
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

ภาพรวมของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 143 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะห

ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมาย

ของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 65.73  และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 34.27         

แบบสอบถาม          

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
    เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้    
      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  นอย       
 ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน        
   
1. ดานหองเรียน           
 ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.93 โดยพึงพอใจหองเรียนเพียงตอจํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ดานอุปกรณประจํา
หองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.11      
 
2. ดานหองปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจดานหองปฎิบัติการประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.71  โดยพึงพอใจตอหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ี
ศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ดาน
เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และดหองปฏิบัติการสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.98      
           
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 โดยพึงพอใจตอหองสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ดานวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 
3.95 และดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอความตองการ คาเฉลี่ยเทากับ 
3.43  
        
4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือทํางานรวมกัน   
 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานรวมกันประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.60 โดยพึงพอใจดานสถานท่ีเพียงพอคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ยเทากับ 3.74      
           
5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี      
 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย
คําถาม 5 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.77 โดยพึงพอใจตอความสะดวกในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ดาน
ความความรวดเร็วในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 ดานความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 



คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ดานความพรอมในการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ดาน
ความความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คาเฉลี่ยเทากับ 3.86  
           
6. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส         
 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 โดยพึงพอใจดาน
ระบบการเรียนการสอนออนไลนมีเพียงพอตอการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ย 3.73  ความพึงพอใจระบบวิดีโอสื่อ
การสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน คาเฉลี่ย 3.76 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบ
เปด MOOC คาเฉลี่ย 3.81   
 
7. ดานระบบกลองวงจรปด 
 ความพึงพอใจดานระบบกลองวงจรปด ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.49  โดยมีความพึงใจดานจํานวนกลองมีเพียงพอตอการรักษาความ
ปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพยอนหลังจากระบบวิดิโอวงจร
ปด คาเฉลี่ย 3.52 ความพึงพอใจดานรองลงมาดานการใชระบบวิดีโอวงจรปดคาเฉลี่ย 3.41 
 
8. ดานระบบลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ความพึงพอใจดานลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ประกอบดวยคําถาม 3 ดานพบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 โดยมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ คาเฉลี่ยเทากับ 3.52  ความพึงพอใจดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 
3.52  ความพึงพอใจดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.77  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู ของนักศึกษาคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72     
    
             
  



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ตอเนื่อง) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 69 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 71.0  และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 29.0         

แบบสอบถาม          

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
    เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้    
      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  นอย       
 ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน        
   
1. ดานหองเรียน           
 ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 โดยพึงพอใจหองเรียนเพียงตอจํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ดานอุปกรณ
ประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.75    
  
2. ดานหองปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจดานหองปฎิบัติการประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.00  โดยพึงพอใจตอหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับ
เรื่องท่ีศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ดาน
เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 และดหองปฏิบัติการสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00      
           
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.94 โดยพึงพอใจตอหองสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตร
การเรียนการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ดานวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอความตองการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50  
        
4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือทํางานรวมกัน   
 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานรวมกันประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอย คาเฉลี่ยเทากับ 
1.88 โดยพึงพอใจดานสถานท่ีเพียงพอคาเฉลี่ยเทากับ 1.50 และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ยเทากับ 2.25      
           
5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี      
 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย
คําถาม 5 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 โดยพึงพอใจตอความสะดวกในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 
ดานความความรวดเร็วในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 ดานความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ี



ใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 2.25 ดานความพรอมในการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 
2.50 ดานความความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คาเฉลี่ยเทากับ 2.75  
           
6. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส         
 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 โดยพึงพอใจ
ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนมีเพียงพอตอการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ย 2.25  ความพึงพอใจระบบวิดีโอ
สื่อการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน คาเฉลี่ย 2.50 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน
แบบเปด MOOC คาเฉลี่ย 2.75   
 
7. ดานระบบกลองวงจรปด 
 ความพึงพอใจดานระบบกลองวงจรปด ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.50  โดยมีความพึงใจดานจํานวนกลองมีเพียงพอตอการรักษาความ
ปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพยอนหลังจากระบบวิดิโอวงจร
ปด คาเฉลี่ย 2.50 ความพึงพอใจดานรองลงมาดานการใชระบบวิดีโอวงจรปดคาเฉลี่ย 2.50 
 
8. ดานระบบลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ความพึงพอใจดานลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ประกอบดวยคําถาม 3 ดานพบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 โดยมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการเขาใชงาน
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ คาเฉลี่ยเทากับ 2.75  ความพึงพอใจดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50  ความพึงพอใจดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ย
เทากับ 3.00  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู ของนักศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ตอเนื่อง) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66         
             
  



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ตอเนื่อง) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 9 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 77.8  และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 22.2         

แบบสอบถาม          

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
    เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้    
      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  นอย       
 ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  
 
 
 
 



สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน        
   
1. ดานหองเรียน           
 ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.19 โดยพึงพอใจหองเรียนเพียงตอจํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ดานอุปกรณ
ประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.25    
  
2. ดานหองปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจดานหองปฎิบัติการประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.75  โดยพึงพอใจตอหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับ
เรื่องท่ีศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ดาน
เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 และดหองปฏิบัติการสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.75      
           
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.13 โดยพึงพอใจตอหองสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตร
การเรียนการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ดานวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 และดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอความตองการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.75  
        
4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือทํางานรวมกัน   
 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานรวมกันประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
เทากับ 2.63 โดยพึงพอใจดานสถานท่ีเพียงพอคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ยเทากับ 2.75      
           
5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี      
 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย
คําถาม 5 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.55 โดยพึงพอใจตอความสะดวกในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ดาน
ความความรวดเร็วในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ดานความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 



คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 ดานความพรอมในการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ3.50 ดาน
ความความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คาเฉลี่ยเทากับ 3.75  
           
6. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส         
 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 โดยพึงพอใจ
ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนมีเพียงพอตอการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ย 3.00  ความพึงพอใจระบบวิดีโอ
สื่อการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน คาเฉลี่ย 3.00 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน
แบบเปด MOOC คาเฉลี่ย 3.00   
 
7. ดานระบบกลองวงจรปด 
 ความพึงพอใจดานระบบกลองวงจรปด ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.83  โดยมีความพึงใจดานจํานวนกลองมีเพียงพอตอการรักษาความ
ปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพยอนหลังจากระบบวิดิโอวงจร
ปด คาเฉลี่ย 2.75 ความพึงพอใจดานรองลงมาดานการใชระบบวิดีโอวงจรปดคาเฉลี่ย 2.75 
 
8. ดานระบบลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ความพึงพอใจดานลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ประกอบดวยคําถาม 3 ดานพบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.25 โดยมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการเขาใชงาน
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ คาเฉลี่ยเทากับ 3.25  ความพึงพอใจดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.25  ความพึงพอใจดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ย
เทากับ 3.25  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู ของนักศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ตอเนื่อง) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04        
  
             
  



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ตอเนื่อง) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 12 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 83.3  และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 16.7         

แบบสอบถาม          

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
    เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้    
      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  นอย       
 ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  
 
 
 
 



สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน        
   
1. ดานหองเรียน           
 ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 5.00 โดยพึงพอใจหองเรียนเพียงตอจํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานอุปกรณ
ประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัยสนบัสนุนใหเกิดการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 5.00    
  
2. ดานหองปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจดานหองปฎิบัติการประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 5.00  โดยพึงพอใจตอหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่อง
ท่ีศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดาน
เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และดหองปฏิบัติการสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
คาเฉลี่ยเทากับ 5.00      
           
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 โดยพึงพอใจตอหองสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตร
การเรียนการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอความตองการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 5.00  
        
4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือทํางานรวมกัน   
 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานรวมกันประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย
เทากับ 5.00 โดยพึงพอใจดานสถานท่ีเพียงพอคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ยเทากับ 5.00      
           
5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี      
 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย
คําถาม 5 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 โดยพึงพอใจตอความสะดวกในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 
ดานความความรวดเร็วในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ี



ใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ดานความพรอมในการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 
5.00 ดานความความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คาเฉลี่ยเทากับ 5.00  
           
6. ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส         
 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 โดยพึงพอใจ
ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนมีเพียงพอตอการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ย 5.00  ความพึงพอใจระบบวิดีโอ
สื่อการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน คาเฉลี่ย 5.00 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน
แบบเปด MOOC คาเฉลี่ย 5.00   
 
7. ดานระบบกลองวงจรปด 
 ความพึงพอใจดานระบบกลองวงจรปด ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.67 โดยมีความพึงใจดานจํานวนกลองมีเพียงพอตอการรักษาความ
ปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพยอนหลังจากระบบวิดิโอวงจร
ปด คาเฉลี่ย 5.00 ความพึงพอใจดานรองลงมาดานการใชระบบวิดีโอวงจรปดคาเฉลี่ย 4.00 
 
8. ดานระบบลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ความพึงพอใจดานลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ประกอบดวยคําถาม 3 ดานพบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 โดยมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ คาเฉลี่ยเทากับ 4.00  ความพึงพอใจดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 
4.00  ความพึงพอใจดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ยเทากับ 5.00  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู ของนักศึกษาหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ตอเนื่อง) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88        
  
             
  



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 8 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.5  และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5         

แบบสอบถาม          

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
    เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้    
      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  นอย       
 ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  
 
 
 
 



สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน        
   
1. ดานหองเรียน           
 ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.58 โดยพึงพอใจหองเรียนเพียงตอจํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 ดานอุปกรณ
ประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสขุลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.33    
  
2. ดานหองปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจดานหองปฎิบัติการประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.32  โดยพึงพอใจตอหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ี
ศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 ดาน
เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 และดหองปฏิบัติการสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.64      
           
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 โดยพึงพอใจตอหองสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย
เทากับ 4.17 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ดานวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 
4.33 และดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอความตองการ คาเฉลี่ยเทากับ 
4.33  
        
4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือทํางานรวมกัน   
 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานรวมกันประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.50 โดยพึงพอใจดานสถานท่ีเพียงพอคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ยเทากับ 4.50      
           
5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี      
 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย
คําถาม 5 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 โดยพึงพอใจตอความสะดวกในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 
ดานความความรวดเร็วในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 ดานความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ี



ใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ดานความพรอมในการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 
4.67 ดานความความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คาเฉลี่ยเทากับ 4.67  
           
6. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส         
 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 โดยพึงพอใจ
ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนมีเพียงพอตอการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ย 4.50  ความพึงพอใจระบบวิดีโอ
สื่อการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน คาเฉลี่ย 4.50 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน
แบบเปด MOOC คาเฉลี่ย 4.50   
 
7. ดานระบบกลองวงจรปด 
 ความพึงพอใจดานระบบกลองวงจรปด ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.06 โดยมีความพึงใจดานจํานวนกลองมีเพียงพอตอการรักษาความปลอดภัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพยอนหลังจากระบบวิดิโอวงจรปด 
คาเฉลี่ย 4.00 ความพึงพอใจดานรองลงมาดานการใชระบบวิดีโอวงจรปดคาเฉลี่ย 4.17 
 
8. ดานระบบลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ความพึงพอใจดานลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ประกอบดวยคําถาม 3 ดานพบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 โดยมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ คาเฉลี่ยเทากับ 4.00  ความพึงพอใจดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 
4.17  ความพึงพอใจดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ยเทากับ 4.17  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู ของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38          
             
  



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 23 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 56.5  และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 43.5         

แบบสอบถาม          

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
    เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้    
      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  นอย       
 ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  
 
 
 
 



สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน        
   
1. ดานหองเรียน           
 ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.89 โดยพึงพอใจหองเรียนเพียงตอจํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ดานอุปกรณ
ประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัยสนบัสนุนใหเกิดการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.33    
  
2. ดานหองปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจดานหองปฎิบัติการประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.79  โดยพึงพอใจตอหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ี
ศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ดาน
เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และดหองปฏิบัติการสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17      
           
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 โดยพึงพอใจตอหองสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย
เทากับ 3.78 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ดานวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 
3.72 และดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอความตองการ คาเฉลี่ยเทากับ 
3.50  
        
4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือทํางานรวมกัน   
 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานรวมกันประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.69 โดยพึงพอใจดานสถานท่ีเพียงพอคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ยเทากับ 3.94      
           
5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี      
 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย
คําถาม 5 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 โดยพึงพอใจตอความสะดวกในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 
ดานความความรวดเร็วในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ดานความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ี



ใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ดานความพรอมในการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 
3.83 ดานความความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คาเฉลี่ยเทากับ 3.50    
           
6. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส         
 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 โดยพึงพอใจดาน
ระบบการเรียนการสอนออนไลนมีเพียงพอตอการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ย 3.94  ความพึงพอใจระบบวิดีโอสื่อ
การสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน คาเฉลี่ย 3.78 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบ
เปด MOOC คาเฉลี่ย 3.94   
 
7. ดานระบบกลองวงจรปด 
 ความพึงพอใจดานระบบกลองวงจรปด ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.50 โดยมีความพึงใจดานจํานวนกลองมีเพียงพอตอการรักษาความปลอดภัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.44  ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพยอนหลังจากระบบวิดิโอวงจรปด 
คาเฉลี่ย 3.44 ความพึงพอใจดานรองลงมาดานการใชระบบวิดีโอวงจรปดคาเฉลี่ย 3.61 
 
8. ดานระบบลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ความพึงพอใจดานลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ประกอบดวยคําถาม 3 ดานพบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 โดยมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ คาเฉลี่ยเทากับ 3.61  ความพึงพอใจดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 
3.61  ความพึงพอใจดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.72  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู ของนักศึกษาครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74          
             
  



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

หลักสูตรสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 22 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 63.6  และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 36.4         

แบบสอบถาม          

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
 คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
 คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
 คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       
 คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
    เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้    
      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  นอย       
 ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  
 
 
 
 



สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน        
   
1. ดานหองเรียน           
 ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.73 โดยพึงพอใจหองเรียนเพียงตอจํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ดานอุปกรณ
ประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00    
  
2. ดานหองปฎิบัติการ           
 ความพึงพอใจดานหองปฎิบัติการประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.32  โดยพึงพอใจตอหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับ
เรื่องท่ีศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 ดาน
เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 และดหองปฏิบัติการสะอาด เปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.64      
           
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.32 โดยพึงพอใจตอหองสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย
เทากับ 3.29 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียน
การสอน คาเฉลี่ยเทากับ 3.07 ดานวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ยเทากับ 
3.29 และดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอความตองการ คาเฉลี่ยเทากับ 
3.50  
        
4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือทํางานรวมกัน   
 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานรวมกันประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.89 โดยพึงพอใจดานสถานท่ีเพียงพอคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ คาเฉลี่ยเทากับ 4.00      
           
5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี      
 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย
คําถาม 5 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 โดยพึงพอใจตอความสะดวกในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ดาน
ความความรวดเร็วในการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ดานความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 ดานความพรอมในการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ดาน



ความความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต คาเฉลี่ยเทากับ 3.50    
  
           
6. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส         
 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามี
ความพึงพอใจพบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 โดยพึงพอใจดาน
ระบบการเรียนการสอนออนไลนมีเพียงพอตอการเรียนรูดวยตัวเอง คาเฉลี่ย 3.95  ความพึงพอใจระบบวิดีโอสื่อ
การสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน คาเฉลี่ย 3.79 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบ
เปด MOOC คาเฉลี่ย 3.90   
 
7. ดานระบบกลองวงจรปด 
 ความพึงพอใจดานระบบกลองวงจรปด ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.38 โดยมีความพึงใจดานจํานวนกลองมีเพียงพอตอการรักษาความ
ปลอดภัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.29  ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วในการขอภาพยอนหลังจากระบบวิดิโอ
วงจรปด คาเฉลี่ย 3.43 ความพึงพอใจดานรองลงมาดานการใชระบบวิดีโอวงจรปดคาเฉลี่ย 3.43 
 
8. ดานระบบลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 
 ความพึงพอใจดานลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ประกอบดวยคําถาม 3 ดานพบวาพบวานักศึกษามีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.52 โดยมีความพึงพอใจดานความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวร
ลิขสิทธิ์ คาเฉลี่ยเทากับ 3.50  ความพึงพอใจดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 
3.57  ความพึงพอใจดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.50  
     
           สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู ของนักศึกษาหลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61          
             
  


