82 0.75 มาก 3.85 0.79 มาก 

4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.85 0.89 มาก 3.82 0.89 มาก 4.10 0.89 มาก 3.83 0.78 มาก 3.87 0.88 มาก 

4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.77 0.89 มาก 3.80 0.91 มาก 4.02 0.85 มาก 3.83 0.81 มาก 3.83 0.88 มาก 

4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.78 0.91 มาก 3.85 0.88 มาก 4.13 0.79 มาก 3.80 0.78 มาก 3.86 0.87 มาก 

4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.83 0.87 มาก 3.78 0.92 มาก 4.13 0.83 มาก 3.80 0.90 มาก 3.85 0.89 มาก 

4.4.5 ความเสถียรของระบบ 3.81 0.93 มาก 3.79 0.87 มาก 4.03 0.82 มาก 3.83 0.83 มาก 3.84 0.86 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 3.86 0.79 มาก 3.75 0.78 มาก 4.10 0.73 มาก 3.72 0.91 มาก 3.84 0.80 3.86 

4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.96 0.87 มาก 3.80 0.84 มาก 4.19 0.80 มาก 3.87 0.96 มาก 3.92 0.87 3.96 

4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.82 0.89 มาก 3.73 0.85 มาก 4.03 0.84 มาก 3.67 0.93 มาก 3.80 0.88 3.82 

4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.86 0.89 มาก 3.77 0.90 มาก 4.06 0.78 มาก 3.75 1.00 มาก 3.84 0.90 3.86 

4.5.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.87 0.88 มาก 3.73 0.86 มาก 4.14 0.78 มาก 3.65 0.97 มาก 3.88 0.88 3.87 

4.5.5 ความเสถียรของระบบ 3.77 0.94 มาก 3.74 0.86 มาก 4.10 0.86 มาก 3.68 1.07 มาก 3.80 0.92 3.77 

4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.72 0.86 มาก 3.66 0.68 มาก 4.01 0.90 มาก 3.70 0.90 มาก 3.74 0.88 3.72 

4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.86 0.99 มาก 3.70 0.89 มาก 4.05 0.97 มาก 3.70 0.98 มาก 3.81 0.96 3.86 

4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.68 0.98 มาก 3.61 0.99 มาก 3.92 0.97 มาก 3.67 0.91 มาก 3.69 0.98 3.68 

4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.66 0.88 มาก 3.67 0.96 มาก 4.06 0.93 มาก 3.72 0.94 มาก 3.73 0.93 3.66 

4.6.4 ความเสถียรของระบบ 3.68 1.04 มาก 3.65 0.94 มาก 4.00 0.97 มาก 3.72 1.04 มาก 3.72 1.00 3.68 

 ภาพรวม 3.78 0.60 มาก 3.88 0.59 มาก 4.10 0.67 มาก 3.90 0.67 มาก 3.90 0.62 3.78 
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จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.30 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85 รองลงมา ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82  และ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.71 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้      

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.71  และเมื่อพิจารณาใน

ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.92  รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
มีค่าเฉลี่ย 4.02 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.83 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.64 หลักสูตร
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.92 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมือ
อาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.91 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.70 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
มีค่าเฉลี่ย 3.86 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด  
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.85 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็น
ตน้มีค่าเฉลี่ย 3.86 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.88 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94 
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.96  
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.90 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า    
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.86 
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.77  ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.81 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.91 
 3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณา        
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
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ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.77 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ ย 3.75 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์  
มีค่าเฉลี่ย 3.78 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.83 
 4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท า
ให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.87 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.82  
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.91 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.81 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.77 
 5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.83 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.87 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.84 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มี
ค่ า เ ฉ ลี่ ย  3 . 8 5 ก า ร จั ด พื้ น ที่ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ เ อื้ อ แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า  มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย  3 . 8 6  
ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 3.84  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.92 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.85 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 
 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.81 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.87 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.79 
 3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.82 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.87 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 ได้แก่เข้าใช้ระบบ
ได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.83 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86  
สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.84 
 5. ระบบทะเบียนและประมวลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.92 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.80 
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 6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.69 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.73 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.72 

ศูนย์นนทบุรี  

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่  ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.82  รองลงมาคือด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมี่ค่าเฉลี่ย 3.76 
และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.41 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 3.72 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
3.61 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.33 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.61   หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.61 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.63 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 3.65 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.64 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 
3.81 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด  
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.84 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.78 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.85 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.85  
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.79  ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.87  
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.84 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุก
ข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.79 
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ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.60 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.68  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.86 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.64 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.61 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.64 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.79 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่ า  ทุกข้อมี ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  การให้บริการด้ านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล  
มีค่าเฉลี่ย 3.81ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มี
ค่าเฉลี่ย 3.82 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความถูกลักษณะของ 
โรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.76 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.71 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.71 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.78 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.74 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.73 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.78 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.97 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.88 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.88 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.73 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.87 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82  
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.86 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้ 
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.78 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.81 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 
การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.78 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย  
มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.81 
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5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.96 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.82 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.77 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.68 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.66 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.68 

ศูนย์สุพรรณบุรี  

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   ทุกด้านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมาคือ ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.06 
และการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็น     

รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.92 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.17 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 4.00 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.83 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.58 หลักสูตร
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.83 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมือ
อาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.92 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
มีค่าเฉลี่ย 3.98 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.03 

3. สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 และเมื่อพิจารณาในประเด็น     
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.03 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.10 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.21 
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ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.21 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.37 
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.22  ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ ย 4.22  
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 4.03 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า     
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.18 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.16  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 4.17 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.06 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.08 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.08  
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.98 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.13 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 4.08  
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 4.17 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.06 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.13 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.11 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 4.11 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.17 
 
ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.02 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.90 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.03 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.97 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.92 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.05 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.05 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.08 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.11 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
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3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.11 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 4.06 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.19 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.19 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 4.06 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.08 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.10 
การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.02 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.13 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย  
มีค่าเฉลี่ย 4.13 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.03 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10  และเมื่อพิจารณาในประเด็น      
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.19 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.03 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.06 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.14 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.10 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.05 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.92 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.06 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 

ศูนย์หันตรา  
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน    มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมาคือ  ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85 และ ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.77 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียด
ดังนี ้
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.93 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.07 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.07 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.14  หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.21 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.07 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92  และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการ



 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 97 

สอน มีค่าเฉลี่ย 3.87 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.83 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
มีการเฉลี่ย 3.92 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.07 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.88 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น  
มีค่าเฉลี่ย 3.88 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.85 
ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า 
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93  ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.97 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.98 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า     
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.88 
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.77 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.83 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.72 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.78 
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.83 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.93 
ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่ าเฉลี่ย 3.83การ
รักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.93ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.75ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.88 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.80 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.93 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.78 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.83
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.83 

 
 
 

 
 



98 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.96 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.75 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.75 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.80ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.70 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.73 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.72 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.78 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.77 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.87 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.88 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.77 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82  และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 
การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.83 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.80 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย  
มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.83 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72   และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.67 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.75 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.65 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.68 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.70 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.67  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.72 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.72 

ศูนย์วาสุกรี  
ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน    มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.81 และความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.74 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 3.93 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.85 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
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4.00 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.85 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.73  หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.87 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.87 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการ
สอน มีค่าเฉลี่ย 3.78 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  
มีค่าเฉลี่ย 3.81 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 

3. สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็น      
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.86 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น  
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.84 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.90 
ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.92 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93  
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.88 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า     
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.8 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.85 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.76 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.73 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์  
มีค่าเฉลี่ย 3.71 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.78 

4. งานบริการด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย 
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล  
มีค่าเฉลี่ย 3.81 ระบบสาธารนูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  
มีค่าเฉลี่ย 3.80 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความถูกลักษณะของโรง
อาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา 
มีค่าเฉลี่ย 3.67 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.85     
และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนา
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สุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.86 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.84 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.85 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุ นทรีย์  
มีค่าเฉลี่ย 3.85 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 

 
ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.77 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.71 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.80 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.70 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.74 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 การท างานของระบบ
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.71 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.77 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.71 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว  
มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.89 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียรของระบบ  
มีค่าเฉลี่ย 3.75 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78  และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 
การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.74 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.76 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย  
มีค่าเฉลี่ย 3.75 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็น        
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 การท างานของ
ระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.76 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.78 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77  
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.65 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.68 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.64 
 
สรุปอภิปรายผล 
 การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                        
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 355 คน ต่างมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รายวิชามีความ



 
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 101 

สอดคล้องกับหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งท าให้มีทักษะความช านาญ และนอกจากนี้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดไว้บริการในเรื่องเกี่ยวกับ สื่อ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องปฎิบัติการณ์ต่างๆ ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนาม
กีฬา ระบบรักษาความปลอดภัย หรือสารธารณูปโภค และรวมถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ซึ่งนักศึกษาต่างมีความพึง
พอใจในระดับมากทุกบริการ  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายศูนย์พื้นที่ที่จัดการศึกษา พบว่า นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจ จ าแนกตามศูนย์ที่ศึกษา ดังนี้ 
 ศูนย์นนทบุรี  
นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.41 ด้านการให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้านอ่ืนๆ/ผลการ
พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.76 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/ห้องสมุดออนไลน์/
ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 
3.82 

ศูนย์วาสุกรี 
นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ

เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.81 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.81 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.74  
 ศูนย์สุพรรณบุรี  

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 4.06 

 
ศูนย์หันตรา 
นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ

เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
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อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.85 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.77 
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รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี

การศึกษา 2556  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา 
ศูนย์พื้นที่ที่ศึกษา ตอนที่ 2 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน           
สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยตี่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผล
การประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 1169 100 
 ชาย 1041 89.05 
 หญิง 128 10.95 
ศูนย์พ้ืนที ่ 1169 100 
 นนทบุรี 764 65.35 
 สุพรรณบุร ี 405 34.65 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 1041 คน คิดเป็นร้อยละ 89.05 รองลงมาเป็นเพศหญิง 
128 คน คิดเป็นร้อยละ 10.95 เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ศึกษาอยู่ศูนย์นนทบุรี  764 คน 
คิดเป็นร้อยละ65.35  ศูนย์สุพรรณบุรี 405 คน คิดเป็นร้อยละ 34.65  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายศูนย์พื้นท่ี 

 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน 3.92 0.68 มาก 3.95 0.66 มาก 3.89 0.67 มาก 
1.1 การจัดหลักสตูรการเรยีนการสอน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย) 4.07 0.60 มาก 3.95 0.56 มาก 4.07 0.60 มาก 
1.1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 4.07 0.60 มาก 3.95 0.62 มาก 4.07 0.70 มาก 
1.1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 4.14 0.66 มาก 4.00 0.62 มาก 4.14 0.66 มาก 
1.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.10 0.71 มาก 4.12 0.74 มาก 4.10 0.71 มาก 
1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกดิการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 4.06 0.77 มาก 3.98 0.64 มาก 4.06 0.77 มาก 

1.1.5 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา 
หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นตน้ 3.95 0.84 มาก 3.74 0.94 มาก 3.95 0.84 มาก 

1.1.6 

หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั โดย 
สามารถปฏบิัติงานได้ทันที อยา่งมืออาชพี โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปน็
ฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจรยิธรรมในวิชาชพี 4.05 0.78 มาก 3.88 0.71 มาก 4.05 0.78 มาก 

1.1.7 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลยั โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อยา่งมืออาชพี โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ดว้ยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมี
จริยธรรมในวิชาชพี 4.10 0.74 มาก 3.98 0.72 มาก 4.10 0.74 มาก 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน 3.84 0.83 มาก 3.89 0.81 มาก 3.85 0.82 มาก 
1.2.1 ความพอเพยีงของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.90 0.82 มาก 3.84 0.92 มาก 3.83 0.92 มาก 
1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.79 0.95 มาก 3.81 0.96 มาก 3.80 0.95 มาก 
1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 3.86 0.89 มาก 3.96 0.87 มาก 3.89 0.89 มาก 
1.2.4 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.88 0.87 มาก 3.95 0.83 มาก 3.90 0.86 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

1.3 สถานที่ส าหรบัการเรยีนการสอน 3.90 0.82 มาก 3.91 0.79 มาก 3.90 0.81 มาก 
1.3.1 สภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น 3.90 0.88 มาก 3.90 0.88 มาก 3.90 0.88 มาก 
1.3.2 สภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มร่ืน เป็นต้น 3.88 0.89 มาก 3.91 0.86 มาก 3.89 0.88 มาก 
1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัจ านวนผู้เรียน 3.90 0.88 มาก 3.93 0.85 มาก 3.91 0.87 มาก 
2 ด้านการใหบ้ริการสิง่อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.85 0.73 มาก 3.86 0.74 มาก 3.85 0.74 มาก 
2.1 ห้องปฏิบตัิการ 3.92 0.75 มาก 3.90 0.77 มาก 3.91 0.76 มาก 
2.1.1 ความพอเพยีงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ 3.93 0.83 มาก 3.94 0.83 มาก 3.94 0.83 มาก 
2.1.2 ความทันสมัยของอปุกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 3.89 0.85 มาก 3.90 0.81 มาก 3.89 0.84 มาก 
2.1.3 ความพร้อมของอปุกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 3.95 0.83 มาก 3.90 0.85 มาก 3.93 0.84 มาก 
2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.89 0.84 มาก 3.87 0.90 มาก 3.89 0.86 มาก 
2.2 ห้องสมุด 3.86 0.85 มาก 3.88 0.81 มาก 3.87 0.84 มาก 
2.2.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพท์ี่ให้บริการของห้องสมุด 3.90 0.95 มาก 3.92 0.86 มาก 3.91 0.92 มาก 
2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.85 0.91 มาก 3.87 0.88 มาก 3.86 0.90 มาก 
2.2.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.82 0.95 มาก 3.86 0.90 มาก 3.83 0.93 มาก 
2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.88 0.90 มาก 3.87 0.91 มาก 3.88 0.90 มาก 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.79 0.85 มาก 3.83 0.85 มาก 3.81 0.85 มาก 
2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสบืค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.82 0.93 มาก 3.83 0.90 มาก 3.82 0.92 มาก 
2.3.2 ความทันสมัยของคอมพวิเตอร ์ 3.80 0.94 มาก 3.85 0.93 มาก 3.82 0.94 มาก 
2.3.3 ความพร้อมของคอมพวิเตอร ์ 3.75 0.96 มาก 3.79 0.93 มาก 3.76 0.95 มาก 
2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.80 0.94 มาก 3.85 0.91 มาก 3.82 0.93 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

 

 

 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ 3.81 0.80 มาก 3.82 0.79 มาก 3.82 0.79 มาก 
2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.83 0.87 มาก 3.86 0.87 มาก 3.84 0.87 มาก 
2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก ่ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย 

ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 3.81 0.88 มาก 3.84 0.86 มาก 3.82 0.88 มาก 
2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน 3.90 0.85 มาก 3.83 0.87 มาก 3.87 0.86 มาก 
2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 3.82 0.89 มาก 3.81 0.89 มาก 3.82 0.89 มาก 
2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาดา้นกายภาพของนักศึกษา 3.71 0.96 มาก 3.76 0.93 มาก 3.73 0.95 มาก 
3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 3.87 0.79 มาก 3.85 0.77 มาก 3.86 0.78 มาก 
3.1 การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 3.90 0.85 มาก 3.87 0.83 มาก 3.89 0.84 มาก 
3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 3.86 0.86 มาก 3.88 0.86 มาก 3.87 0.86 มาก 
3.3 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภยั สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอยา่งมีความ

สุนทรีย์ 3.85 0.87 มาก 3.82 0.83 มาก 3.84 0.86 มาก 
3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัมีความปลอดภยั สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์ 3.86 0.87 มาก 3.84 0.86 มาก 3.85 0.87 มาก 
3.5 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา 3.88 0.85 มาก 3.83 0.84 มาก 3.87 0.85 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน 3.78 0.64 มาก 3.76 0.73 มาก 3.78 0.67 มาก 

4.1 Website ของมหาวิทยาลยั 3.78 0.71 มาก 3.79 0.76 มาก 3.78 0.73 มาก 
4.1.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.90 0.81 มาก 3.86 0.86 มาก 3.89 0.82 มาก 
4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.71 0.84 มาก 3.75 0.83 มาก 3.72 0.84 มาก 
4.1.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.82 0.81 มาก 3.80 0.82 มาก 3.82 0.82 มาก 
4.1.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.82 0.84 มาก 3.82 0.86 มาก 3.82 0.85 มาก 
4.1.5 ความเสถียรของระบบ 3.65 0.91 มาก 3.72 0.91 มาก 3.67 0.91 มาก 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.78 0.73 มาก 3.78 0.79 มาก 3.78 0.75 มาก 
4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.74 0.90 มาก 3.78 0.88 มาก 3.75 0.90 มาก 
4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.74 0.87 มาก 3.74 0.90 มาก 3.74 0.86 มาก 
4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.82 0.84 มาก 3.85 0.85 มาก 3.83 0.84 มาก 
4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.79 0.85 มาก 3.79 0.85 มาก 3.79 0.85 มาก 
4.2.5 ความเสถียรของระบบ 3.82 0.87 มาก 3.76 0.87 มาก 3.80 0.87 มาก 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 3.86 0.73 มาก 3.78 0.75 มาก 3.83 0.74 มาก 
4.3.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.88 0.82 มาก 3.79 0.83 มาก 3.85 0.83 มาก 
4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.85 0.84 มาก 3.75 0.83 มาก 3.82 0.84 มาก 
4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.85 0.82 มาก 3.79 0.82 มาก 3.83 0.82 มาก 
4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.84 0.84 มาก 3.80 0.81 มาก 3.83 0.83 มาก 
4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.86 0.82 มาก 3.76 0.85 มาก 3.83 0.83 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

ที่ รายการประเมิน 
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 3.79 0.71 มาก 3.76 0.77 มาก 3.78 0.73 มาก 
4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.84 0.81 มาก 3.76 0.84 มาก 3.81 0.82 มาก 
4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.85 0.82 มาก 3.75 0.85 มาก 3.82 0.83 มาก 
4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.82 0.83 มาก 3.76 0.87 มาก 3.80 0.84 มาก 
4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.74 0.86 มาก 3.77 0.86 มาก 3.75 0.86 มาก 
4.4.5 ความเสถียรของระบบ 3.71 0.90 มาก 3.75 0.85 มาก 3.72 0.88 มาก 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 3.79 0.70 มาก 3.76 0.82 มาก 3.78 0.75 มาก 
4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.79 0.82 มาก 3.78 0.88 มาก 3.79 0.84 มาก 
4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.83 0.81 มาก 3.72 0.90 มาก 3.79 0.84 มาก 
4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.84 0.86 มาก 3.77 0.92 มาก 3.81 0.88 มาก 
4.5.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.79 0.88 มาก 3.76 0.88 มาก 3.78 0.88 มาก 
4.5.5 ความเสถียรของระบบ 3.69 0.93 มาก 3.75 0.88 มาก 3.72 0.92 มาก 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.70 0.78 มาก 3.71 0.87 มาก 3.70 0.82 มาก 
4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.74 0.88 มาก 3.77 0.93 มาก 3.75 0.90 มาก 
4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.77 0.96 มาก 3.69 0.98 มาก 3.74 0.97 มาก 
4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.78 0.91 มาก 3.72 0.95 มาก 3.75 0.92 มาก 
4.6.4 ความเสถียรของระบบ 3.52 1.10 มาก 3.67 0.98 มาก 3.57 1.06 มาก 

ภาพรวม 3.86 0.62 มาก 3.86 0.67 มาก 3.86 0.64 มาก 
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จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมาด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.89 
และด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.85 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่
ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้  

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน มี
ค่าเฉลี่ย 4.07 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 4.10 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.06 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยาย เป็นต้น มี
ค่าเฉลี่ย 3.95 หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่าง
มืออาชีพ  โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 
4.05 กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรม
ในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.10  

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน   
มีค่าเฉลี่ย 3.83 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.80 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า           
มีค่าเฉลี่ย 3.89 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90  

3. สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อพิจารณาในประเด็น     
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.90 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น     
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.89 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.91 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94   
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่า เฉลี่ย 3.93            
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.89 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า    
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.91   
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.86 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์        
ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.83 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.88 
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 3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณา        
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์                 
มีค่าเฉลี่ย 3.76 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.86 
 4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท า
ให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.84 
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ ย 3.82        
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.87  ความถูกลักษณะของโรงอาหาร               
ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา          
มีค่าเฉลี่ย 3.73  
 5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.89 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.87 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  มีค่าเฉลี่ย 
3.84 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.85 
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.87 

ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็น         
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 และความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.72 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การท างานของระบบ มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.82 ประหยัดเวลา
และทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.67  
 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.74 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.83 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว        
มีค่าเฉลี่ย 3.82 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.83 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของระบบ      
มีค่าเฉลี่ย 3.83 
 4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 ทุกข้อมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.82  
ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.80 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.72  
 5. ระบบทะเบียนและประมวลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 การท างานของระบบมีความ
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รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.79 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.81 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเสถียร          
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.72 
 6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 การท างานของระบบ      
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.74 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.75 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.57 
 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายศูนย์พื้นที่ จึงพบรายละเอียดดังนี้ 

ศูนย์นนทบุรี 

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน 3.92 และด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อ
ตอ่การเรียนการสอนมี่ค่าเฉลี่ย 3.85 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน        
มีค่าเฉลี่ย 4.07 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.14 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.10 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 4.06 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.95 หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.05 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.10 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน     
มีค่าเฉลี่ย 3.90 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า            
มีค่าเฉลี่ย 3.86  สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 

3. สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อพิจารณาในประเด็น      
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.90 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น       
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.88 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.90 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.93       
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.89 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.95           
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.89 
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2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า          
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.90        
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.82 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.88 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.75  
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.80 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.83  
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.81     
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร               
ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา          
มีค่าเฉลี่ย 3.71 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.90 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.86 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์                
มีค่าเฉลี่ย 3.85 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์        
มีค่าเฉลี่ย 3.86 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.88 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ

ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.71 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความเสถียร       
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.65 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74  การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.74 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79                   
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.82  

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว        
มีค่าเฉลี่ย 3.85 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.85 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความเสถียรของระบบ        
มีค่าเฉลี่ย 3.86 
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4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 การท างาน
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.85 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.82 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.71 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็น        
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 การท างานของระบบ  
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.83 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79            
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.69 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 และเมื่อพิจารณาในประเด็น       
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.74 การท างานของระบบ      
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.52 

ศูนย์สุพรรณบุรี  

ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ทุกด้านมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมี
ค่าเฉลี่ย 3.76 รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.95 และด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน   จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน มี
ค่าเฉลี่ย 3.95 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.00 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.12 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.98 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.74  หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ  โดยใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.88 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.98 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน    
มีค่าเฉลี่ย 3.84 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.81 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า           
มีค่าเฉลี่ย 3.96  สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.95 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.90 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น     
มีค่าเฉลี่ย 3.91 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.93 
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ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94        
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.90           
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.87 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า       
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.92   
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์        
ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.86 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.87 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณา       
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์                 
มีค่าเฉลี่ย 3.79 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.85 

4. งานบริการด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย       
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล                
มีค่าเฉลี่ย 3.86 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย       
มีค่าเฉลี่ย 3.84 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความถูกลักษณะของ         
โรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.81 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของ
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.76 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85           
และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนา
สุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.87 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.88 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์      
มีค่าเฉลี่ย 3.82 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์         
มีค่าเฉลี่ย 3.84 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.83 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.86 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.75 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มี
ค่าเฉลี่ย 3.82 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.72  

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 การท างานของระบบ    
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.74 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.85 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.76 
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3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว         
มีค่าเฉลี่ย 3.75 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.79 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความเสถียรของระบบ        
มีค่าเฉลี่ย 3.76 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.76 การท างาน
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.75 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.76 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.78 การท างานของระบบมีความ 
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.72 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.77 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.76 ความเสถียร           
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.75 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.77 การท างานของระบบ       
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.69 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.72 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.67 

สรุปอภิปรายผล 
 การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 1169 คน ต่างมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รายวิชามีความ
สอดคล้องกับหลักสูตร และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งท าให้มีทักษะความช านาญ  และนอกจากนี้ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรยีนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดไว้บริการในเรื่องเกี่ยวกับสือ่อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องปฎิบัติการณ์ต่างๆ ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนามกีฬา   
ระบบรักษาความปลอดภัย หรือสาธารณูปโภค และรวมถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  ซึ่งนักศึกษาต่างมีความ        
พึงพอใจในระดับมากทุกบริการ  อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นรายศูนย์พื้นท่ีที่จัดการศึกษา พบว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจ จ าแนกตามศูนย์ที่ศึกษา ดังนี้ 
 ศูนย์นนทบุรี  

นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.85 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.78 
 ศูนย์สุพรรณบุรี  
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นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.68 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.76 

 

 

 
 

 



ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

117 

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศกึษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี

การศึกษา 2556  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา 
ศูนย์พื้นที่ที่ศึกษา ตอนที่ 2 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยตี่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผล
การประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 355 100 

- ชาย 59 16.62 
- หญิง 296 83.38 

ศูนย์พ้ืนที ่ 355 100 
- นนทบุรี 56 15.78 
- วาสุกร ี 9 2.54 
- สุพรรณบุร ี 112 31.55 
- หันตรา 178 50.14 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 296 คน คิดเป็นร้อยละ 83.38 รองลงมาเป็นเพศชาย 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 16.62 เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ที่ศึกษาอยู่ศูนย์หันตรา 178 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14  ศูนย์
สุพรรณบุรี 112 คน คิดเป็นร้อยละ   31.55  ศูนย์นนทบุรี 56 คน คิดเป็นร้อยละ  15.78 และ ศูนย์วาสุกรี 9 คน คิดเป็นร้อยละ  
2.54  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายศูนย์พื้นท่ี 

 

ที่ รายการประเมิน 
คณะศิลปศาสตร ์

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรยีนการสอน 3.95 0.55 มาก 3.61 0.94 มาก 4.00 0.64 มาก 3.86 0.71 มาก 3.91 0.68 มาก 
1.1 การจัดหลักสตูรการเรยีนการสอน (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย) 3.71 0.49 มาก       3.79 0.47 มาก 3.76 0.45 มาก 
1.1.1 หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 3.67 0.58 มาก       4.00 0.00 มาก 3.89 0.33 มาก 
1.1.2 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร 3.67 0.58 มาก       3.83 0.41 มาก 3.78 0.44 มาก 
1.1.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.33 0.58 มาก       3.83 0.41 มาก 4.00 0.50 มาก 
1.1.4 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกดิการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 3.33 1.15 ปานกลาง       3.83 0.75 มาก 3.67 0.87 มาก 

1.1.5 
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น 
ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น 3.87 0.58 มาก       3.50 1.05 ปานกลาง 3.56 0.88 มาก 

1.1.6 

หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏบิัติงาานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดย
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรูจ้ริงมีทักษะความ
ช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 4.00 0.00 มาก       3.50 1.05 ปานกลาง 3.67 0.87 มาก 

1.1.7 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงาน
ได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน 
ด้วยความรูจ้ริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 3.33 1.15 ปานกลาง       4.00 0.63 มาก 3.78 0.83 มาก 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรียนการสอน 3.88 0.77 มาก 3.31 1.20 ปานกลาง 3.93 0.75 มาก 3.79 0.81 มาก 3.84 0.80 มาก 
1.2.1 ความพอเพยีงของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.79 0.95 มาก 3.22 1.48 ปานกลาง 3.94 0.90 มาก 3.80 0.91 มาก 3.83 0.93 มาก 
1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.79 0.89 มาก 3.22 1.20 ปานกลาง 3.91 0.89 มาก 3.75 0.94 มาก 3.79 0.93 มาก 
1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 4.02 0.77 มาก 3.33 1.22 ปานกลาง 3.94 0.80 มาก 3.79 0.94 มาก 3.86 0.89 มาก 
1.2.4 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.95 0.90 มาก 3.44 1.01 ปานกลาง 3.93 0.80 มาก 3.84 0.82 มาก 3.87 0.84 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

 

ที่ รายการประเมิน 
คณะศิลปศาสตร ์

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

1.3 สถานที่ส าหรบัการเรยีนการสอน 3.93 0.61 มาก 3.70 1.22 มาก 4.05 0.73 มาก 3.83 0.86 มาก 3.91 0.80 มาก 

1.3.1 
สภาพแวดล้อมภายในหอ้งเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง การ
ถ่ายเทอากาศ เป็นต้น 3.93 0.78 มาก 3.78 1.20 มาก 4.05 0.83 มาก 3.81 0.97 มาก 3.90 0.91 มาก 

1.3.2 
สภาพแวดล้อมภายนอกหอ้งเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความ
สงบ ร่มร่ืน เป็นต้น 3.89 0.65 มาก 3.67 1.41 มาก 4.03 0.76 มาก 3.76 0.93 มาก 3.86 0.86 มาก 

1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกบัจ านวนผู้เรียน 3.98 0.77 มาก 3.67 1.22 มาก 4.07 0.80 มาก 3.91 0.92 มาก 3.97 0.87 มาก 

2 ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.89 0.69 มาก 3.35 1.18 ปานกลาง 3.97 0.66 มาก 3.81 0.76 มาก 3.86 0.74 มาก 

2.1 ห้องปฏิบตัิการ 4.03 0.82 มาก 3.53 1.20 มาก 4.01 0.72 มาก 3.86 0.78 มาก 3.93 0.79 มาก 

2.1.1 ความพอเพยีงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ 4.13 0.83 0.92 3.56 1.24 มาก 4.01 0.88 มาก 3.94 0.81 มาก 3.98 0.85 มาก 

2.1.2 ความทันสมัยของอปุกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 4.14 0.92 มาก 3.44 1.24 ปานกลาง 4.05 0.83 มาก 3.85 0.86 มาก 3.95 0.88 มาก 

2.1.3 ความพร้อมของอปุกรณ์ในห้องปฏิบัตกิาร 3.95 0.92 มาก 3.56 1.13 มาก 4.03 0.75 มาก 3.83 0.92 มาก 3.90 0.88 มาก 

2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.91 0.90 มาก 3.56 1.13 มาก 3.95 0.84 มาก 3.82 0.89 มาก 3.87 0.89 มาก 
2.2 ห้องสมุด 3.86 0.77 มาก 3.25 1.25 ปานกลาง 3.97 0.73 มาก 3.86 0.78 มาก 3.87 0.80 มาก 

2.2.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพท์ี่ให้บริการของห้องสมุด 3.88 0.85 มาก 3.33 1.12 ปานกลาง 3.98 0.85 มาก 3.85 0.84 มาก 3.98 0.89 มาก 

2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.89 0.89 มาก 3.11 1.27 ปานกลาง 3.97 0.80 มาก 3.90 0.88 มาก 3.80 0.88 มาก 

2.2.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.91 0.86 มาก 3.11 1.27 ปานกลาง 3.89 0.89 มาก 3.84 0.94 มาก 3.85 0.93 มาก 
2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.77 0.83 มาก 3.44 1.33 ปานกลาง 4.04 0.83 มาก 3.80 0.90 มาก 3.86 0.89 มาก 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.82 0.83 มาก 3.28 1.27 ปานกลาง 3.92 0.78 มาก 3.77 0.86 มาก 3.81 0.85 มาก 
2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสบืค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.86 0.84 มาก 3.33 1.12 ปานกลาง 3.93 0.93 มาก 3.78 0.96 มาก 3.83 0.94 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน 
คณะศิลปศาสตร ์

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

2.3.2 ความทันสมัยของคอมพวิเตอร ์ 3.82 1.01 มาก 3.22 1.39 ปานกลาง 3.88 0.88 มาก 3.80 0.93 มาก 3.81 0.94 มาก 
2.3.3 ความพร้อมของคอมพวิเตอร ์ 3.75 1.01 มาก 3.33 1.32 ปานกลาง 3.90 0.88 มาก 3.72 0.97 มาก 3.77 0.96 มาก 
2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าที ่ 3.84 0.83 มาก 3.22 1.39 ปานกลาง 3.96 0.80 มาก 3.78 0.91 มาก 3.83 0.88 มาก 
2.4 งานบริการด้านอ่ืนๆ 3.86 0.73 มาก 3.33 1.13 ปานกลาง 3.97 0.70 มาก 3.75 0.86 มาก 3.83 0.81 มาก 
2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.88 0.85 มาก 3.44 1.13 ปานกลาง 3.98 0.81 มาก 3.71 0.96 มาก 3.81 0.91 มาก 
2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก ่ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบ

ก าจัดของเสีย ระบบอปุกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 3.84 0.87 มาก 3.11 1.27 ปานกลาง 4.00 0.78 มาก 3.72 0.95 มาก 3.81 0.91 มาก 
2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายใน

สถาบัน 3.84 0.73 มาก 3.44 1.13 ปานกลาง 3.99 0.78 มาก 3.77 0.92 มาก 3.84 0.86 มาก 
2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 3.93 0.81 มาก 3.33 1.32 ปานกลาง 3.93 0.82 มาก 3.78 0.88 มาก 3.84 0.87 มาก 
2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาดา้นกายภาพ

ของนักศึกษา 3.82 0.88 มาก 3.33 1.22 ปานกลาง 3.96 0.79 มาก 3.78 0.99 มาก 3.82 0.93 มาก 
3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศลิปะและวัฒนธรรม 4.05 0.60 มาก 3.40 1.14 ปานกลาง 3.98 0.69 มาก 3.80 0.83 มาก 3.89 0.77 มาก 
3.1 การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 4.13 0.63 มาก 3.44 1.13 ปานกลาง 3.99 0.77 มาก 3.79 0.90 มาก 3.90 0.84 มาก 
3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.09 0.69 มาก 3.22 1.20 ปานกลาง 4.07 0.73 มาก 3.81 0.92 มาก 3.92 0.85 มาก 
3.3 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภยั สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์ 4.07 0.78 มาก 3.44 1.13 ปานกลาง 3.92 0.82 มาก 3.74 0.91 มาก 3.84 0.88 มาก 
3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลยัมีความปลอดภยั สะอาด ถูก

สุขลักษณะ และตกแต่งอยา่งมีความสุนทรีย์ 4.04 0.85 มาก 3.44 1.33 ปานกลาง 3.96 0.85 มาก 3.85 0.92 มาก 3.91 0.90 มาก 
3.5 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้

นักศึกษา 3.95 0.62 มาก 3.44 1.24 ปานกลาง 3.96 0.80 มาก 3.79 0.88 มาก 3.86 0.83 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 

ที่ รายการประเมิน 
คณะศิลปศาสตร ์

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 3.88 0.58 มาก 3.64 0.76 มาก 3.87 0.72 มาก 3.80 0.71 มาก 3.83 0.70 มาก 

4.1 Website ของมหาวิทยาลยั 3.98 0.58 มาก 4.00 0.92 มาก 3.86 0.77 มาก 3.82 0.74 มาก 3.86 0.73 มาก 
4.1.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.06 0.64 มาก 4.22 0.67 มาก 3.96 0.86 มาก 3.93 0.79 มาก 3.97 0.79 มาก 
4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.93 0.68 มาก 3.89 1.27 มาก 3.87 0.85 มาก 3.78 0.82 มาก 3.84 0.82 มาก 
4.1.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 4.04 0.71 มาก 4.22 0.83 มาก 3.92 0.85 มาก 3.81 0.87 มาก 3.89 0.84 มาก 
4.1.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.96 0.85 มาก 4.06 1.12 มาก 3.80 0.88 มาก 3.79 0.86 มาก 3.83 0.87 มาก 
4.1.5 ความเสถียรของระบบ 3.86 0.75 มาก 3.67 1.12 มาก 3.74 0.87 มาก 3.80 0.84 มาก 3.79 0.84 มาก 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.96 0.64 มาก 3.58 0.74 มาก 3.85 0.75 มาก 3.80 0.78 มาก 3.83 0.75 มาก 
4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.04 0.76 มาก 3.56 0.88 มาก 3.89 0.84 มาก 3.78 0.85 มาก 3.85 0.84 มาก 
4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 4.05 0.75 มาก 3.67 1.12 มาก 3.80 0.83 มาก 3.81 0.86 มาก 3.84 0.84 มาก 
4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.84 0.78 มาก 3.78 0.83 มาก 3.86 0.87 มาก 3.85 0.84 มาก 3.85 0.84 มาก 
4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.86 0.77 มาก 3.67 1.00 มาก 3.87 0.86 มาก 3.81 0.84 มาก 3.83 0.84 มาก 
4.2.5 ความเสถียรของระบบ 4.00 0.81 มาก 3.22 1.20 ปานกลาง 3.82 0.77 มาก 3.75 0.86 มาก 3.80 0.84 มาก 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 3.90 0.66 มาก 3.71 0.82 มาก 3.84 0.77 มาก 3.84 0.75 มาก 3.85 0.74 มาก 
4.3.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.02 0.62 มาก 3.67 1.00 มาก 3.86 0.88 มาก 3.85 0.83 มาก 3.87 0.82 มาก 
4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.86 0.80 มาก 3.67 1.00 มาก 3.87 0.83 มาก 3.82 0.86 มาก 3.84 ..84 มาก 
4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.84 0.80 มาก 3.78 0.83 มาก 3.87 0.83 มาก 3.88 0.80 มาก 3.87 0.81 มาก 
4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.84 0.82 มาก 3.67 0.87 มาก 3.82 0.82 มาก 3.84 0.80 มาก 3.83 0.81 มาก 
4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.91 0.69 มาก 3.78 0.83 มาก 3.80 0.81 มาก 3.81 0.86 มาก 3.82 0.82 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที่ รายการประเมิน 
คณะศิลปศาสตร ์

ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุร ี ศูนย์หันตรา ภาพรวม 
X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย X SD ความหมาย 

4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 3.81 0.65 มาก 3.56 0.93 มาก 3.87 0.79 มาก 3.78 0.76 มาก 3.81 0.75 มาก 
4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.82 0.88 มาก 3.67 1.22 มาก 3.88 0.92 มาก 3.80 0.83 มาก 3.82 0.87 มาก 
4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.77 0.81 มาก 3.67 1.00 มาก 3.85 0.87 มาก 3.78 0.82 มาก 3.80 0.84 มาก 
4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.86 0.72 มาก 3.67 1.00 มาก 3.91 0.85 มาก 3.78 0.81 มาก 3.83 0.81 มาก 
4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.71 0.76 มาก 3.33 1.32 ปานกลาง 3.88 0.84 มาก 3.78 0.88 มาก 3.79 0.86 มาก 
4.4.5 ความเสถียรของระบบ 3.91 0.75 มาก 3.44 1.13 ปานกลาง 3.84 0.83 มาก 3.75 0.81 มาก 3.80 0.82 มาก 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 3.88 0.67 มาก 3.44 0.98 ปานกลาง 3.90 0.73 มาก 3.83 0.78 มาก 3.85 0.75 มาก 
4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.95 0.75 มาก 3.89 0.93 มาก 3.96 0.83 มาก 3.87 0.81 มาก 3.91 0.81 มาก 
4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.91 0.77 มาก 3.33 1.22 ปานกลาง 3.89 0.81 มาก 3.82 0.92 มาก 3.85 0.87 มาก 
4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.88 0.77 มาก 3.33 1.32 ปานกลาง 3.97 0.84 มาก 3.83 0.91 มาก 3.87 0.88 มาก 
4.5.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.80 0.80 มาก 3.22 1.30 ปานกลาง 3.93 0.81 มาก 3.79 0.86 มาก 3.82 0.85 มาก 
4.5.5 ความเสถียรของระบบ 3.89 0.76 มาก 3.44 1.13 ปานกลาง 3.76 0.81 มาก 3.83 0.85 มาก 3.81 0.84 มาก 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.77 0.79 มาก 3.56 0.88 มาก 3.86 0.82 มาก 3.75 0.89 มาก 3.78 0.85 มาก 
4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 3.84 0.85 มาก 3.89 0.93 มาก 3.90 0.90 มาก 3.75 0.91 มาก 3.81 0.90 มาก 
4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.73 0.88 มาก 3.33 1.41 ปานกลาง 3.88 0.93 มาก 3.76 1.00 มาก 3.78 0.97 มาก 
4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.79 0.80 มาก 3.44 1.24 ปานกลาง 3.90 0.84 มาก 3.74 0.99 มาก 3.79 0.92 มาก 
4.6.4 ความเสถียรของระบบ 3.73 .1.02 มาก 3.56 1.01 มาก 3.78 0.90 มาก 3.73 0.99 มาก 3.74 0.96 มาก 
 ภาพรวม 3.94 0.49 มาก 3.50 0.93 ปานกลาง 3.95 0.63 มาก 3.81 0.69 มาก 3.87 0.65 มาก 
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จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86 รองลงมาด้าน ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.91 และ ด้าน 
ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 3.83 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้      

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน          
มีค่าเฉลี่ย 3.89  รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.78  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.00  กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.67  การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร       
ที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย มีค่าเฉลี่ย 3.56 หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใ ช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เป็นฐานด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.67  และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.78 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียง มีค่าเฉลี่ย  3.83 ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์การเรียนการสอน  มีค่าเฉลี่ย 3.79 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า  มีค่าเฉลี่ย 3.86 สื่อ/เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด         
มีค่าเฉลี่ย 3.90 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย  3.86 ขนาดของ
ห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.97  

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.98   
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.90           
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.87 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า    
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.98 ความ
ทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์   ในห้องสมุด 
มีค่าเฉลี่ย 3.85 และการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.86  
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3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณา        
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.81 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 
3.77 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.83 
 4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท า
ให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.81
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.81     
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.82  
 5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.90 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.92 อาคารสถานท่ีที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 
3.84 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.91 
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.86 

ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย 
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.84 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.89 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.79 
 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.85 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.84 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.85 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว         
มีค่าเฉลี่ย 3.84 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.87  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.83 ความเสถียรของระบบ       
มีค่าเฉลี่ย 3.82 
 4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 
มีค่าเฉลี่ย 3.82 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.83 สืบค้น
สารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.80 
 5. ระบบทะเบียนและประมวลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.91 การท างานของระบบมีความ
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รวดเร็วมีค่าเฉลี่ย 3.85 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.87 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความเสถียร      
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.81 
 6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.78 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.74 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายศูนย์พื้นท่ี จึงพบรายละเอียดดังนี้ 

ศูนย์นนทบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.94 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้าน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ด้านการจัดการเรียนการสอนมี่ค่าเฉลี่ย 3.95 
รองลงมาคือด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนมี่ค่าเฉลี่ย 3.88 ผลการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ย 3.89 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน        
มีค่าเฉลี่ย 3.67 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.67 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 
4.33 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.33 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.87 หลักสูตรสามารถสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 4.00 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออา ชีพ โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.33 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน         
มีค่าเฉลี่ย 3.79 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.79 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า            
มีค่าเฉลี่ย 4.02 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.95 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.93 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น มี
ค่าเฉลี่ย 3.89 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.98 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.13 ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.14 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.95 การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.91 
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2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุก
ข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.88 ความ
ทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.89 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.91 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.77 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.86 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.75 การ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.84 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ย 3.88    
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  มีค่าเฉลี่ย 3.84     
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบ
อาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.93 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.82 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.13 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.09 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  มีค่าเฉลี่ย 
4.07 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ มีค่าเฉลี่ย 4.04
การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.95 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.06 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.93 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.04 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.96 ความเสถียร     
ของระบบมีค่าเฉลี่ย 3.86 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.04 การท างานของระบบ  
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.05 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.00 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.02 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว        
มีค่าเฉลี่ย 3.86 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.84 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 ความเสถียรของระบบ       
มีค่าเฉลี่ย 3.91 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 การท างาน
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ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.77 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.71
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.91 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.95 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.91 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.88 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความเสถียรของ
ระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.89 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77  และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.73 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.73 

ศูนย์สุพรรณบุรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า        
ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย 3.97 รองลงมาคือด้านการจัดการเรียนการสอน 4.00 และด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.87 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อพิจารณา

ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน         
มีค่าเฉลี่ย 3.94 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.91 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า            
มีค่าเฉลี่ย 3.94 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.93  

2. สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 และเมื่อพิจารณาในประเด็น     
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.05 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็น
ต้น มีค่าเฉลี่ย 4.03 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.07 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.01     
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.03           
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.95 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า     
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.98    
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.97 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ใน
ห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.89 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 4.04 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
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ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.93 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.88 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.90 การ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.96 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ย 3.98   
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  มีค่าเฉลี่ย 4.00     
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน  มีค่าเฉลี่ย 3.99 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร              
ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.93 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา          
มีค่าเฉลี่ย 3.96 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.98 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.99 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตร         
กับสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.07 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด  ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์           
มีค่าเฉลี่ย 3.92 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์        
มีค่าเฉลี่ย 3.96 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.96  
 
ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อยอ่ย
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.96 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.87 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.92 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความเสถียร    
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.74 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.85 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.89 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.86 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.82 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.86 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มี
ค่าเฉลี่ย 3.87 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.87 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.82 ความเสถียรของระบบ มี
ค่าเฉลี่ย 3.80 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  3.87 แ ล ะ เ มื่ อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.88 การ
ท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.85 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.91 สืบค้นสารสนเทศได้ ง่าย           
มีค่าเฉลี่ย 3.88 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.84 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90  และเมื่อพิจารณาในประเด็น      
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.96 การท างานของระบบมี
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ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.89 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.97 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.93 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.76 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 การท างานของระบบ        
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.88 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.78 

ศูนย์หันตรา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
การสอนมีค่าเฉลี่ย 3.81 รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ย 3.80 และ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.86 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย

ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 รายวิชาสอดคล้องกับหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.83 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน              
มีค่าเฉลี่ย 3.83 กระบวนการเรียนการสอนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย 3.83 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
หลักสูตร  ที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน เช่น ไปทัศนศึกษา หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.50         
หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดย
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.50 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถปฏิบัติงาน   
ได้ทันที อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน ด้วยความรู้จริงมีทักษะความช านาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 

2. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.79 และเมื่อพิจารณา
ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน    
มีค่าเฉลี่ย 3.80 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.75 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า          
มีค่าเฉลี่ย 3.79 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.84 

3. สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายขอ้
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด แสง 
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.81 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น มี
ค่าเฉลี่ย 3.76 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.91 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า 

ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ความทันสมัย
ของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.83 การให้บริการ           
ของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.82 
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2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า     
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.85 ความ
ทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.84 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.80 

3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.72  
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.78 

4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.71  
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย 3.72    
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 3.77  ความถูกลักษณะของโรงอาหาร               
ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 3.78 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา          
มีค่าเฉลี่ย 3.78 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.79 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.81 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์               
มีค่าเฉลี่ย 3.74 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์       
มีค่าเฉลี่ย 3.85 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.79 
 
ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 

1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.82 การท างานของระบบมีความ
รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.78 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.81 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 ความเสถียร    
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.80 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.78 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.81 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.85 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.81 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.75 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.85 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว        
มีค่าเฉลี่ย  3.82 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.88 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.84 ความเสถียรของระบบ   
มีค่าเฉลี่ย  3.81 
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4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78  และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.80 
การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.78 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.78  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย       
มีค่าเฉลี่ย  3.78 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.75 

5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.87 การท างานของระบบ          
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.72 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.83 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.79       
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.83 

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.75 การท างานของระบบมี
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.76 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.74 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.73 

ศูนย์วาสุกรี ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.61 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.64 รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.61 และด้านการให้บริการสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.35 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้าน จึงปรากฏ
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.31 และเมื่อพิจารณา

ในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน     
มีค่าเฉลี่ย 3.22 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย  3.22 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า           
มีค่าเฉลี่ย 3.33 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.44  

2. สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 และเมื่อพิจารณาในประเด็น      
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด   
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย  3.78 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น 
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย  3.67 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย  3.67 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า 

ส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย  3.56          
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 3.44 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย  3.56 การ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย  3.56 

2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.25 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า     
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย  3.33 
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย  3.11 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์        
ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย  3.11 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย  3.44 
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3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.28 และเมื่อพิจารณาใน
ประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย  3.33 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย  3.22 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย  
3.33 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 3.22 

4. งานบริการด้านอื่นๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย 
จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล             
มีค่าเฉลี่ย 3.44 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย      
มีค่าเฉลี่ย  3.11 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย  3.44 ความถูกลักษณะ       
ของ โรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย  3.33 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพ        
ของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย  3.33 

5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40     
และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย  3.44 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย 
ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ย  3.22 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน               
มีค่าเฉลี่ย  3.44 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย  3.44  ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม 
ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย  3.44 

ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  4.00 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย

จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  4.22 การท างานของระบบ               
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.89 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  4.22 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.06        
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.67 

2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58 และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.56  กา รท า ง าน ขอ ง
ระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.67  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.78 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.67        
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.22 

3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.67 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว       
มีค่าเฉลี่ย  3.67 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.78 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.67 ความเสถียรของระบบ    
มีค่าเฉลี่ย  3.78 

4. ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56  และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อยจึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.67 
การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.67 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.67  สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย  มี
ค่าเฉลี่ย  3.33 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.44 
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5. ระบบทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44 และเมื่อพิจารณาในประเด็น        
รายข้อย่อยจึงท าให้พบว่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่  เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.89 การท างาน  
ของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.33  ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.33 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.22 
ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.76  

6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อยจึงท าให้พบว่าส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  3.90 การท างานของระบบ      
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย  3.88 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย  3.90 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย  3.78 

สรุปอภิปรายผล 
 การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี
การศึกษา 2556 จ านวน 355 คน ต่างมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการเรียนการ
สอน โดยเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รายวิชามีความสอดคล้องกับหลักสูตร และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งท าให้มีทักษะความช านาญ และนอกจากนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดไว้บริการในเรื่องเกี่ยวกับ สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องปฎิบัติการณ์ต่างๆ ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนามกีฬา ระบบรักษาความปลอดภัย หรือ
สารธารณูปโภค และรวมถึงบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ซึ่งนักศึกษาต่างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกบริการ  อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาเป็นรายศูนย์พื้นที่ที่จัดการศึกษา พบว่า นักศึกษาคณะคณะศิลปศาสตร์มีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจ 
จ าแนกตามศูนย์ที่ศึกษา ดังนี ้
 ศูนย์นนทบุรี  

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.89 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.88 

ศูนย์วาสุกรี 

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.61 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.35 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.64 
 ศูนย์สุพรรณบุรี  
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นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.97 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.87 

ศูนย์หันตรา 

นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกบริการที่ได้รับ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน (การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน/สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน/สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน) มีค่าเฉลี่ย 3.86 ด้านการ
ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (ห้องปฏิบัติการ/ ห้องสมุด/ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง/งานบริการด้าน
อื่นๆ/ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม) มีค่าเฉลี่ย 3.81 และด้านภาพรวมความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน (Website ของมหาวิทยาลัย/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น/
ห้องสมุดออนไลน์/ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS)/ระบบทะเบียนและประมวลผล/การให้บริการระบบ
เครือข่ายไร้สาย) มีค่าเฉลี่ย 3.80 
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รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศกึษาวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
การประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี

การศึกษา 2556  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา 
ศูนย์พื้นที่ที่ศึกษา ตอนที่ 2 ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ/
เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องพยาบาล โรงอาหาร และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ รวมทั้งบริการด้านเทคโนโลยตี่างๆ และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแสดงผล
การประเมินในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 10 100 
ชาย 1 10.00 
หญิง 9 90.00 
ศูนย์พ้ืนที ่ 10 100 
วาสุกร ี 10 100 

  

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาเป็นเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 เป็นนักศึกษาคณะวิทยาลัยการจัดการที่ศึกษาอยู่ศูนย์วาสุกรี จ านวน 10 คน ร้อยละ 100 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ จ าแนกเป็นรายศูนย์พื้นท่ี 

ที ่ รายการ 
คณะวิทยาลัยการจัดการ 

ศูนย์วาสุกรี 
x sd ความหมาย 

1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.03 0.56 มาก 

1.2 สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 3.93 1.08 มาก 

1.2.1 ความพอเพียง 4.00 1.33 มาก 

1.2.2 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.70 1.18 มาก 

1.2.3 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 3.90 1.10 มาก 

1.2.4 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.10 0.99 มาก 

1.3 สถานท่ีส าหรับการเรียนการสอน 3.87 0.76 มาก 

1.3.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 3.90 0.88 มาก 

1.3.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น เป็นต้น 3.80 0.79 มาก 

1.3.3 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 3.90 0.88 มาก 

2 ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 4.03 0.64 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติการ 4.15 0.53 มาก 

2.1.1 ความพอเพียงของอุปกรณ์ท่ีให้บริการในห้องปฏิบัติการ 4.20 0.63 มาก 

2.1.2 ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 4.10 0.57 มาก 

2.1.3 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 4.20 0.79 มาก 

2.1.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.10 0.57 มาก 

2.2 ห้องสมุด 3.92 0.77 มาก 

2.2.1 ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ท่ีให้บริการของห้องสมุด 4.00 1.15 มาก 

2.2.2 ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/ส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด 3.90 0.57 มาก 

2.2.3 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด 3.80 1.03 มาก 

2.2.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.00 0.67 มาก 
2.3 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) 3.93 0.75 มาก 
2.3.1 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.90 0.99 มาก 
2.3.2 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ 3.80 0.79 มาก 
2.3.3 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ 4.00 0.82 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะวิทยาลัยการจัดการ 

ศูนย์วาสุกรี 

x sd ความหมาย 
2.3.4 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 4.00 0.67 มาก 
2.4 งานบริการด้านอื่นๆ 4.12 0.66 มาก 
2.4.1 การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 4.10 0.57 มาก 
2.4.2 ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 4.20 0.63 มาก 
2.4.3 การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน 4.20 0.79 มาก 
2.4.4 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ 4.10 0.74 มาก 
2.4.5 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา 4.00 1.16 มาก 
3 ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 3.82 0.86 มาก 
3.1 การจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3.70 1.08 มาก 
3.2 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 3.80 1.23 มาก 
3.3 อาคารสถานท่ีท่ีมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 3.80 1.14 มาก 
3.4 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรีย์ 3.90 0.57 มาก 
3.5 การจัดพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา 3.90 0.57 มาก 
4 ความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 4.05 0.56 มาก 
4.1 Website ของมหาวิทยาลัย 4.08 0.69 มาก 
4.1.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.00 0.94 มาก 
4.1.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 4.10 0.74 มาก 
4.1.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 4.00 0.82 มาก 
4.1.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 4.20 0.79 มาก 
4.1.5 ความเสถียรของระบบ 4.10 0.57 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะวิทยาลัยการจัดการ 

ศูนย์วาสุกรี 

x sd ความหมาย 
4.2 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 3.96 0.70 มาก 
4.2.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.00 0.67 มาก 
4.2.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 3.90 0.74 มาก 
4.2.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.90 0.74 มาก 
4.2.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 3.90 0.74 มาก 
4.2.5 ความเสถียรของระบบ 4.10 0.74 มาก 
4.3 ห้องสมุดออนไลน์ 4.04 0.58 มาก 
4.3.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.10 0.57 มาก 
4.3.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 4.10 0.57 มาก 
4.3.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 4.10 0.57 มาก 
4.3.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 4.00 0.94 มาก 
4.3.5 ความเสถียรของระบบ 3.90 0.74 มาก 
4.4 ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (LMS) 4.18 0.55 มาก 
4.4.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.20 0.79 มาก 
4.4.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 4.20 0.63 มาก 
4.4.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 4.20 0.63 มาก 
4.4.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 4.30 0.67 มาก 
4.4.5 ความเสถียรของระบบ 4.00 0.67 มาก 
4.5 ระบบทะเบียนและประมวลผล 4.10 0.71 มาก 
4.5.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.20 0.79 มาก 
4.5.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 4.00 0.82 มาก 
4.5.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 4.20 0.92 มาก 
4.5.4 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย 4.10 0.74 มาก 
4.5.5 ความเสถียรของระบบ 4.00 0.67 มาก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ที ่ รายการ 

คณะวิทยาลัยการจัดการ 

ศูนย์วาสุกรี 

x sd ความหมาย 
4.6 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย 3.93 0.57 มาก 
4.6.1 เข้าใช้ระบบได้ง่าย 4.00 0.67 มาก 
4.6.2 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว 4.00 0.47 มาก 
4.6.3 ประหยัดเวลาและทรัพยากร 3.90 0.74 มาก 
4.6.4 ความเสถียรของระบบ 3.80 0.79 มาก 
 ภาพรวมวิทยาลัยการจัดการ 3.96 0.67 มาก 

 

 
จากตารางที่ 2 ในภาพรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อ
บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก          
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.03 และด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.03 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ของแต่ละด้าน จึงปรากฏรายละเอียดดังนี้      

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. สื่อ/เอกสารและอุปกรณป์ระกอบการเรยีนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อพิจารณา

ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ความพอเพียงของอุปกรณ์การเรียนการสอน  
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มีค่ าเฉลี่ย 3.70 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า           
มีค่าเฉลี่ย 3.90 สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.10 

2. สถานที่ส าหรับการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87  และเมื่อพิจารณาในประเด็น         
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม เช่นความสะอาด 
แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.90 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม เช่น ความสะอาด ความสงบ ร่มรื่น   
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.80 ขนาดของหอ้งเรียนมีความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.90 

ด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน   
1. ห้องปฏิบัติการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้

พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.20         
ความทันสมัยของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.10 ความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย 4.20           
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 4.10 
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2. ห้องสมุด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า    
ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 4.00    
ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความหลากหลายในการค้นคว้าของหนังสือ/สื่อ/สิ่งพิมพ์        
ในห้องสมุด มีค่าเฉลี่ย 3.80 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 3. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Access) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อพิจารณา        
ในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 3.80 ความพร้อมของคอมพิวเตอร์                 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 4. งานบริการด้านอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท า
ให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.10  
ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า การจัดการขยะ ระบบก าจัดของเสีย ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ ย 4.20          
การรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบภายในสถาบัน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ความถูกลักษณะของโรงอาหาร              
ผู้ประกอบอาหาร ภาชนะ มีค่าเฉลี่ย 4.10 ความเหมาะสมของสนามกีฬา โรงยิม ต่อการพัฒนาด้านกายภาพของนักศึกษา          
มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 5. ผลการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82 และเมื่อ
พิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัดกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.70 การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.80 อาคารสถานที่ที่มีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์               
มีค่าเฉลี่ย 3.80 สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์        
มีค่าเฉลี่ย 3.90 การจัดพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.90 

ด้านความพึงพอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 1. Website ของมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.08  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อ
ย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.00 การท างานของระบบ          
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.10 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.00 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.20 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.10 
 2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสบืค้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96  และเมื่อพิจารณาในประเด็น
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.00 การท างานของระบบ 
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.90 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.90 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.10 
 3. ห้องสมุดออนไลน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04  และเมื่อพิจารณาในประเด็นรายข้อย่อย จึงท าให้
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.10 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว        
มีค่าเฉลี่ย 4.10 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.10 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.00 ความเสถียรของระบบ           
มีค่าเฉลี่ย 3.90 
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 4. ระบบการเรียนการสอนผา่นระบบเครือข่าย (LMS) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18  เข้าใช้ระบบได้ง่าย 
มีค่าเฉลี่ย 4.20 การท างานของระบบมีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.20 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.20                 
สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.30 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 5. ระบบทะเบียนและประมวลผล ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10  และเมื่อพิจารณาในประเด็น          
รายข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.20 การท างานของระบบ          
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.00 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.20 สืบค้นสารสนเทศได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.10 ความเสถียร
ของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 6. การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และเมื่อพิจารณาในประเด็นราย
ข้อย่อย จึงท าให้พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เข้าใช้ระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.00 การท างานของระบบ        
มีความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.00 ประหยัดเวลาและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ความเสถียรของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.80 

สรุปอภิปรายผล 
 การประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ             
ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 10 คน ต่างมีความคิดเห็นหรือมีความพึงพอใจระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความพึง
พอใจนักศึกษาต่อบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน โดยเห็นว่าระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย 
(LMS) มีความเหมาะสมสอดคล้องที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการเรียนการสอนมากที่สุด  นอกจากนี้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยจัดไว้บริการในเรื่องเกี่ยวกับ สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ห้องปฎิบัติการณ์ต่างๆ ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนามกีฬา ระบบรักษาความปลอดภัย หรือ
สารธารณูปโภค และรวมถึงด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาส่วนมากต่างมีความพึงพอใจในระดับมาก   
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