
รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จ านวน 77 คน และน าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 38.96  และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถามจ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 61.04         

แบบสอบถาม          

   การก าหนดค่าน  าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด       
    เกณฑ์ส าหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ก าหนดไว้ดังนี     
      4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด       
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง       
 2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
 ต่ ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        
   
1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 โดยพึงพอใจห้องเรียนเพียงต่อจ านวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ด้านอุปกรณ์
ประจ าห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.70    
  
2. ด้านห้องปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฎิบัติการประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65  โดยพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่
ศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และด้ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66      
           
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 โดยพึงพอใจต่อห้องสมุด หนังสือ ต ารา เพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 และด้านจ านวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.28  
        
4. ด้านการจัดพื นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพื นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท างานร่วมกันประกอบด้วยค าถาม 2 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.63 โดยพึงพอใจด้านสถานที่เพียงพอค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69      
           
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื นที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื นที่ ประกอบด้วย
ค าถาม 5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพื นที่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 โดยพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ด้าน
ความความรวดเร็วในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ด้านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ด้าน



ความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68    
            
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 โดยพึงพอใจด้าน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ค่าเฉลี่ย 3.70  ความพึงพอใจระบบวิดีโอสื่อ
การสอนครอบคลุมเนื อหาวิชาที่เรียน ค่าเฉลี่ย 3.66  ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
เปิด MOOC ค่าเฉลี่ย 3.56   
 
7. ด้านระบบกล้องวงจรปิด 
 ความพึงพอใจด้านระบบกล้องวงจรปิด ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่าพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.62 โดยมีความพึงใจด้านจ านวนกล้องมีเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61  ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพย้อนหลังจากระบบวิดิโอวงจรปิด 
ค่าเฉลี่ย 3.59 ความพึงพอใจด้านรองลงมาด้านการใช้ระบบวิดีโอวงจรปิดค่าเฉลี่ย 3.67 
 
8. ด้านระบบ 
 ความพึงพอใจด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้านพบว่าพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 โดยมีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  ความพึงพอใจด้านจ านวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70  ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67   
       
             
  



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จ านวน 32 คน และน าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6  และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถามจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4         

แบบสอบถาม          

   การก าหนดค่าน  าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด       
    เกณฑ์ส าหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ก าหนดไว้ดังนี     
      4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด       
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง       
 2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
 ต่ ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        
   
1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.31 โดยพึงพอใจห้องเรียนเพียงต่อจ านวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ด้าน
อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.25   
   
2. ด้านห้องปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฎิบัติการประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.42  โดยพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับ
เรื่องที่ศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และด้ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38      
           
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 โดยพึงพอใจต่อห้องสมุด หนังสือ ต ารา เพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72 และด้านจ านวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.28  
        
4. ด้านการจัดพื นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพื นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท างานร่วมกันประกอบด้วยค าถาม 2 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 โดยพึงพอใจด้านสถานที่เพียงพอค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ด้านสถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34      
           
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื นที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื นที่ ประกอบด้วย
ค าถาม 5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพื นที่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 โดยพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
ด้านความความรวดเร็วในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ด้านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 



3.41 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34   
   
           
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 โดยพึงพอใจ
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ค่าเฉลี่ย 3.44  ความพึงพอใจระบบวิดีโอ
สื่อการสอนครอบคลุมเนื อหาวิชาที่เรียน ค่าเฉลี่ย 3.47  ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
แบบเปิด MOOC ค่าเฉลี่ย 3.47   
 
7. ด้านระบบกล้องวงจรปิด 
 ความพึงพอใจด้านระบบกล้องวงจรปิด ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่าพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.43 โดยมีความพึงใจด้านจ านวนกล้องมีเพียงพอต่อการรักษาความ
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพย้อนหลังจากระบบวิดิโอ
วงจรปิด ค่าเฉลี่ย 3.41 ความพึงพอใจด้านรองลงมาด้านการใช้ระบบวิดีโอวงจรปิดค่าเฉลี่ย 3.50 
 
8. ด้านระบบ 
 ความพึงพอใจด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้านพบว่าพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 โดยมีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  ความพึงพอใจด้านจ านวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.59  ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44          
             
  



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จ านวน 35 คน และน าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7  และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถามจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3         

แบบสอบถาม          

   การก าหนดค่าน  าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด       
    เกณฑ์ส าหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ก าหนดไว้ดังนี     
      4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด       
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง       
 2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
 ต่ ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        
   
1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.76 โดยพึงพอใจห้องเรียนเพียงต่อจ านวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านอุปกรณ์
ประจ าห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.86    
  
2. ด้านห้องปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฎิบัติการประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.63  โดยพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่
ศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และด้ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71      
           
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยพึงพอใจต่อห้องสมุด หนังสือ ต ารา เพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 และด้านจ านวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.69  
        
4. ด้านการจัดพื นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพื นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท างานร่วมกันประกอบด้วยค าถาม 2 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.60 โดยพึงพอใจด้านสถานที่เพียงพอค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71      
           
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื นที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื นที่ ประกอบด้วย
ค าถาม 5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพื นที่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 โดยพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ด้าน
ความความรวดเร็วในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ด้าน



ความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60    
  
           
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 โดยพึงพอใจด้าน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ค่าเฉลี่ย 3.66  ความพึงพอใจระบบวิดีโอสื่อ
การสอนครอบคลุมเนื อหาวิชาที่เรียน ค่าเฉลี่ย 3.63  ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
เปิด MOOC ค่าเฉลี่ย 3.43   
 
7. ด้านระบบกล้องวงจรปิด 
 ความพึงพอใจด้านระบบกล้องวงจรปิด ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่าพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.59 โดยมีความพึงใจด้านจ านวนกล้องมีเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพย้อนหลังจากระบบวิดิโอวงจรปิด 
ค่าเฉลี่ย 3.59 ความพึงพอใจด้านรองลงมาด้านการใช้ระบบวิดีโอวงจรปิดค่าเฉลี่ย 3.62 
 
8. ด้านระบบ 
 ความพึงพอใจด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้านพบว่าพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 โดยมีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  ความพึงพอใจด้านจ านวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.74  ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67          
             
  



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จ านวน 10 คน และน าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20  และเพศหญิงตอบแบบสอบถาม
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80         

แบบสอบถาม          

   การก าหนดค่าน  าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด       
    เกณฑ์ส าหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ก าหนดไว้ดังนี     
      4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด       
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง       
 2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
 ต่ ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        
   
1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 โดยพึงพอใจห้องเรียนเพียงต่อจ านวนนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านอุปกรณ์
ประจ าห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 4.00    
  
2. ด้านห้องปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฎิบัติการประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89  โดยพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่
ศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และด้ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89      
           
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 โดยพึงพอใจต่อห้องสมุด หนังสือ ต ารา เพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.78 และด้านจ านวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.78  
        
4. ด้านการจัดพื นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพื นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท างานร่วมกันประกอบด้วยค าถาม 2 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 โดยพึงพอใจด้านสถานที่เพียงพอค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้าน
สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00      
           
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื นที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื นที่ ประกอบด้วย
ค าถาม 5 ด้าน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพื นที่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 โดยพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้าน
ความความรวดเร็วในการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ด้าน



ความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11    
  
           
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 โดยพึงพอใจด้าน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ค่าเฉลี่ย 4.00  ความพึงพอใจระบบวิดีโอสื่อ
การสอนครอบคลุมเนื อหาวิชาที่เรียน ค่าเฉลี่ย 3.89  ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
เปิด MOOC ค่าเฉลี่ย 3.78   
 
7. ด้านระบบกล้องวงจรปิด 
 ความพึงพอใจด้านระบบกล้องวงจรปิด ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้าน พบว่าพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.85 โดยมีความพึงใจด้านจ านวนกล้องมีเพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  ความพึงพอใจด้านความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพย้อนหลังจากระบบวิดิโอวงจรปิด 
ค่าเฉลี่ย 3.78 ความพึงพอใจด้านรองลงมาด้านการใช้ระบบวิดีโอวงจรปิดค่าเฉลี่ย 3.89 
 
8. ด้านระบบ 
 ความพึงพอใจด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยค าถาม 3 ด้านพบว่าพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 โดยมีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67  ความพึงพอใจด้านจ านวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.78  ความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90          
             
  


