
สรุปแบบสอบถาม   
คุณภาพการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน   

สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน 
 (Support Staff Quality , Facilities and Infrastructure) 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เดือน.  มิถุนายน  พ.ศ. 2560 

 

 
ขอช้ีแจง   กรุณาทําเครื่องหมายในขอท่ีตรงกับความเปนจริงและในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

 สวนที่ 1  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  54  คน 

 
1.  เพศ     1)  ชาย  จํานวน  14   คน    
      2)  หญิง  จํานวน  39   คน    
        3)  ไมระบุ  จํานวน   1    คน    

 

2.  หลักสูตร/สาขาวิชา 
 ELT Weekday    จํานวน      7   คน   
 ELT Weekend    จํานวน    14   คน  

EPIC                 จํานวน    20   คน  
ESS                  จํานวน      3   คน  

  
 

      Ph.D.                จํานวน   10    คน 
 
 
 

สวนที่ 2  ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน ส่ิงอํานวยความสะดวกและ 
             โครงสรางพื้นฐาน 
 
 

คําช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน .. เฉพาะ.. งานในดานท่ีทานมาใชบริการเทานั้น  
 

• ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการใหบริการของบุคลากรสายสนับสนุน   

 

เกณฑการกําหนดชวงของระดับคะแนน 
ระดบัคะแนน 5   = มากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4   = มาก 
ระดับคะแนน 3   = ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2   = นอย 
ระดับคะแนน 1   = นอยท่ีสุด 

เกณฑการกําหนดชวงของคาเฉลี่ย 
ระดบัผลคะแนนระหวาง 4.21 – 5.00  = มากท่ีสุด 
ระดบัผลคะแนนระหวาง 3.41– 4.20  = มาก 
ระดบัผลคะแนนระหวาง 2.61 – 3.40  = ปานกลาง 
ระดบัผลคะแนนระหวาง 1.81 – 2.60  = นอย 
ระดบัผลคะแนนระหวาง 1.00 – 1.80  = นอยท่ีสุด 



1. งานบริการการศึกษา 
 

ขอคําถาม x  Rate opinions 
1. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถามการใหคําแนะนํา   4.33 มากท่ีสุด 
2. ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการใหบริการ  4.51 มากท่ีสุด 
3. ความถูกตอง แมนยําในการใหบริการ  4.41 มากท่ีสุด 
4. การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ  4.51 มากท่ีสุด 
5. ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  4.39 มากท่ีสุด 
6. คุณภาพการใหบริการโดยรวม  4.45 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 มากที่สุด 
 

2. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอคําถาม x  Rate opinions 
1. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถามการใหคําแนะนํา   4.09 มาก 
2. ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการใหบริการ  4.18 มาก 
3. ความถูกตอง แมนยําในการใหบริการ  4.18 มาก 
4. ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  4.06 มาก 
5. การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติ  4.29 มากท่ีสุด 
6. คุณภาพการใหบริการโดยรวม  4.09 มาก 

รวม 4.15 มาก 
 

 

3. งานหองสมุด (Resource Center)  
 

ขอคําถาม x  Rate opinions 
1. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถามการใหคําแนะนํา   4.32 มากท่ีสุด 
2. ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการใหบริการ  4.38 มากท่ีสุด 
3. ความพรอมและเพียงพอของหนังสือและวาสารวิชาการ  4.31 มากท่ีสุด 
4. ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  4.40 มากท่ีสุด 
5. คุณภาพการใหบริการโดยรวม  4.42 มากท่ีสุด 

รวม 4.37 มากที่สุด 
 

4. งานการเงินและบัญชี   (เฉพาะนักศึกษาทุน และนักศึกษา TA, RA) 
 

ขอคําถาม x  Rate opinions 
1. ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถามการใหคําแนะนํา   4.30 มากท่ีสุด 
2. ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการใหบริการ  4.25 มากท่ีสุด 
3. ความถูกตอง แมนยําในการใหบริการ  4.40 มากท่ีสุด 
4. ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  4.25 มากท่ีสุด 
5. คุณภาพการใหบริการโดยรวม  4.30 มากท่ีสุด 

รวม 4.30 มากที่สุด 



5. งานพัสดุ  ( ดูแลการเบิกจายยืม-คืนพัสดุ /การขอใชพ้ืนท่ี / จัดซ้ือจัดจาง / ซอมบํารุงสาธารณูปโภค ) 
 

ขอคําถาม x  Rate opinions 
1. ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการใหบริการ  4.47 มากท่ีสุด 
2. ความพรอมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ  4.31 มากท่ีสุด 
3. ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  4.41 มากท่ีสุด 
4. คุณภาพการใหบริการโดยรวม  4.44 มากท่ีสุด 

รวม 4.41 มากที่สุด 
 

6. งานโสตทัศนศึกษา  ( ดูแลสื่ออุปกรณการเรียนการสอน ) 
 

ขอคําถาม x  Rate opinions 
1. ความเต็มใจ และอัธยาศัยในการใหบริการ  4.18 มาก 
2. ความพรอมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ  4.00 มาก 
3. ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ  4.10 มาก 
4. คุณภาพการใหบริการโดยรวม  4.17 มาก 

รวม 4.11 มาก 
 

7. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ขอคําถาม x  Rate opinions 
7.1 หองเรียน  (ช้ัน 9)   

- จํานวนหองเรียน  และโตะเกาอ้ีมีสภาพสมบูรณและปริมาณเพียงพอ  4.49 มากท่ีสุด 
- หองเรียนมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน 4.41 มากท่ีสุด 
- หองเรียนมีความสะอาด  ปลอดภัยไดมาตรฐาน 4.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 มากที่สดุ 
7.2 อุปกรณในหองเรียน   

- มีอุปกรณเพียงพอ  และเหมาะสมกับการเรียนการสอน 4.25 มากท่ีสุด 
- อุปกรณในหองมีความทันสมัย  และมีมาตรฐานใชงานไดจริง 4.24 มาก 

รวม 4.24 มากที่สุด 
7.3 หองสมุด   

- จํานวนวารสารวิชาการ  และหนังสือท่ีเก่ียวของมีความหลากหลาย
ทันสมัย  ปริมาณเพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

4.28 มากท่ีสุด 

- จํานวนโตะเกาอ้ีเพียงพอ   4.28 มากท่ีสุด 
- มีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการศึกษาคนควา 4.32 มากท่ีสุด 

รวม 4.29 มากที่สุด 
 
 
 
 



7.4 หองคอมพิวเตอร   

- เครื่องคอมพิวเตอรใชงานไดจริง  และเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  3.88 มาก 
- เครื่องคอมพิวเตอรมีความทันสมัย   3.72 มาก 
- โปรแกรมคอมพิวเตอรมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 3.81 มาก 

รวม 3.81 มาก 
7.5 หอง Common Room    

- สถานท่ีมีความสะอาดถูกหลักอนามัย 4.10 มาก 
- สถานท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 3.84 มาก 
- มีความปลอดภัย และไดมาตรฐาน 4.16 มาก 
- มีเครื่องอํานวยความสะดวกเพียงพอ 3.84 มาก 

รวม 4.00 มาก 
7.6 ส่ิงแวดลอม/สภาพแวดลอมโดยรวม   

- สถานท่ีมีความสะอาดถูกหลักอนามัย 4.23 มากท่ีสุด 
- มีระบบรักษาความปลอดภัย และมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยท่ีพรอมใชงาน 4.23 มากท่ีสุด 
- มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนและการวิจัย 4.19 มาก 

รวม 4.21 มากที่สุด 

รวมท้ังสิ้น 4.23 มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สวนที่ 3  ความคิดเห็นอืน่ๆ 
 

ปญหาที่พบ  
1. คอมพิวเตอรบางตัวในหอง common room ใชงานไมไดและมีไวรัสในครื่อง 

(มีผูตอบ 2 คน  คิดเปนรอยละ 3.7) 
 

2. ขนาดหอง common room เล็กเกินไปสําหรับการรับรองนักศึกษาท่ีมีอยูในปจจุบัน 
(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 

 

3. ระยะเวลาการใหบริการของอาคารนอยเกินไป (ปดตามเวลาทําการ 17:30 น.) 
(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 

 

4. อุปกรณในการสอนคอนขางลาสมัย เชน กระดานขาว จอแสดงภาพ 
(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 

 

5. การวางตําแหนงโตะและเกาอ้ี ควรมีการจัดหองท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือรับรองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ท่ีเหมาะสม       (มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 
 

6. หองชั้น 9 ไมเพียงพอสําหรับใหนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก  ใชในการทําปรึกษาหรือกิจกรรมกลุมยอย 
(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง   
1. เจาหนาท่ีควรตรวจเช็คคอมพิวเตอรอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือความปลอดภัยของขอมูลคอมพิวเตอร 

(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 
 

2. กรณีหมึก printer หอง common room/หอง computer (ชั้น5) หมด  นักศึกษาสามารถแจงไดท่ีหนวยงานใด 
อยากใหติดปายบอกท่ี printer เพ่ือผูใชงานจะไดทราบและแจงไดถูกตอง 

(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 
 

3. ควรขยายเวลาการใชบริการของอาคารใหมากกวานี้ เชนเวลาหลังเวลาทําการ จนถึง 19:00 น.  
(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 

 

4. ควรเปลี่ยนอุปกรณการสอนใหทันสมัยมากข้ึน เชน บอรดอัฉริยะ ท่ีสามารถใชแสดงผลจากหนาจอคอมพิวเตอร 
และใชเปนกระดานในการเขียนไดดวย 

(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 
 

5. ควรจัดวางโตะ และเกาอ้ีใหอยูในรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมากข้ึน นอกเหนือจากการจัดวางโตะ
เพ่ือการอภิปราย 

 (มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 
 

6. ควรเพ่ิมพ้ืนท่ี/หองประชุมสวนตัวใหมากข้ึน  เพ่ือใหเพียงพอกับการใชงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(มีผูตอบ 1 คน  คิดเปนรอยละ 1.9) 

 

 

งานบริการการศึกษา  คณะศิลปศาสตร 
เดือน มิถุนายน  2560 


	 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน

