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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูสมัครท่ีมีตอการใหบริการรับสมัครนักศึกษาใหม 
ผานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน    ประจําปการศึกษา 2562 

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
กลุมงานรับเขาศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูสมัครท่ีมีตอการใหบริการรับสมัครนักศึกษาใหม ผานระบบการรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูสมัครตอการดําเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานรับสมัครนักศึกษาใหมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน โดยมีการประเมินความ 
พึงพอใจผานออนไลน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562  มีผูตอบแบบประเมินความ 
พึงพอใจท้ังสิ้น 2,867 คน  

คําอธิบายการแปลผลสําหรับระดับความพึงพอใจ 
การกําหนดคาน้ําหนักในแบบสอบถามกําหนดใหคาคะแนนตามวิธีการของ ลิเคอรท (Likert)  

ระดับมากท่ีสุด ใหมีคาคะแนนเปน 5 
ระดับมาก ใหมีคาคะแนนเปน 4 
ระดบัปานกลาง ใหมีคาคะแนนเปน 3 
ระดับนอย ใหมีคาคะแนนเปน 2 
ระดับนอยท่ีสุด ใหมีคาคะแนนเปน 1 

สําหรับการแปลคาเฉลี่ยน้ําหนักของแบบสอบถามตามรายการขอคําถามและรายการกําหนดดังนี้ 
4.50 - 5.00 ความหมาย มากท่ีสุด  
3.50 - 4.49 ความหมาย มาก 
2.50 - 3.49  ความหมาย ปานกลาง 
1.50 - 2.49 ความหมาย นอย  
1.00 - 1.49 ความหมาย นอยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลผูตอบแบบประเมิน 
ตารางที่ 1-1  เพศของผูตอบแบบสอบถาม   

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

 - ชาย 1,695 59.12 

 - หญิง 1,172 40.88 

รวม 2,867 100.00 
 

จากตารางที่ 1-1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.12 รองลงมาเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 40.88 

 

ตารางที่ 1-2  อายุ  

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

 - ต่ํากวา 15 ป  81 2.83 

 - 15 - 18 ป 1,709 59.61 

 - 19 - 23 ป  938 32.72 

 - มากกวา 23 ป 139 4.85 

รวม 2,867 100.00 
 

จากตารางที่ 1-2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 15-18 ป คิดเปนรอยละ 59.61 รองลงมาอายุ 
19-23 ป คิดเปนรอยละ 32.72 อายุมากกวา 23 ป คิดเปนรอยละ 4.85 และอายุต่ํากวา 15 ป คิดเปนรอยละ 2.83  

 

ตารางที่ 1-3  โครงการที่สมัครเขาศึกษา  

โครงการที่สมัครเขาศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

 - โครงการรับตรง (สอบขอเขียน) 2,035 70.98 

 - โครงการรับนักศึกษาผูที่มีคุณธรรมความดีเปนทีป่ระจักษ มีความรู    
   ความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดานศิลปวฒันธรรม ดานนวัตกรรม   
   หรือสิ่งประดิษฐ (หุนยนต) 

85 2.96 

 - โครงการรับตรงใชคะแนนตางๆ  217 7.57 

 - โครงการสมทบพิเศษ 158 5.51 

 - โควตาเรียนดี/พืน้ที่/เครือขาย 372 12.98 

รวม 2,867 100.00 
 

จากตารางที่ 1-3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสมัครเขาศึกษาโครงการรับตรง (สอบขอเขียน) 
คิดเปนรอยละ 70.98 รองลงมาโควตาเรียนดี/พื้นที่/เครือขาย คิดเปนรอยละ 12.98 โครงการรับตรงใชคะแนน
ตางๆ คิดเปนรอยละ 7.57 โครงการสมทบพิเศษ คิดเปนรอยละ 5.51 และโครงการรับนักศึกษาผูที่มีคุณธรรม
ความดีเปนทีป่ระจักษ มีความรูความสามารถพิเศษทางดานกีฬา ดานศิลปวฒันธรรม ดานนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดษิฐ (หุนยนต) คิดเปนรอยละ 2.96 
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ตารางที่ 1-4  ระดับที่สมัครเขาศึกษา   

ระดับที่สมัครเขาศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร (ปวช.) 566 19.74 

 - ปริญญาตรี 4 ป/ปริญญาตรี 5 ป  1,782 62.16 

 - ปริญญาตรีตอเนื่อง 2 - 3 ป/ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป 519 18.10 

รวม 2,867 100.00 

 
จากตารางที่ 1-4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสมัครเขาศึกษาระดบัปริญญาตรี 4 ป/ปริญญาตรี 

5 ป คิดเปนรอยละ 62.16 รองลงมาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร (ปวช.)  
คิดเปนรอยละ 19.74 ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2 - 3 ป/ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป คิดเปนรอยละ 18.10  

 

ตารางที่ 1-5  สถานภาพการศึกษา  

สถานภาพการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

 - กําลังศึกษา  1,902 66.34 

 - สําเร็จการศึกษา 965 33.66 

รวม 2,867 100.00 

 
จากตารางที่ 1-5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังศึกษา คิดเปนรอยละ 66.34 รองลงมา

สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 33.66 
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  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของผูใชบริการ  

ตารางที่ 2-1 กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย     

รายการประเมิน รอยละ คาเฉลี่ย การแปลผลคาเฉลี่ย 

 ระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม 82.73 4.14 มาก 

 ข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม 79.79 3.99 มาก 

 การดาวนโหลดระเบียบการรับสมัคร/ตรวจสอบขอมูลการสมคัร 79.94 4.00 มาก 

 การชําระเงินคาสมัครผานธนาคาร 82.23 4.11 มาก 

 การตรวจสอบสถานะการชาํระเงิน/ขอมูลภายหลังการสมัคร 79.80 3.99 มาก 

 การใชงานระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน 80.51 4.03 มาก 

 ความพึงพอใจตอระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน 
   ของมหาวิทยาลัย 

81.93 4.10 มาก 

ความพึงพอใจดานกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม 
ของมหาวิทยาลัย 

80.99 4.05 มาก 

    

จากตารางที่ 2-1 พบวา ความพงึพอใจของผูสมัครที่มีตอกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลยั โดยภาพรวม 
มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.05)  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม มากเปน
ลําดับที่ 1 ( X = 4.14) รองลงมา การชําระเงินคาสมัครผานธนาคาร ( X = 4.11) ความพึงพอใจตอระบบการรับสมัคร
นักศึกษาออนไลนของมหาวิทยาลัย ( X = 4.10) การใชงานระบบการรับสมคัรนักศึกษาออนไลน ( X = 4.03) การดาวน
โหลดระเบียบการรับสมัคร/ตรวจสอบขอมูลการสมัคร ( X = 4.00)  ข้ันตอนการรับสมัครนักศึกษาใหมและการตรวจสอบ
สถานะการชําระเงิน/ขอมูลภายหลังการสมัคร ( X = 3.99) 

 

 
ตารางที่ 2-2  การใหขอมูล/คําแนะนําตางๆ จากเจาหนาที่ (ตอบเฉพาะกรณีที่ไดติดตอสอบถามขอมูลที่มหาวิทยาลัย) 

รายการประเมิน รอยละ คาเฉลี่ย การแปลผลคาเฉลี่ย 

 การใหขอมูล/คําแนะนําตางๆ จากเจาหนาที ่ 79.11 3.96 มาก 

 
จากตารางที่ 2-2 พบวา ความพึงพอใจของผูสมัครที่มีตอการใหขอมูล/คําแนะนําตางๆ จากเจาหนาที ่

โดยภาพรวม มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.96) 

  
 

 


