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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความพึงพอใจและแนวทางปรับปรุงแกไขสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดใหคณะสาธารณสุขศาสตร และเพื่อรายงานผลการ

ศึกษาวิจัยใหคณะสาธารณสุขศาสตรและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใชเปนแนวทางการปรับปรุงแกไขสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดดําเนินการโดยใชแบบสอบถาม 

จํานวน 200 ชุด สอบถามแกนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรทุกชั้นป ต้ังแตชั้นปที่ 1-ปที่ 4 โดยผูศึกษาวิจัย

ไดแบงการสอบถามสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไว 5 ประเด็นหลัก ไดแก ประเด็นที่ 1 เร่ืองอาคารเรียนและ

หองเรียน  2 เร่ืองอาคารหอพักนักศึกษา  3 เร่ืองหองสมุดและระบบสารสนเทศ  4 เร่ืองเอกสารและสิ่ง

ประกอบการเรียนรู และ  5 เร่ืองการบํารุงรักษาและความพรอมดานการใหบริการ 

 ผลการศึกษาวิจัย พบวา ประเด็นท่ี 1 เร่ืองอาคารเรียนและหองเรียน โดยสอบถามถึงความเหมาะสม

ของอาคารเรียน สภาพแวดลอม หองเรียน อากาศ และระบบระบายอากาศ เกาอ้ี โตะเรียน แสงสวาง อุปกรณ

การเรียนการสอน หองกิจกรรม และขั้นตอนการขออนุมัติใช พบวา นักศึกษาตอบอยูที่ความคิดเห็นระดับ 4 

คือ ดี เปนอันดับ 1 และนักศึกษามีความพึงพอใจมาก คือ เร่ืองสภาพแวดลอมรอบอาคารเรียนมีความ

เหมาะสม รอยละ 59.78   สําหรับสวนปรับปรุงแกไขมากที่สุด คือ เร่ืองหองและระบบเคร่ืองฉาย รอยละ 

3.46   ประเด็นท่ี 2 เร่ืองอาคารหอพักนักศึกษา ผูศึกษาไดสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มี

ความเหมาะสม มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี เชน เคร่ืองนอน ตู พัดลม และสาธารณูปโภค เชน นํ้าประปา 

ไฟฟา พบวา นักศึกษาตอบอยูที่ความคิดเห็น ระดับ 4 คือ ดี เปนอันดับ 1 สําหรับสวนที่ตองปรับปรุงมาก

ที่สุด คือ สิ่งอํานวยความสะดวกในหอพัก รอยละ 6.45    ประเด็นท่ี 3 เร่ืองหองสมุดและระบบสารสนเทศ 

ไดสอบถามถึงความพรอมดานอุปกรณและสื่อตางๆที่เหมาะสมในการใชงาน ระบบการสืบคนที่ทันสมัย 

รวดเร็ว ความสะดวกในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการตอเชื่อม WIFI พบวา นักศึกษาตอบอยู

ที่ความคิดเห็นระดับ 4 คือ ดีเปนอันดับ 1 สําหรับสวนที่ตองปรับปรุงแกไขมากที่สุด คือ สิ่งอํานวยความ

สะดวกในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมตอ WIFI  

 

________________________ 
1คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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รอยละ 7.08   ประเด็นท่ี 4 เร่ืองเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู ไดสอบถามถึงเอกสารประกอบการเรียน

การสอนรายวิชาของคณะ และหนังสือตําราที่มีใหคนควา พบวา นักศึกษาตอบอยูที่ความคิดเห็นระดับ 4 คือ 

ดีเปนอันดับ 1 สําหรับสวนที่ตองปรับปรุงแกไขมากที่สุด คือ เอกสาร หนังสือและตําราในคณะ รอยละ 2.25    

ประเด็นท่ี 5 เร่ืองการบํารุงรักษาและความพรอมดานการใหบริการ ไดสอบถามถึงการแจงซอมคอมพิวเตอร 

เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณการเรียน เชน โตะ เกาอ้ี อายุการใชงาน การใหบริการของเจาหนาที่ตลอดจน

ความรูความสามารถที่จะแนะนํา พบวา นักศึกษาตอบอยูที่ความคิดเห็นระดับ 4 คือ ดีเปนอันดับ 1 สําหรับ

สวนที่ตองปรับปรุงแกไขมากที่สุด คือ การตรวจสอบคุณภาพอายุการใชงานของอุปกรณตางๆ อยาง

สม่ําเสมอ รอยละ 1.89   สําหรับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยรวม พบวา มีความพึงพอใจอยู

ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 4.03 

  

Abstract 
Objectives of this study were to ascertain the satisfactory and guidelines for improving 

on logistics to support learning activities of the Faculty of Public Health which was provided by 

Bangkokthonburi University and to submit the  report to the Faculty and University for 

effectiveness of learning system. 200 sets of self-administered questionnaires had been 

distributed to first year, sophomore, junior and senior student of the Faculty of Public Health. 

Questionnaires consisted of 5 parts, they were (1) Building and classroom; (2) Hostels; (3) 

Library and ICT; (4) Sheets and handout and (5) Maintenance and the readiness for services. 

The study revealed that:- 

(1) Building and classroom : on the issue of suitability, environment, ventilation, desk and 

chairs, lighting, equipment, activity room and process to get permission to use, student graded  

at level 4 ( Good at the first degree)  and 59.78% of student were satisfactorily , 3.46% required 

only to adjust projector. 

(2) Hostel: on the issue of bedding, cupboard, water supply and electricity, student graded 

at level 4 (Good at the first degree) and 6.45% requested minor improvement. 

(3) Library and ICT: on the issue of library, ICT and WiFi, student graded at level 4 (Good at 

the first degree) and 7.08 % requested minor improvement in WiFi connection. 

(4) Sheets and handout: on the issue of handout for each subject and texts, student graded 

at level 4 (Good at the first degree) and 2.25% requested minor improvement. 



3 

 

(5) Maintenance and the readiness for services: on the issue of repairing computer, air-

conditioning system, desk and chairs, student graded at level 4 (Good at the first degree) and 

1.89% requested for checkup at regular interval. 

In conclusion, student satisfied for the provision of logistics at good level with average 

score 4.03. 

   

บทนํา 

การศึกษาเลาเรียนในทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

อุดมศึกษา พอ แม ผูปกครองทุกคนตางสนับสนุนใหบุตรหลานมีการศึกษาที่ดี พรอมที่จะไปประกอบอาชีพ

หาเลี้ยงตนเองไดในอนาคต ดังน้ันทุกสิ่งทุกอยาง พอแม ผูปกครองจะสนับสนุนบุตรหลานในการจัดหาทุน

ทรัพย วัสดุอุปกรณ เพื่อใหบุตรหลานไดมีอนาคตที่ดีดังกลาว สําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คงเร่ิมตนจาก

ครอบครัวสนับสนุนเพียงทางเดียวคงไมพอ สถาบันการศึกษาคงจะตองมีสวนรวมอยางมากในการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึ่งตางมีการแขงขันกันในหลายๆสถาบันในเร่ืองความ

พรอมตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังจะเห็นไดจากตามสื่อตางๆ เพราะสิ่งดังกลาวเปนตัวชี้วัดที่สําคัญอันดับ

ตนๆที่ผูปกครองหรือนักศึกษาจะคัดเลือกเปรียบเทียบในการเขาศึกษาตอวาสถาบันใดมีความพรอมในเร่ือง

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่ออํานวยประโยชนในการศึกษามากกวากัน นอกจากน้ันสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

เปนตัวชี้วัดหรือองคประกอบที่สําคัญองคหน่ึงของหลักสูตร คณะตางๆที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให

ความสําคัญวาแตละสถาบันตองมีความพรอมในเร่ืองสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อํานวยความสะดวกให

นักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาน้ันๆหรือไม 

 ดังน้ัน ผูศึกษาวิจัยจึงสนใจใครศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ซึ่งมีตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูที่ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดให เพื่อใชเปนแนวทางเพิ่มเติม ปรับปรุง และแกไข 

โดยใหนักศึกษาเปนผู เสนอแนวคิด ทั้งน้ีผลการศึกษาวิจัยจะนําเสนอคณะสาธารณสุขศาสตรและ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อรับทราบและดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป ทั้งน้ีเพื่อเกิดประโยชนตอ

นักศึกษาและเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สมบูรณเพื่อ

เผยแพรประชาสัมพันธใหผูสนใจเขาศึกษาตอในคณะสาธารณสุขศาสตรมีจํานวนเพิ่มขึ้นในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อทราบความพึงพอใจและแนวทางปรับปรุงแกไขสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธรบุรีจัดใหคณะสาธารณสุขศาสตร 

 2. เพื่อรายงานผลการศึกษาวิจัยใหคณะสาธารณสุขศาสตรและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใชเปน

แนวทางการปรับปรุงแกไขสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  



4 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาโดยใชวิธีสอบถามความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา

ชั้นปที่ 1-ปที่ 4 จํานวนทั้งสิ้น 256 คน ซึ่งแบงการศึกษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปน 5 ประเด็นหลัก ไดแก 

ความพรอมดานอาคารเรียนและหองเรียน ความพรอมเร่ืองหอพักนักศึกษา ความพรอมดานหองสมุดและ

สารสนเทศ ความพรอมดานเอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู ความพรอมดานการบํารุงรักษาและความ

พรอมดานการใหบริการ 

1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชั้นปที่ 1-ปที่ 4 

จํานวน 256 คน  

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

  ลักษณะของเคร่ืองมือ เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ผูศึกษาวิจัยใช

แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบงเปนคําถาม 4 ประเด็น (ดังขอ 5)  

 3. ขอบขายและวิธีวิจัย 

  3.1 วางแผนโครงการ เขียนโครงการ 

  3.2 คนหาขอมูล งานเอกสารที่เกี่ยวของ 

  3.3 ติดตอประสานงานการจัดทําโครงการกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร 

  3.4 ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  3.5 ทดสอบแบบสอบถาม ปรับปรุงแกไข 

  3.6 ทําการสอบถาม 

  3.7 รวบรวมขอมูล แปลผล 

  3.8 สรุปผล จัดทํารูปเลม 

 4. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ 

  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  4.2 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามจากตําราเอกสารวิชาการ และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  4.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก คือความพรอมทางดาน

อาคารเรียนและหองเรียน ความพรอมเร่ืองหอพัก ความพรอมหองสมุดและระบบสารสนเทศ ความพรอม

เอกสารและสิ่งประกอบการเรียนรู ความพรอมทางดานการบํารุงรักษาและการใหบริการ 

  4.4 นําแบบสอบถามไปทดสอบถาม และปรับปรุงแกไข 

  4.5 ไดเคร่ืองมือ คือแบบสอบถามที่สมบูรณ 
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วิธีการวิจัย 

สถิติที่ใชเชิงพรรณนา นําแบบสอบถามไปถามกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ชั้นที่ 1-ชั้นปที่ 

4 รวม 250 คนวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office Excel และโปรแกรม SPSS  

 

ข้ันตอนการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

 ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตองมีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดแก ความ

พรอมทางดานกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษาและความพรอมของอุปกรณ 

เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน 

หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส สิ่ง

สนับสนุนเหลาน้ีตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณา การดําเนินการ

ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษา (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 2557) ดังน้ันการศึกษาวิจัยจึงไดแบงการศึกษาเปน 5 ประเด็นหลักดังกลาว เพื่อใหประเมิน

และสอดคลองกับคูมือนักศึกษาที่ไดกลาวถึงขางตน ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

1. ความพรอมทางดานอาคารเรียนและหองเรียนจากแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด พบวา ตัว

อาคารเรียนมีความเหมาะสมดีมาก รอยละ 23.73 ระดับดี รอยละ 59.78 ระดับพอใช รอยละ 15.4 และระดับ

นอย รอยละ 0.54 ปรับปรุงรอยละ 0.54  สภาพแวดลอมรอบอาคารเรียนมีความเหมาะสมดีมาก รอยละ 

22.93 ระดับดีรอยละ 55.17 ระดับพอใช รอยละ 19.18 และระดับนอย รอยละ 2.72 หองเรียนมีขนาดที่

เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา พบวา ระดับดีมาก รอยละ 24.39 ระดับดี รอยละ 46.05 ระดับพอใช รอยละ 

21.25 ระดับนอย รอยละ 5.91 และตองปรับปรุง รอยละ 2.40 อากาศและระบบระบายอากาศมีความ

เหมาะสมระดับดีมาก รอยละ 23.37 ระดับดีรอยละ 43.93 ระดับพอใช รอยละ 26.61 ระดับนอย 5.06 ตอง

ปรับปรุง 1.02 ขนาดเกาอ้ี โตะและที่น่ังของนักศึกษามีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก รอยละ 27.66 ระดับ

1 . จั ด เ ต รี ย ม โ ค ร ง ก า ร ชี้ แ จ ง

รายละเอียดผูรวมโครงการและ

นักศึกษา 

2 . จั ด ทํ า แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ

ทดสอบแบบสอบถาม 

3.ปรังปรุงแบบสอบถามและนําไป

ถามแกนักศึกษา คณะสาธารณสุข

ศาสตร 

4.รวบรวมแบบสอบถาม วิเคราะห

ข อ มู ล  ทํ า ก า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร

ศึกษาวิจัย 
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ดี รอยละ 38.19 ระดับพอใช รอยละ 27.85 และระดับนอย รอยละ 5.43 ปรับปรุง 0.87 แสงสวางในหองเรียน

มีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก รอยละ 28.43 ระดับดี รอยละ 48.07 ระดับพอใช รอยละ 15.69 และระดับ

นอย รอยละ 4.36 ตองปรับปรุง รอยละ 0.5 ระบบเคร่ืองฉายมีคุณภาพดี มีความคมชัดอยูในระดับดีมาก รอย

ละ 20.17 ระดับดี รอยละ 46.67 ระดับพอใช รอยละ 27.33 ระดับนอย รอยละ 5.07 และตองปรับปรุง รอยละ 

0.76 ความสมบูรณของอุปกรณการเรียนการสอน อยูในระดับดีมาก รอยละ 20.55 ระดับดี รอยละ 47.19 

ระดับพอใช รอยละ 27.16 ระดับนอย รอยละ 1.90 และตองปรับปรุง รอยละ 3.20 ขั้นตอนในการขออนุมัติ

การใชหองมีความสะดวกรวดเร็วดีมาก รอยละ 20.12 ระดับดี รอยละ 45.76 ระดับพอใช รอยละ 26.79 

ระดับนอย รอยละ 6.30 และตองปรับปรุง รอยละ 1.02 หองกิจกรรมมีความเพียงพอตอนักศึกษาอยูในระดับ

ดีมาก รอยละ 17.37 ระดับดี รอยละ 35.21 ระดับพอใช รอยละ 31.26 ระดับนอย รอยละ 11.20 และตอง

ปรับปรุงรอยละ 4.96 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดการประเมินอาคารเรียนและหองเรียน 

ระดับความคิดเห็น  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดีมาก 

5 

ดี 

4 

พอใช 

3 

นอย 

2 

ปรับปรุง 

1 

 เปอรเซ็นต  

 

อาคารเรียน และหองเรียน 
N ระดับ 

5 

ระดับ 

4 

ระดับ 

3 

ระดับ 

2 

ระดับ  

1 

1.ตัวอาคารเรียนมีความเหมาะสม 200 23.73 59.78 15.40 0.54 0.54 

2.สภาพแวดลอมรอบอาคารเรียนมีความเหมาะสม 200 22.93 55.17 19.18 2.72 0.00 

3.หองเรียนมีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 200 24.39 46.05 21.25 5.91 2.40 

4.อากาศและระบบระบายอากาศในหองเรียนมีความเหมาะสม 200 23.37 43.93 26.61 5.06 1.02 

5.ขนาดเกา อ้ี  โตะและที่ น่ังของนักศึกษาและอาจารยใน

หองเรียนมีความเหมาะสม 

200 27.66 38.19 27.85 5.43 0.87 

6.แสงสวางในหองเรียนมีความเหมาะสม 200 28.43 48.07 15.69 4.36 3.46 

7.ระบบเคร่ืองฉายมีคุณภาพดี มีความคมชัด 198 20.17 46.67 27.33 5.07 0.76 

8.ความสมบูรณของอุปกรณการเรียนการสอน  

(อาทิ กระดาน คอมพิวเตอร เคร่ืองฉายภาพ ระบบเคร่ืองเสียง) 

200 

 

20.55 47.19 27.16 1.90 3.20 

9.ขั้นตอนในการขออนุมัติการใชหอง มีความสะดวก รวดเร็ว 200 20.12 45.76 26.79 6.30 1.02 

10.หองกิจกรรม มีความเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 198 17.37 35.21 31.26 11.20 4.96 
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2. อาคารหอพักนักศึกษาภายใน พบวา อาคารหอพักนักศึกษาภายในจากผลการประเมิน

จํานวน 197 คน พบวา อาคารหอพักนักศึกษาภายในมีความเหมาะสมอยูในขั้นดีมาก 18.63 อยูในขั้นดี 39.71 

ขั้นพอใช 33.19  นอย 5.95 และตองปรับปรุง 2.52 หอพักนักศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี   พบวา อยู

ในขั้นดีมาก 17.23 ขั้นดี 40.26 ระดับพอใช 31.43 ระดับนอย 6.45  และตองปรับปรุง 4.63 (ดังตารางที่ 2)  

 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดการประเมินอาคารเรียนและหองเรียน 

ระดับความคิดเห็น  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดีมาก 

5 

ดี 

4 

พอใช 

3 

นอย 

2 

ปรับปรุง 

1 

 เปอรเซ็นต  
 

อาคารหอพักนักศึกษาภายใน 
N ระดับ 

5 

ระดับ 

4 

ระดับ 

3 

ระดับ 

2 

ระดับ  

1 

11.อาคารหอพักนักศึกษามีความเหมาะสม 197 18.63 39.71 33.19 5.95 2.52 

12.หอพักนักศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี 

อาทิ เคร่ืองนอน ตู พัดลม และสาธารณูปโภค เชน นํ้าประปา และ

ไฟฟา 

197 17.23 40.26 34.43 6.45 4.63 

หองสมุดและระบบสารสนเทศ 

13.หองสมุด มีความพรอมทางดานอุปกรณและสื่อตางๆที่เหมาะสม

กับการเขาใชงาน 

200 16.71 45.73 26.69 9.06 1.81 

14.หองสมุดมีระบบในการสืบคนที่ทันสมัย รวดเร็ว 200 17.55 42.03 32.09 6.34 1.99 

15.ความสะดวกในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ตอเชื่อม (Wi-fi) 

200 14.77 3.15 31.76 9.24 7.08 

 

3. หองสมุดและระบบสารสนเทศ จากการสอบถามนักศึกษา จํานวน 200 คน ในดาน

หองสมุด มีความพรอมทางดานอุปกรณและสื่อตางๆที่เหมาะสมกับการเขาใชงาน พบวา อยูในระดับดีมาก 

รอยละ 16.71 ระดับดี 45.73 ระดับพอใช 26.69  ระดับนอย 9.06 และตองปรับปรุง1.81 และจากการ

สอบถามหองสมุดมีระบบในการสืบคนที่ทันสมัย รวดเร็ว พบวา อยูในระดับมาก รอยละ 17.55 ระดับดี 

42.03 ระดับพอใช 32.09 ระดับนอย 6.34 และระดับตองปรับปรุง 1.99  ความสะดวกในการใชอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการตอเชื่อม Wifi พบวา อยูในระดับดีมาก รอยละ 14.77 ระดับดี 37.15 ระดับ

พอใช 31.76 ระดับนอย  9.24 และระดับปรับปรุง 7.08 (ดังตารางที่ 2) 

4. เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาของคณะ

จากการสอบถาม จํานวน 180 คน พบวา อยูในระดับดีมาก รอยละ 22.24 ระดับดี รอยละ 46.20 ระดับพอใช 
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รอยละ 24.22 ระดับนอย รอยละ 6.20  และตองปรับปรุง รอยละ 1.14  เอกสารหนังสือและตารางในคณะที่

ใหคนความีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก รอยละ19.43 ระดับดี รอยละ 45.02 ระดับพอใช รอยละ 28.97 

ระดับนอย รอยละ  4.33 และปรับปรุง รอยละ 2.25  (ดังตารางที่ 3) 

 

ตารางท่ี 3 การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระดับความคิดเห็น  

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดีมาก 

5 

ดี 

4 

พอใช 

3 

นอย 

2 

ปรับปรุง 

1 

 เปอรเซ็นต  

 

เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู 
N ระดับ 

5 

ระดับ 

4 

ระดับ 

3 

ระดับ 

2 

ระดับ  

1 

16.เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาของคณะ 180 22.24 46.20 24.22 6.20 1.14 

17.เอกสารหนังสือและตําราในคณะที่ใหคนความีความเหมาะสม 179 19.43 45.02 28.97 4.33 2.25 

การบํารุงรักษาและความพรอมดานการใหบริการ 

18.การบริการแจงซอมคอมพิวเตอรในหองเรียน 179 9.00 44.29 33.36 12.60 0.46 

19.การบริการแจงซอมเคร่ืองปรับอากาศในหองเรียน 178 10.37 47.29 28.29 12.72 1.33 

20.การบริการแจงซอมอุปกรณในหองเรียน อาทิ เกาอ้ีที่ชํารุด 179 11.45 42.42 37.93 7.44 0.76 

21.การตรวจสอบคุณภาพและอายุการใชงานของอุปกรณตางๆอยาง

สม่ําเสมอ 

178 13.71 45.14 30.69 9.12 1.34 

22.การใหบริการของเจาหนาที่ในดานตางๆมีความสะดวก รวดเร็ว 179 16.06 47.72 29.44 5.19 1.89 

23.เจาหนาที่มีความรูความสามารถ แนะนําการใชงานอุปกรณตางๆ

ไดดี 

177 17.73 51.22 25.78 4.49 0.78 

24.ความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูคณะสาธารณสุข

ศาสตร 

168 30.25 45.65 21.60 0.63 1.88 

 

5. การบํารุงรักษาและความพรอมดานการใหบริการ จากการสอบถามนักศึกษา จํานวน 179 

คน พบวา การบริการแจงซอมคอมพิวเตอรในหองเรียนอยูในระดับดีมาก รอยละ9.0 ระดับดี รอยละ 44.29     

ระดับพอใช รอยละ33.36 ระดับนอย รอยละ12.60 และตองปรับปรุง รอยละ0.76 การบริการแจงซอม

เคร่ืองปรับอากาศในหองเรียน พบวาอยูในระดับดีมาก รอยละ10.37 ระดับดี รอยละ 47.29 ระดับพอใช รอย

ละ 28.29 ระดับนอย รอยละ 12.72 ระดับปรับปรุง รอยละ 1.33 การบริการแจงซอมอุปกรณในหองเรียน 

อาทิ เกาอ้ีที่ชํารุด พบวา อยูในระดับดีมาก รอยละ 11.45  ระดับดี รอยละ 45.42 ระดับพอใช รอยละ 37.93 

ระดับนอย รอยละ 7.44 และตองปรับปรุง รอยละ 0.76 การตรวจสอบคุณภาพและอายุการใชงานของ
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อุปกรณตางๆอยางสม่ําเสมอ พบวา อยูในระดับดีมาก รอยละ 13.71  ระดับดี รอยละ 45.14 ระดับพอใช รอย

ละ 30.69 ระดับนอย รอยละ 9.12 และตองปรับปรุง รอยละ 1.34 การใหบริการของเจาหนาที่ในดานตางๆ มี

ความสะดวกรวดเร็วอยูในระดับดีมาก รอยละ 16.06 ดี รอยละ 47.42 พอใช รอยละ 29.44 ระดับนอย รอยละ 

5.19  ตองปรับปรุง รอยละ 1.89  เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ แนะนําการใชงานอุปกรณตางๆ ไดดี อยู

ในระดับดีมาก รอยละ  17.73  ระดับดี รอยละ 51.22 ระดับพอใช รอยละ 25.78 ระดับนอย รอยละ 4.49 

ปรับปรุง รอยละ 0.78   (ดังตารางที่ 3) 

 ผูศึกษาวิจัยไดทําการสอบถามนักศึกษา จํานวน 168 คน ในดานความพึงพอใจโดยรวมตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูของคณะสาธารณสุขศาสตร พบวา นักศึกษาตอบวาอยูในระดับดีมาก รอยละ 30.25    

ระดับดี รอยละ 45.65 และระดับพอใช รอยละ 21.60 ระดับนอย รอยละ 0.63 ตองปรับปรุง รอยละ1.88 โดย

มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 4.03  
 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 ความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร สรุปตามประเด็นที่ผู

ศึกษาวิจัยไดแบงการศึกษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไว 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี  

1. อาคารเรียนและหองเรียน ผูศึกษาไดสอบถามความคิดเห็นความเหมาะสมของอาคารเรียน 

สภาพแวดลอม หองเรียน อากาศและระบบระบายอากาศ เกาอ้ี โตะ แสงสวาง อุปกรณการเรียนการสอน 

หองกิจกรรม และขั้นตอนการขออนุมัติใช พบวา นักศึกษาตอบอยูในระดับ 4 คือ ดี เปนอันดับที่ 1 มีคาชวง

ต้ังแต รอยละ 35.21-รอยละ 59.78 จากนักศึกษาจํานวน 200 คน และมีผูตอบถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่

จะตองปรับปรุง คือ ตอบระดับ 1 มีคาชวงต้ังแตรอยละ 0.54-4.96 

2. อาคารหอพักนักศึกษาภายใน ซึ่งผูศึกษาไดสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหอพักนักศึกษามีความ

เหมาะสม มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดี เชน เคร่ืองนอน ตูพัดลม และสาธารณูปโภค เชน นํ้าประปา และ

ไฟฟา พบวา นักศึกษา จํานวน 197 คน ตอบอยูในระดับ 4 คือ ดี เปนอันดับที่ 1 มีคาชวงต้ังแตรอยละ 39.71-

40.26 และ มีผูตอบสิ่งสนับสนุนที่ยังตองปรับปรุง คือ ตอบระดับระดับ 1 อยูในชวง รอยละ 5.95-6.45 

3. หองสมุดและระบบสารสนเทศ ผูศึกษาวิจัยไดสอบถามถึงความพรอมดานอุปกรณและสื่อตางๆ ที่

เหมาะสมในการใชงาน ระบบการสืบคนที่ทันสมัย รวดเร็ว ความสะดวกในการใชอุปกรณเทคโนโลยี

สารสนเทศและการตอเชื่อม WIFI พบวา นักศึกษา จํานวน 200 คน ตอบอยูในระดับ 4 คือ ดี เปนอันดับที่ 1 

มีคาชวงต้ังแต รอยละ 37.15-45.73 และตอบวาจะตองปรับปรุง คือ ตอบระดับ 1 อยูในชวง 1.81-7.08 

4. เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู ผูศึกษาวิจัยไดสอบถามถึงเอกสารประกอบการเรียนการสอน

รายวิชาของคณะ และหนังสือ ตํารา ที่มีใหคนควาอยางเหมาะสม พบวา นักศึกษา จํานวน 180 คน ตอบอยู

ในระดับ 4 คือ ดี เปนอันดับที่ 1 มีคาชวงต้ังแต รอยละ 45.02-46.20 และตอบวาจะตองปรับปรุง คือ ตอบ

ระดับ 1 อยูในชวงรอยละ 1.14-2.25 
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5. การบํารุงรักษาและความพรอมดานการใหบริการ ซึ่งผูศึกษาไดสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

แจงซอมคอมพิวเตอร เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณการเรียน อาทิ เกาอ้ี อายุการใชงาน การใหบริการของ

เจาหนาที่ตลอดจนความรู ความสามารถของเจาหนาที่ที่จะแนะนําการใชอุปกรณ พบวา นักศึกษา จํานวน 

180 คน ตอบอยูในระดับ 4 คือ ดี เปนลําดับที่ 1 มีคาอยูในชวงระหวาง 42.42-51.22 และตอบวาจะตอง

ปรับปรุง คือ ระดับ 1 อยูในชวง 0.76-12.72 และสิ่งสําคัญ ผูศึกษาวิจัยไดสอบถามถึงความพึงพอใจโดยรวม

เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร พบวา นักศึกษา 168 คน ตอบวาอยูใน

ชั้นระดับ 4 คือ ดี เปนลําดับที่ 1  

ดังน้ัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา คณะสาธารณสุข

ศาสตร พบวา นักศึกษาพอใจอยูในระดับดี มีผูเสนอแนะใหปรับปรุงในสวน 5 ประเด็นหลักดังกลาว และได

ใหขอเสนอแนะดังผูศึกษาวิจัยไดนํามาเสนอดังตอไปน้ี 
 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย พบวา นักศึกษาสวนใหญมีขอเสนอแนะหลายประเด็นหลักๆ ไดดังน้ี 

1. เร่ืองหองเรียน ควรขยายหองใหพอเหมาะกับจํานวนนักศึกษา 

2. สภาพแวดลอมรอบอาคารเรียน มีปญหานํ้าทวมขัง บางคร้ังมีสัตว และแมลงมาเลื้อยคลาน 

และบันไดขึ้นลงหนาอาคารมีนํ้าทวมขังทําใหพื้นบันไดลื่นเปนอันตราย 

3. ดูแลระบบนํ้าประปาในคณะใหไดมาตรฐาน เน่ืองจากปมนํ้าชํารุดบอย 

4. หองเรียนมีแสงสะทอนทําใหมีปญหาในการมองไมชัด ไมเห็นตัวหนังสือ ควรมีผามานติด

ประจําหอง 

5. ควรมีสิ่งสนับสนุนในหองเรียน เชน คอมพิวเตอร ไมโครโฟน อุปกรณใหพรอมใชงานได 

6. ควรเพิ่มจอฉายกลางหอง กรณีชั้นปที่มีนักศึกษามาก 

7. ควรเพิ่มอุปกรณความปลอดภัย เชน ที่ฉีดปองกันอัคคีภัย 

8. ปรับปรุงหองสมุดมหาวิทยาลัยใหมีเคร่ืองปรับอากาศพรอมมีหองสมุดประจําคณะ 

9. มีหองเฉพาะใหนักศึกษาเพื่อทํางานและปรึกษาอาจารย นอกเวลาเรียน 

10. Internet ชา เน่ืองจากมีผูใชเวลาเดียวกันจํานวนมาก 

11. ตองการใหมหาวิทยาลัยจัดเอกสารการเรียนการสอน 

12. หอพักนักศึกษาควรมี TV ตูเย็น 

13. โตะ หนังสือเรียนบางหองเล็กเกินไป ไมสะดวกเวลาน่ังเรียน 

14. ควรมีรถบัสมหาวิทยาลัยที่ไดมาตรฐาน 

15. ควรมีงบประมาณใหนักศึกษาฝกงานภาคสนามมากกวาปจจุบัน 

16. เจาหนาที่คุมหอพักปฏิบัติงานลาชา เวลาพบปญหา 

 
 

บรรณานุกรม 
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- คูมือประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2557. สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 12 มี.ค.2558) 

 - แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คณะสาธารณสุขศาสตร 2558. องคประกอบที่ 6 สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 - วขิราภรณ อ่ินแกว. 2558. สุขาภิบาลอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

 


