
รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใชบริการ One-Stop Service 

กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ 

ผลการศึกษา  

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ คณะ/วิทยาลัย(ท่ีศึกษา) และ

ภูมิลำเนา นำเสนอโดยแจกแจงเปนความถ่ีและคารอยละ ดังตารางท่ี 1  

  

ตารางท่ี 1  จำนวนและคารอยละของขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

ลักษณะสวนบุคคล จำนวน (คน) รอยละ 

1. เพศ 

ชาย 

 

28 31.5 

หญิง 61 68.5 

        รวม 89 100.0 

2. สาขาวิชา (ท่ีศึกษา)       

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ 

8 9.0 

สาขาวิชาการโรงแรม(การโรงแรม) 8 9.0 

สาขาวิชาการโรงแรม(ธุรกิจภัตตาคาร) 7 7.9 

สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 11 12.4 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน 55 61.7 

รวม 89 100.0 

    

จากตารางที่ 1 ผลการการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน   89 คน 

จำแนกตามตัวแปรไดดังนี้  

เพศ พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 68.5 และเพศชายจำนวน 28 

คน คิดเปนรอยละ 31.5  

สาขาวิชา (ที่ศึกษา) พบวา เปนนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน จำนวน 55  คน คิดเปนรอยละ 61.7 

รองลงมาไดแก สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว จำนวน  11 คน คิดเปนรอยละ 12.4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหวาง

ประเทศ จำนวน 8 คน คิด เปนรอยละ 9.0 สาขาวิชาการโรงแรม(การโรงแรม) จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.0 

สาขาวิชาการโรงแรม(ธุรกิจภัตตาคาร) จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.9 ตามลำดับ  



ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติท่ีมีตอการใชบริการ One-Stop 

Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ 

ในการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใชบริการ One-Stop Service 

กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ชั ้นปที ่ 3 ไดแก ดาน

กระบวนการ/ ขั้นตอน ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ โดย 

นำเสนอภาพรวมในรูปแบบของขอมูลคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับ

ความคิดเห็นและลำดับแสดงใน ตารางดังนี ้ 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เปนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอ

การใชบริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจตอ

ความพึงพอใจตอระบบการลงทะเบียน 

 X  S.D.  แปลผล  ระดับ  

ดาน กระบวนการ/ข้ันตอน   

1. การประชาสัมพันธข้ันตอนการเขียนคำรองขอฝก

ประสบการณวิชาชีพมีความละเอียดและชัดเจน  

  

4.43  
.620  

    

  

มากท่ีสุด  

  

3  

2. ข้ันตอนการเขียนคำรอง เขาใจงาย สะดวกและรวดเร็ว  
4.40  .598  

  

มากท่ีสุด  

  

4 

3. ชองทางการบริการขอมูลและบริการติดตอสื่อสารท่ัวถึง  
4.48  .693  

  

มากท่ีสุด  

  

2  

4. กระบวนการดำเนินการในภาพรวมมีความเหมาะสม  4.49  .567  มากท่ีสุด  1  

 
  

  

รวม  4.45  .524  มากท่ีสุด    
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใช

บริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ดาน กระบวนการ/ขั้นตอน พบวา 

ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ที่สุด มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.45 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความพึงพอใจของผูที่ตอบ แบบสอบถาม ดานกระบวนการ/ขั้นตอน ที่มี

คาเฉลี่ยรายขออันดับท่ี 1 คือ กระบวนการดำเนินการในภาพรวมมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด

เทากับ 4.44 รองลงมา คือ ชองทางการบริการขอมูลและบริการติดตอสื่อสารท่ัวถึง มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด



เทากับ 4.22 และการประชาสัมพันธขั้นตอนการเขียนคำรองขอฝกประสบการณวิชาชีพมีความละเอียดและ

ชัดเจน มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดเทากับ 4.21 ตามลำดับ  

  

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เปนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มี

ตอการใชบริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ   

ระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจตอ

ความพึงพอใจตอระบบการลงทะเบียน 

 X  S.D.  แปลผล  ระดับ  

ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ    

1. เจาหนาดูแลเอาใจใส อำนวยความสะดวกแกผูสมัครผาน 

ชองทางตางๆ  

  

4.43  
.620  

    

  

มากท่ีสุด  

  

3  

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความพรอม ความคลองตัวและ 

รวดเร็ว  4.40  .598  
  

มากท่ีสุด  

  

4  

3. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพออนนอมและมีมนุษย

สัมพันธ  4.48  .693  
  

มากท่ีสุด  

  

2  

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  4.49  .567  มากท่ีสุด  1  

 
  

  

รวม  4.45  .524  มากท่ีสุด    

    

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใช

บริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ พบวา 

ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ที ่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความพึงพอใจของผูที่ตอบ แบบสอบถาม ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการ ที่มี

คาเฉลี่ยรายขออันดับที่ 1 คือ เจาหนาที่ใหบริการดวย ความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยในระดับมาก

ที่สุดเทากับ 4.49 รองลงมา คือ เจาหนาที่ ใหบริการดวยความสุภาพออนนอมและมีมนุษยสัมพันธ มีคาเฉลี่ย

ในระดับมากที่สุดเทากับ 4.48 และ เจาหนาที่ใหคำแนะนำปรึกษาไดชัดเจนและตรงตามความตองการ มี

คาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดเทากับ 4.44 ตามลำดับ  

 



ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เปนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มี

ตอการใชบริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  

ความพึงพอใจตอระบบการลงทะเบียน                      ระดับความคิดเห็น  

ความพึงพอใจตอระบบการรับสมัคร                   X            S.D.  แปลผล  ระดับ  

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก          

11. ความพรอมของคำรองขอฝกประสบการณวิชาชีพ ทางเว็บไซต   4.38  .586  มากท่ีสุด  1  

12. ความเร็วของการจัดทำเอกสาร             4.34  .602  มากท่ีสุด  4  

13. ความสะดวกในการรับขาวสารขอมูลผานชองทางตางๆ             4.36  .641  มากท่ีสุด  2  

(เชน Email Line)  

14. ความสะดวกในการเดินทางและติดตอประสานงาน             4.35  .693  มากท่ีสุด  3  

รวม        4.35  มากท่ีสุด    

    

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใช

บริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา 

ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ที ่สุด มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.35 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความพึงพอใจของผูที่ตอบ แบบสอบถาม ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มี

คาเฉลี่ยรายขออันดับที่ 1 ความพรอมของคำรองขอฝกประสบการณวิชาชีพ ทางเว็บไซต มีคาเฉลี่ยในระดับ

มากท่ีสุดเทากับ 4.38 รองลงมา คือ ความสะดวกในการรับขาวสารขอมูลผานชองทางตางๆ  มีคาเฉลี่ยในระดับ

มากที่สุดเทากับ 4.36 และความสะดวกในการเดินทางและติดตอประสานงาน มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ที่สุด

เทากับ 4.35 ตามลำดับ  

  

 

 

 

 



 ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีเปนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติท่ีมีตอ

การใชบริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ดานคุณภาพการใหบริการ  

  

ระดับความคิดเห็น  

ความพึงพอใจตอระบบการลงทะเบียน  

 X  S.D.  แปลผล  ระดับ  

ดานคุณภาพการใหบริการ    

16. ความสะดวกสบายในการสงเอกสารของนักศึกษา  

  

4.27  
.635  

    

  

มากท่ีสุด  

  

3  

17. ระบบรองรับกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ  4.34  .563  
  

มากท่ีสุด  

  

2  

18. นักศึกษาสามารถเขียนคำรองไดดวยตนเองอยางงายดาย

ยุงยาก 4.24  .640  
  

มากท่ีสุด  

  

4  

19. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอข้ันตอนการขอหนังสือฝก

ประสบการณวิชาชีพในภาพรวม  4.39  .650  
  

มากท่ีสุด  

  

1  

 
  

  

รวม  4.31  .483  มากท่ีสุด    

    

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใช

บริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ดานคุณภาพการใหบริการ พบวา 

ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมาก ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ระดับความพึงพอใจของผูที่ตอบ แบบสอบถาม ดานคุณภาพการใหบริการ ที่มี

คาเฉลี่ยรายขออันดับที่ 1 คือ . ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอขั้นตอนการขอหนังสือฝกประสบการณ

วิชาชีพในภาพรวม มีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดเทากับ 4.39 รองลงมา ระบบรองรับกลุมเปาหมายอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยในระดับ มากที่สุดเทากับ 4.34 และความสะดวกสบายในการสง

เอกสารของนักศึกษา มีคาเฉลี่ยใน ระดับมากท่ีสุดเทากับ 4.27 ตามลำดับ  

  

   



ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีเปนระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติท่ีมีตอ

การใชบริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาพรวม  

  

ระดับความคิดเห็น  

ความพึงพอใจตอระบบการลงทะเบียน  

             X    S.D.  แปลผล       ระดับ 

  

1. ดานกระบวนการ/ข้ันตอน         4.23  .477  มากท่ีสุด  4  

2. ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ         4.44  .524  มากท่ีสุด  1  

3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก         4.30  .478  มากท่ีสุด  3  

4. ดานคุณภาพการใหบริการ          4.33 .452     มากท่ีสุด  2  

 รวม  4.33      มากท่ีสุด    

    

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใช

บริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาพรวม พบวา ระดับความพึง

พอใจของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ระดับความพึงพอใจของผูที่ตอบแบบสอบถาม ที่มี คาเฉลี่ยรายดานอันดับที่ 1 คือ ดานเจาหนาที่ท่ี

ใหบริการ มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดเทากับ 4.44 รองลงมา คือ ดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยในระดับ

มากที ่สุดเทากับ 4.33  ดานสิ ่งอำนวย ความสะดวก มีคาเฉลี ่ยในระดับมากที ่สุดเทากับ 4.30 และดาน

กระบวนการ/ข้ันตอน มีคาเฉลี่ยใน ระดับมากท่ีสุดเทากับ 4.23 ตามลำดับ  

  



แบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใชบริการ One-Stop 

Service กรณีศึกษา การขอหนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ  
 

วัตถุประสงค  เพ่ือนำขอมูลท่ีไดไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคต 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย     ลงในชองท่ีกำหนดใหตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 1 : ขอมูลสวนบุคล 
หนวยงานท่ีเก็บขอมลู/สังกัดคณะ/วิทยาลัย 
เพศ   
 ชาย      หญิง   
สาขาวิชา (ท่ีศึกษา) 
 บริหาธุรกิจระหวางประเทศ   การโรงแรม(การโรงแรม)                                   
 การโรงแรม(ธุรกิจภัตตาคาร)    การจัดการทองเท่ียว  
 ธุรกิจการบิน   

   

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่มีตอการใชบริการ One-Stop Service กรณีศึกษา การขอ
หนังสือฝกประสบการณวิชาชีพ 

โปรดทำเครื่อง  ลงในชองท่ีตรงกับของนักศึกษาท่ีมีตอระบบการลงทะเบียนเรียนเพ่ิม – ถอนรายวิชา (Free 
Enrollment System) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โดยแบงเปน 5 = มากท่ีสดุ  4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย  1 = นอยท่ีสุด 
 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอน 

ขอ ระดับความพึงพอใจ 
นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1 
การประชาส ัมพ ันธข ั ้นตอนการเข ียนคำร องขอฝก
ประสบการณวิชาชีพมีความละเอียด และชัดเจน 

     

2 ข้ันตอนการเขียนคำรองเขาใจงาย สะดวกและรวดเร็ว      

3 ชองทางการบริการขอมูลและการบริการตอสื่อสารท่ัวถึง      

4 
 

กระบวนการดำเนินการในภาพรวมมีความเหมาะสม 
     

 
ดานเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 

ขอ ระดับความพึงพอใจ 
นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1 
เจาหนาดูแลเอาใจใส อำนวยความสะดวกแกนักศึกษาผาน
ชองทางตางๆ 

     

2 
เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพออนนอมและมีมนุษย
สัมพันธ 

     

3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ      



4 
เจาหนาที่ใหคำแนะนำปรึกษาไดชัดเจนและตรงตามความ
ตองการ 

     

 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ขอ ระดับความพึงพอใจ 
นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1 
ความพรอมของคำรองขอหนังสือประสบการณวิชาชีพ ทาง
เว็บไซต 

     

2 ความเร็วของการจดัทำเอกสาร      

3 
ความสะดวกในการรับขาวสารขอมูลผานชองทางตางๆ 

 (เชน Email / Line) 

     

4 ความสะดวกในการเดินทางและการติดตอประสานงาน      

 
ดานคุณภาพการใหบริการ 

ขอ ระดับความพึงพอใจ 
นอย

ท่ีสุด 
นอย 

ปาน

กลาง 
มาก 

มาก

ท่ีสุด 

1 มีความสะดวกสบายในการสงเอกสารของนักศึกษา      

2 ระบบรองรับกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ      

3 
นักศึกษาสามารถเขียนคำรองไดดวยตนเองอยางงายดายไม
ยุงยาก 

     

4 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอขั้นตอนการขอหนังสือ
ประสบการณวิชาชีพในภาพรวม 

     

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

……………………………………………………………………..……………………………..…………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………..……………………………………………… 
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