
 
 

 

 

 

 

 

สรุปรายงาน 

 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการ 
ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันดนตรีกัลยาณวฒันา  



ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนและการให้บริการ 
ปีการศึกษา 2563 

 
 ด้วยสถาบันและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้บริการท่ีนักศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการประเมินและนำไปสู่
การพัฒนาสถาบันและการบริการให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน จึงเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ โดยในการประเมิน
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ โดยใช้แบบสอบถามแบบ Rating 
Scale 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคร์ท (Likert’s Scale) ในการวัดระดับประสิทธิภาพความพึงพอใจ ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5  หมายความว่า  ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย มากท่ีสุด 
4 หมายความว่า ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย มาก 
3  หมายความว่า ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย ปานกลาง 
2 หมายความว่า ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย น้อย 
1 หมายความว่า ความพึงพอใจ/เข้าใจ/เห็นด้วย น้อยท่ีสุด 

โดยมีเกณฑ์ประเมินค่าวัดระดับประสิทธิภาพความพึงพอใจ อยู่ 5 ระดับ แปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ได้ดังนี้ 
 1.00 – 1.50  คะแนน หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 
 1.51 – 2.50  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 2.51 – 3.50  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 3.51 – 4.50  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
 4.51 – 5.00  คะแนน   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
 
และมีผลการประเมิน ดังนี ้  



ตอนที่ 1 ข้อมูลนักศึกษา 

 

 

 
 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ 
 

2.1 ความพร้อมด้านกายภาพ 

 

 

ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีสถานที่ตั้ง เหมาะสม สะดวกในการเข้าใช้บริการ 91.49 3.89 1.03 มาก 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีบรรยากาศทีด่ีต่อการเรียนรู้ 93.62 3.98 0.82 มาก 
สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบสถาบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 82.98 3.45 1.14 ปานกลาง 
ปริมาณห้องฝึกซ้อมมีเพียงพอต่อการใช้บริการ 85.11 3.45 1.08 ปานกลาง 
มีจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ เครื่องดนตรี เพียงพอและพร้อมใช้งาน 91.49 3.77 0.94 มาก 
ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อมใช้งาน 89.36 3.81 1.06 มาก 
ระบบประปา ห้องน้ำ พร้อมใช้งาน 91.49 3.98 0.97 มาก 
มีความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ 93.62 4.19 0.95 มาก 

ค่าเฉลี่ย 89.89 3.81 1.00 มาก 

 

  



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความพร้อมด้านกายภาพ 

1. อุปกรณ์และสถานที่มีความพร้อมในการใช้งานเป็นอย่างดี แต่ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์และสถานที่ล้วนมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการทำให้หลาย ๆ ครั้งไม่สามารถ
ใช้งานได้ทันเวลา 

2. ปริมาณห้องซ้อมไม่เพียงพอต่อการใช้งานในเวลาปกติ ยิ่งในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ถูกจำกัดการใช้มากยิ่งขึ้น 
3. ควรมีที่จอดรถเพิม่ และควรมีหอ้งพยาบาลถาวร 
4. ควรมีแสงสว่างในห้องน้ำเพิ่มมากขึ้น ควรตรวจสอบและซ่อมแซมโถปัสสาวะและสายฉีดน้ำที่ชำรุด 
5. ปัญหาความเย็นและน้ำหยดของเครื่องปรับอากาศ 
6. ความล่าช้าในการซ่อมบำรุงห้องฝึกซ้อม 
7. เครื่องดนตรี และอุปกรณ์บางชนิดไม่พอเพียงต่อการใช้งาน 
8. ห้องน้ำค่อนข้างสกปรก 

 

2.2 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

 

  



ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 
จำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอในการใช้บริการ 78.72 3.45 1.16 ปานกลาง 
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณต์่างๆ มีความสมบูรณ์และพร้อมในการใช้งาน 78.72 3.43 1.14 ปานกลาง 
อุปกรณ์ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อกับ Platform ต่างๆ และใช้งานได้อย่างสะดวก 87.23 3.70 1.00 มาก 
Program หรือ Application ที่ตดิตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งานได้เป็นอย่างด ี 82.98 3.68 1.14 มาก 
สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ง่าย (ความสะดวกสบาย) 80.85 3.55 1.12 มาก 
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ทุกที่โดยรอบบริเวณสถาบัน (ความสะดวกสบาย/ครอบคลุม) 80.85 3.30 1.16 ปานกลาง 
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้อย่างรวดเร็ว (ความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ) 68.09 3.26 1.28 ปานกลาง 
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้อย่างต่อเนื่อง (ความสเถยีรของระบบ) 74.47 3.15 1.10 ปานกลาง 
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ (User Account) มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ในด้านสิทธิส่วนบุคคล 95.74 4.00 0.96 มาก 

ค่าเฉลี่ย 80.85 3.50 1.12 ปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

1. จำนวนคอมพิวเตอร์น้อยมากครับถ้าเทียบกับจำนวนของนักศึกษา (2) 
2. บางเครื่องค่อนข้างเก่าและอุปกรณ์ต่อพ่วงชำรุด 
3. เมื่อทำการ Re-Install เครื่องใหม่ ควรเพิ่มโปรแกรมที่ต้องใช้จากเดิมให้ด้วย 
4. สัญญาณ Wi-fi ควรครอบคลุม และมีความรวดเร็วมากกว่านี้ (5) (ตรวจสอบฝั่ง 401 – 411 เพิ่มเติม) 
5. สัญญาณ Wi-fi ไม่ค่อยเสถียร มีปัญหาเวลาเรียน online หรือต้องใช้ internet (4)  



2.3 ความพร้อมด้านระบบ E-Service และระบบ Online 

 

 

ประเด็นในการประเมิน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อและเข้าสู่ระบบได้ง่าย 85.11 3.66 1.05 มาก 
มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการใช้ระบบที่ชัดเจน 87.23 3.72 1.08 มาก 
ขั้นตอนการใช้ระบบเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน 89.36 3.62 1.07 มาก 
ระบบทำงานได้อย่างรวดเร็ว 82.98 3.53 1.16 มาก 
การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ (User Account) มีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ในด้านสทิธิส่วนบุคคล 91.49 3.91 1.06 มาก 

ค่าเฉลี่ย 87.23 3.69 1.08 มาก 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความพร้อมด้านระบบ E-Service และระบบ Online 

1. ระบบการลงทะเบียนเรียนหรือดูเกรด ค่อนข้างที่ยังมีปญัหาเรื่องการแสดงผลที่ยังไม่ถูกต้อง 
2. ในระบบลงทะเบียนเรียนควรลอ็กวิชาหลักสำหรับที่ต้องเรียนในปีนั้นๆ 

 



2.4 ช่องทางการสื่อสาร 

 

 

ประเด็นในการประเมิน - ปริมาณในการสื่อสารผ่านช่องทาง ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

Website 82.98 3.55 1.10 มาก 
FB page 91.49 3.94 0.94 มาก 
FB group 93.62 4.15 0.86 มาก 
e-mail 89.36 3.74 1.07 มาก 
ป้ายประกาศ 78.72 3.53 1.20 ปานกลาง 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 78.72 3.51 1.14 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 85.82 3.74 1.05 มาก 

 



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล (รับการสื่อสาร) ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

Website 87.23 3.72 1.06 มาก 
FB page 91.49 3.98 1.03 มาก 
FB group 93.62 4.13 0.88 มาก 
e-mail 89.36 3.72 1.08 มาก 
ป้ายประกาศ 82.98 3.51 1.12 มาก 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 82.98 3.55 1.10 มาก 

ค่าเฉลี่ย 87.94 3.77 1.04 มาก 

  



2.5 ความพึงพอใจต่อทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการห้องสมุด (คิดเป็นร้อยละ 93.45 มีค่าเฉลี่ย 3.86 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.97) 

 

 

การให้บริการ 
ปริมาณการใช้บริการโดยเฉลี่ย (ครั้ง/ปีการศึกษา) 

0 1-30 31-60 61-90 91-120 > 120 

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 13 (27.66) 21 (44.68) 7 (14.89) 5 (10.64) 1 (2.13) - 

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 10 (21.28) 20 (42.55) 11 (23.40) 3 (6.38) 2 (4.26) 1 (2.13) 

บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 7 (14.89) 20 (42.55) 13 (27.66) 4 (8.51) 2 (4.26) 1 (2.13) 
บริการสื่อโสตทัศน์ 9 (19.15) 23 (48.94) 6 (12.77) 5 (10.64) 4 (8.51) - 

บริการเผยแพร่สารสนเทศ 9 (19.15) 24 (51.06) 7 (14.89) 3 (6.38) 3 (6.38) 1 (2.13) 
บริการถ่ายเอกสารและพมิพ์งาน 6 (12.77) 19 (40.43) 12 (25.53) 5 (10.64) 2 (4.26) 3 (6.38) 

หน่วย : ครั้ง/ปีการศึกษา (ร้อยละ) 
 

  



สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลงานวิจัย และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่ต้องการ 
 

ประเภททรัพยากร ทรัพยากรที่ต้องการ 
หนังสือ/วารสาร เฉพาะทางด้านดนตรี - Music Produce 

- Violin Making a Historical and Practical Guide 
- หนังสือเฉพาะทางด้านดนตรี แบบภาษาไทย 
- Classic literatures, Shakespeare, Plato, Socrates, 
Mythology, Art books et cetera 

- แบบฝึกหัดต่างๆ ของเครื่องดนตรีทรอมโบน ทั้งJazz เเละ Classic 
- โน้ตเพลง, ประวตัศาสตร์บทเพลงหรือประวัตผิู้ประพันธ์ (ขอเป็น
ภาษาอังกฤษ), ศิลปะยุโรปและเอเชีย 
- หนังสิอสอนเกี่ยวกับการรวมวง 

หนังสือ/วารสาร ทั่วไป - หนังสือการ์ตูน (2) - Strad ฉบับล่าสุด 
โน้ตเพลง - โน้ต String Quartet และโน้ต Solo ต่างๆ 

- โน้ต Tuba 
- โน้ตเพลงป๊อบ + แจ๊ส 
- string quartet no 8 in c minor op. 110 dmitri Shostakovich 
- โน้ตเพลง chamber music, duet, trio, quartet, quintet etc. 
- บทเพลง Ensemble หรือ Solo ของเครื่องดนตรีเเต่ละชิ้น 
โดยเฉพาะ เครื่องBrass 

- Kodály Serenade for Two Violins and Viola, Op. 12 
- wieniawski op.18 etude caprices for 2 violin 
- Chen Yi - Fisherman's Song for Violin and Piano 
- Schradieck Etude, Kreutzer 42 Etudes 
- Violin etudes 
- Trio for Violin, Saxophone and piano by Russel Peterson 

สื่อต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ ไฟล์เพลง CD-ROM เป็นต้น - 
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาเฉพาะทางดา้นดนตรี Met Opera 
ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาทั่วไป - 

 



 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และเวลาการให้บริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน 95.74 3.85 0.88 มาก 
ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 95.74 3.77 0.91 มาก 
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงในการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ 93.62 3.72 0.97 มาก 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 93.62 3.79 0.93 มาก 
เวลาให้บริการ (เวลาเปิด - ปิด) มีความเหมาะสม 89.36 3.62 1.03 มาก 
ระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกบัการให้บริการ 95.74 3.83 0.94 มาก 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 93.62 3.74 0.99 มาก 

ค่าเฉลี่ย 93.92 3.76 0.95 มาก 



 

 

ประเด็นในการประเมิน – ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และคุณภาพการบริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายที่เหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 95.74 4.06 0.92 มาก 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 82.98 3.53 1.21 มาก 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 89.36 3.85 1.12 มาก 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธบิาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 91.49 3.81 0.99 มาก 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 85.11 3.62 1.07 มาก 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 91.49 3.77 1.05 มาก 

ค่าเฉลี่ย 89.36 3.77 89.36 มาก 

 



 
 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีปริมาณหนังสือ/วารสาร เฉพาะทางด้านดนตรีเพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   93.62 3.94 0.99 มาก 
มีปริมาณหนังสือ/วารสาร ทั่วไปเพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   93.62 3.91 1.04 มาก 
มีปริมาณโน้ตเพลง เพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   93.62 3.79 1.04 มาก 
มีปริมาณสื่อต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ ไฟล์เพลง CD-ROM เป็นต้น เพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   91.49 3.87 1.01 มาก 
มีฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรีเพยีงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   95.74 3.83 0.94 มาก 
มีฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการศึกษาทั่วไปเพียงพอต่อความต้องการและการใช้งาน   95.74 3.91 0.93 มาก 
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/คอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศ ในการให้บริการมีความเหมาะสม พร้อมให้บริการ 93.62 3.91 1.00 มาก 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 95.74 3.94 0.92 มาก 
สะอาด เป็นระเบียบ และแสงสว่างเพียงพอพร้อมให้บริการ 97.87 4.26 0.85 มากท 
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า 95.74 4.06 0.92 มาก 
การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศเป็นระเบยีบค้นหาง่าย 97.87 4.04 0.81 มาก 
มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ สะดวกและง่ายต่อการค้นหา 97.87 4.13 0.85 มาก 

ค่าเฉลี่ย 95.21 3.97 0.94 มาก 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ (ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการห้องสมุด) 

 1. Very few books in the library, not enough for the various type of research 
 2. พื่นที่ห้องสมุดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับผู้ใช้บริการหากมีคนใช้บริการจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน จะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนในห้องสมุดอย่างเลี่ยงไม่ได้ บรรยากาศจึงไม่ได้เอื้อต่อ
การค้นคว้า ทำงานมากเท่าที่ควร อยากให้บรรณารักษศาสตร์ช่วยกำชับผู้ใช้บริการในเรื่องนี้ และอยากให้ช่วยเพิ่มจำนวนโน้ตเพลง chamber music ในห้องสมุด 
 3. คอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้บริการ 



2.6 ความพึงพอใจต่องานกิจกรรมนักศึกษา / งานกิจการนักศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 95.55 มีค่าเฉลี่ย 3.93 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.77) 

 

 

ประเด็นในการประเมิน - ปริมาณข่าวสารของการให้บริการด้าน ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา/องค์การนักศึกษา 97.87 3.87 0.88 มาก 
กองทุน กยศ. / กรอ. 97.87 3.89 0.87 มาก 
ทุนการศึกษา / ทุนอุดหนุนการศึกษา 97.87 3.98 0.82 มาก 
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร (การอบรม / การประกวด / การเข้าค่าย เป็นต้น) 95.74 3.77 0.94 มาก 
บริการสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ / ป้องกันยาเสพติด /อุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ 95.74 3.94 0.87 มาก 
นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 95.74 3.91 0.95 มาก 
ข้อมูลตำแหน่งงาน สถานประกอบการ และอาชีพอิสระ (part time / full time) 95.74 3.79 0.88 มาก 

ค่าเฉลี่ย 96.66 3.88 0.89 มาก 

 

 

   



ช่องทางการรับข่าวในการให้บริการด้านต่างๆ  

การให้บริการ Website FB page FB group e-mail 
ป้าย

ประกาศ 
บอร์ด

ประชาสัมพันธ ์
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา/องค์การนักศึกษา 7 (14.89) 22 (46.81) 39 (82.98) 3 (6.38) 2 (4.26) 2 (4.26) 
กองทุน กยศ. / กรอ. 6 (12.77) 18 (38.30) 39 (82.98) 5 (10.64) - - 
ทุนการศึกษา / ทุนอุดหนุนการศกึษา 7 (14.89) 17 (36.17) 39 (82.98) 3 (6.38) 1 (2.13) - 
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร (การอบรม / การประกวด / การเข้าค่าย เป็นต้น) 6 (12.77) 21 (44.68) 40 (85.11) 3 (6.38) - - 
บริการสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตแุละประกันสุขภาพ / ป้องกันยาเสพติด 
/อุปกรณ์กีฬาและนันทนาการ 

5 (10.64) 15 (31.91) 41 (87.23) 4 (8.51) 1 (2.13) 1 (2.13) 

นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร 3 (6.38) 14 (29.79) 40 (85.11) 3 (6.38) 2 (4.26) 1 (2.13) 
ข้อมูลตำแหน่งงาน สถานประกอบการ และอาชีพอิสระ (part time / full 
time) 

4 (8.51) 16 (34.04) 39 (82.98) 3 (6.38) 1 (2.13) 1 (2.13) 

หน่วย : คน (ร้อยละ) 
 

  



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และเวลาการให้บริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับการบริการที่ชัดเจน 95.74 3.87 0.82 มาก 
ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 95.74 3.79 0.81 มาก 
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงในการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ 95.74 3.83 0.84 มาก 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 97.87 3.87 0.77 มาก 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 97.87 3.89 0.76 มาก 

ค่าเฉลี่ย 96.60 3.85 0.80 มาก 

 



 

 

ประเด็นในการประเมิน – ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และคุณภาพการบริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายที่เหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 97.87 4.02 0.77 มาก 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 95.74 3.89 0.76 มาก 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 97.87 3.98 0.79 มาก 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธบิาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 97.87 3.91 0.78 มาก 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 97.87 3.94 0.73 มาก 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 97.87 3.91 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ย 97.52 3.94 0.76 มาก 

 



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 97.87 4.04 0.69 มาก 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 95.74 3.94 0.76 มาก 
สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 97.87 4.00 0.75 มาก 

ค่าเฉลี่ย 97.16 3.99 0.74 มาก 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ (ต่องานกิจกรรมนักศึกษา / งานกิจการนักศึกษา) 

 - 

  



2.7 ความพึงพอใจต่อห้องฝึกซ้อม (คิดเป็นร้อยละ 95.44 มีค่าเฉลี่ย 3.88 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.87) 

 

 

 



ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจต่อปริมาณข่าวสาร 
ข่าวสาร ขั้นตอนการให้บริการ และความสามารถในการรับรู้

ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 
ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

Website 85.11 3.53 1.04 มาก 
FB page 93.62 3.87 0.82 มาก 
FB group 97.87 4.21 0.78 มาก 
e-mail 89.36 3.62 0.99 มาก 
ป้ายประกาศ 85.11 3.40 0.97 ปานกลาง 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 85.11 3.38 0.92 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 89.36 3.67 0.92 มาก 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา (ปริมาณข้อมูล ข่าวสาร ขั้นตอนการให้บริการ และความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร) 
 1. ประกาศสำคัญตา่งๆ ควรประกาศแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะประกาศทีส่่งผลต่อนักศึกษาที่มีภมูิลำเนาในต่างจังหวัด เพื่อจะได้วางแผนการเดินทางเข้ากทม. ได้ทันเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
สถาบัน 
 2. ควรมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 

  



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และเวลาการให้บริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับการบริการที่ชัดเจน 97.87 3.85 0.83 มาก 
ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 95.74 3.72 0.90 มาก 
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงในการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ 95.74 3.77 0.94 มาก 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 95.74 3.81 0.90 มาก 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 95.74 3.79 0.93 มาก 

ค่าเฉลี่ย 96.17 3.79 0.90 มาก 

 



 

 

ประเด็นในการประเมิน – ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และคุณภาพการบริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายที่เหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 95.74 4.06 0.89 มาก 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 91.49 3.85 0.93 มาก 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 93.62 3.94 0.94 มาก 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธบิาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 93.62 3.89 0.94 มาก 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 93.62 3.79 0.83 มาก 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 95.74 3.91 0.88 มาก 

ค่าเฉลี่ย 93.97 3.91 0.90 มาก 

 



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 97.87 4.00 0.75 มาก 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 95.74 3.94 0.76 มาก 
สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 97.87 4.04 0.75 มาก 

ค่าเฉลี่ย 97.16 3.99 0.76 มาก 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ (ห้องฝึกซ้อม) 

 1. ห้องซ้อมไม่ควรเว้นห้องช่วงโควิด เพราะยังไงก็ซ้อมคนละห้องอยู่แล้ว ไม่ควรเปิดช้าและปิดเร็วเนื่องจากเป็นสถาบันดนตรีควรจะสนับสนุนการซ้อมของเด็กอย่างเต็มที่ เห็นได้ชัดว่า
มาตรฐานเด็กสถาบันอ่อนมาก เหตุผลอาจเนื่องจากไม่มีการสนับสนุนการซ้อมอย่างเพียงพอ อยากให้ปิด 2 ทุ่ม ทุกวันเหมือนเดิม 
 2. บางครั้งประสบปัญหา ห้องซ้อมไม่เพียงพอ หรือ คนที่เอาบัตรห้องซ้อมไปเเล้วลืมคืน  



2.8 ความพึงพอใจต่อการยืม-คืน อุปกรณ์และเครื่องดนตรี (คิดเป็นร้อยละ 95.59 มีค่าเฉลี่ย 4.05 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.87) 

 

 

 

  



ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจต่อปริมาณข่าวสาร 
ข่าวสาร ขั้นตอนการให้บริการ และความสามารถในการรับรู้

ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 
ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

Website 85.11 3.53 1.10 มาก 
FB page 93.62 3.91 1.00 มาก 
FB group 93.62 4.09 0.97 มาก 
e-mail 89.36 3.64 0.99 มาก 
ป้ายประกาศ 82.98 3.51 1.16 มาก 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 82.98 3.55 1.18 มาก 

ค่าเฉลี่ย 87.94 3.71 1.07 มาก 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา (ปริมาณข้อมูล ข่าวสาร ขั้นตอนการให้บริการ และความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร) 
 การยืมเครื่องดนตรีต้องเขียนเอกสารทุกสัปดาห์คิดว่าค่อนข้างที่จะถี่ เพราะการยืมเครื่องดนตรีสำหรับการเรียนและฝึกซ้อมใช้เครื่องดนตรีเครื่องเดิม ใน1เดือนต้องเขียนทุกอย่าง
เหมือนเดมิ 4ชุด(4สัปดาห์) เป็นการเปลืองทรัพยากรกระดาษ 

  



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และเวลาการให้บริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับการบริการที่ชัดเจน 93.62 3.85 0.88 มาก 
ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 93.62 3.81 0.90 มาก 
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงในการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ 91.49 3.83 0.94 มาก 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 93.62 3.96 0.88 มาก 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 93.62 3.89 0.89 มาก 

ค่าเฉลี่ย 93.17 3.87 0.90 มาก 

 



 

 

ประเด็นในการประเมิน – ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายที่เหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 97.87 4.26 0.87 มาก 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 97.87 4.23 0.84 มาก 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 97.87 4.23 0.87 มาก 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธบิาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 95.74 4.13 0.90 มาก 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 95.74 4.13 0.90 มาก 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 97.87 4.11 0.87 มาก 

ค่าเฉลี่ย 97.16 4.18 0.87 มาก 

 

 



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 95.74 4.09 0.80 มาก 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 95.74 4.02 0.82 มาก 
สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 97.87 4.19 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ย 96.45 4.10 0.80 มาก 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ (การยืม-คืนอุปกรณ์และเครื่องดนตรี) 
 1. ผมว่าขั้นตอนมันเยอะไปนิดนึง ผมว่าควรให้เซ็นแค่คนเดียวและแลกเป็นสำเนาบัตรประชาชนเอาไว้ และขยายระยะเวลาให้มากกว่านี้ ทั้งนี้ผู้ยืมควรที่จะรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพดี
ด้วยครับ 
 2. ควรพิจารณาการยืนคืนอุปกรณ์นอกสถานที่ หรือการยืมล่วงเวลา (หลัง 17:00 น.) อย่างเช่นในกรณียืมโสตทัศนูปกรณ์ในการอัดเสียง และถ่ายทำนอกสถานที่สำหรับวิชา recital 
project 

 3. ส่วนตัวมองว่า ควรจัดระเบียบ เป็นชั้นสำหรับเครื่องดนตรีเเต่ละชิ้นเลย  



2.9 ความพึงพอใจต่องานทะเบียนและประมวลผล (คิดเป็นร้อยละ 79.79 มีค่าเฉลี่ย 3.42 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.19) 

 

 

 

 

 



ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจต่อปริมาณข่าวสาร 
ข่าวสาร ขั้นตอนการให้บริการ และความสามารถในการรับรู้

ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 
ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

Website 76.60 3.23 1.24 ปานกลาง 
FB page 85.11 3.55 1.16 มาก 
FB group 87.23 3.72 1.19 มาก 
e-mail 80.85 3.36 1.24 ปานกลาง 
ป้ายประกาศ 78.72 3.21 1.20 ปานกลาง 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 78.72 3.23 1.20 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 78.72 3.35 1.22 ปานกลาง 
 
  



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และเวลาการให้บริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับการบริการที่ชัดเจน 80.85 3.45 1.18 ปานกลาง 
ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 78.72 3.32 1.16 ปานกลาง 
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงในการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ 78.72 3.34 1.24 ปานกลาง 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 78.72 3.32 1.22 ปานกลาง 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 76.60 3.32 1.29 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 78.72 3.35 1.22 ปานกลาง 



 

ประเด็นในการประเมิน – ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และคุณภาพการบริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายที่เหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 76.60 3.57 1.23 มาก 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 80.85 3.45 1.08 ปานกลาง 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 78.72 3.43 1.14 ปานกลาง 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธบิาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 78.72 3.45 1.25 ปานกลาง 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 70.21 3.15 1.32 ปานกลาง 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 78.72 3.34 1.18 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 77.30 3.40 1.20 ปานกลาง 
 



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 87.23 3.62 1.13 มาก 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 82.98 3.51 1.16 มาก 
สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 89.36 3.64 1.07 มาก 

ค่าเฉลี่ย 86.52 3.59 1.12 มาก 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ (งานทะเบียนและประมวลผล) 

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ค่อนข้างยาก 
 2. ใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน 
  



2.10 ความพึงพอใจต่องานการเงินและบัญชี (คิดเป็นร้อยละ 87.84 มีค่าเฉลี่ย 3.77 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.11) 

 

 

  



ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจต่อปริมาณข่าวสาร 
ข่าวสาร ขั้นตอนการให้บริการ และความสามารถในการรับรู้

ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ 
ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

Website 82.98 3.38 1.17 ปานกลาง 
FB page 87.23 3.66 1.17 มาก 
FB group 89.36 3.98 1.15 มาก 
e-mail 82.98 3.51 1.12 ปานกลาง 
ป้ายประกาศ 78.72 3.30 1.18 ปานกลาง 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์ 78.72 3.26 1.13 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 83.33 3.51 1.15 ปานกลาง 
 
  



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านกระบวนการ ขั้นตอน และเวลาการให้บริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับการบริการที่ชัดเจน 85.11 3.66 1.18 มาก 
ขั้นตอนการขอรับบริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 85.11 3.68 1.12 มาก 
มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงในการรับรู้ขั้นตอนการให้บริการ 85.11 3.66 1.17 มาก 
มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลงั 85.11 3.72 1.14 มาก 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 85.11 3.70 1.14 มาก 

ค่าเฉลี่ย 85.11 3.69 1.15 มาก 

 



 

ประเด็นในการประเมิน – ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และคุณภาพการบริการ ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งกายที่เหมาะสม สภุาพ และถูกกาลเทศะ 89.36 3.89 1.11 มาก 
บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย เต็มใจ มีไมตรีจิต และมีมารยาท 87.23 3.72 1.19 มาก 
บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 87.23 3.77 1.13 มาก 
สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ อธบิาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 89.36 3.79 1.06 มาก 
ได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว 87.23 3.74 1.07 มาก 
ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามความต้องการ 89.36 3.81 1.10 มาก 

ค่าเฉลี่ย 88.30 3.79 1.11 มาก 

 



 

 

ประเด็นในการประเมิน - ด้านทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม ร้อยละ �� S.D. ความหมาย 

มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ พร้อมให้บริการและเหมาะสมต่อการใช้งาน 91.49 3.85 1.04 มาก 
มีช่องทางการให้บริการ/ข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์ม สะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ 91.49 3.85 1.08 มาก 
สถานที่ที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบร้อย 91.49 3.89 1.05 มาก 

ค่าเฉลี่ย 91.49 3.87 1.06 มาก 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการ (งานการเงินและบัญชี) 

 1. พนักงานบางคนพูดจาไม่ดี ทัศนคติแย่มาก 
 2. บางทีก็เป็นมิตร บางทีก็ไม่เป็นมิตร 


