
รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรยีนรู้ 

ภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 4.28 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 4.38 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.16 มำก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 4.20 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.36 มำก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.25 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 4.25 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.20 มำก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.21 มำก 

2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.35 มำก 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.35 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.41 มำก 
3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำมหลักสูตร

กำรเรียนกำรสอน 
4.37 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.33 มำก 
3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.30 มำก 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน
หรือท างานร่วมกัน 

4.26 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 4.22 มำก 
4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.30 มำก 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.26 มาก 

5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 4.29 มำก 
5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.21 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 4.26 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.30 มำก 

5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.24 มำก 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4.27 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.25 มำก 

6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 4.29 มำก 
6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.28 มำก 



  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.28 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 1,025 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์

ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย

ของค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                 

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 770 คน คิดเป็นร้อยละ 75.12 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 24.88  

        คณะ ที่ตอบแบบสอบถำม ตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  จ ำนวน    538  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.49 

สำขำวิชำกำรจัดกำร 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  จ ำนวน    189  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.44  

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  จ ำนวน    103  คน  คิดเป็นร้อยละ  10.05 

สำขำวิชำกำรเงิน 

4. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  จ ำนวน      85  คน  คิดเป็นร้อยละ    8.29 

 สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  จ ำนวน      50  คน  คิดเป็นร้อยละ    4.88 

 สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ 

6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  จ ำนวน      25  คน  คิดเป็นร้อยละ    2.44 

สำขำวิชำกำรตลำด 

7. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  จ ำนวน      18  คน  คิดเป็นร้อยละ    1.76 

8. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต  



สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ  จ ำนวน       6  คน  คิดเป็นร้อยละ    0.59 

9. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  

สำขำวิชำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ  จ ำนวน       6  คน  คิดเป็นร้อยละ    0.59 

10. หลักสูตรบริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  จ ำนวน       5  คน  คิดเป็นร้อยละ    0.49 

 

 

 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด    
   
     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด  

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก มค่ีำเฉลี่ย 4.28 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 4.38 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.16 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.20 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.36 
  



2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.25 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.25 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 4.20 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.21 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.35      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.35 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ 
เพียงพอและทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.41 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำ
ครอบคลุมตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.37 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย    มีค่ำเฉลี่ย 4.33 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร       มีค่ำเฉลี่ย 4.30 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.26 
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 4.22 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.30      
       
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.26 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.29 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.21 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.26            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.30 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.24       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         



 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.27 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.25 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.29 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                
มีค่ำเฉลี่ย 4.28   

 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.28  

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 4.05 มาก 

1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 4.20 มำก 
1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.00 มำก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 4.20 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 3.80 มำก 

2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.80 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 3.80 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.60 มำก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.80 มำก 



2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มำก 
3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.95 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.20 มำก 

3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

3.80 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.80 มำก 

3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.00 มำก 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 

3.90 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 3.80 มำก 

4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มำก 
5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.08 มาก 

5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 4.20 มำก 

5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.20 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 4.00 มำก 
5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.20 มำก 

5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.80 มำก 

6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.87 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.80 มำก 
6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 4.00 มำก 

6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.80 มำก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.94 มาก 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 5 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูล

โดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของ               

ค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         



        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.05 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 4.20 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.00 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.00 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.80 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.80 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.80 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 3.60 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 3.80 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.00      



           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.95 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ 
เพียงพอและทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.20 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำ
ครอบคลุมตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 3.80 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย    มีค่ำเฉลี่ย 3.80 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร       มีค่ำเฉลี่ย 4.00 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.90 
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 3.80 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.00     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.08 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.20 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.20 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.00            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.20 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.80       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.87 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.80 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.00 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC มี
ค่ำเฉลี่ย 3.80   



 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94  

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต การเงิน 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 4.09 มาก 

1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 4.19 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.94 มำก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 4.10 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.14 มำก 

2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.14 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 4.15 มำก 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.01 มำก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.12 มำก 

2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.28 มำก 
3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.16 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.09 มำก 

3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

4.20 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.16 มำก 

3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.19 มำก 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 

4.08 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 4.00 มำก 

4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.16 มำก 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.16 มาก 
5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 4.19 มำก 

5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.08 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 4.13 มำก 
5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.25 มำก 



5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.14 มำก 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4.18 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.17 มำก 

6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 4.17 มำก 

6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.20 มำก 
  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.14 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 103 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์

ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย

ของค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 84.47 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       



  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.09 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 4.19 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.94 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.10 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.14 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.14 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.15 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 4.01 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.12 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.28      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.16 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ 
เพียงพอและทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.09 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำ
ครอบคลุมตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.20 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย    มีค่ำเฉลี่ย 4.16 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร       มีค่ำเฉลี่ย 4.19 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.08
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 4.00 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ



กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.16     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.16 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.19 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.08 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.13            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.25 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.14       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.18 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC              
มีค่ำเฉลี่ย 4.20   
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 อินเทอร์เน็ตไม่เข้ำถึงในห้องปฏิบัติกำรสำรสนเทศ 
7.2 ห้อง 2102 อินเตอร์เน็ตเข้ำไม่ถึง 
7.3 ห้องคอมห้องปฎิบัติกำร คอมช้ำมำกถึงมำกที่สุด 

 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   
บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 

 

         

          

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต การจัดการ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 4.56 มากท่ีสุด 

1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 4.65 มำกที่สุด 
1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.49 มำก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 4.48 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.60 มำกที่สุด 

2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.54 มากท่ีสุด 



2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 4.55 มำกที่สุด 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.52 มำกที่สุด 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.51 มำกที่สุด 

2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.59 มำกที่สุด 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.61 มากท่ีสุด 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.65 มำกที่สุด 

3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

4.61 มำกที่สุด 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.59 มำกที่สุด 

3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.58 มำกที่สุด 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 

4.56 มากท่ีสุด 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 4.53 มำกที่สุด 

4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.58 มำกที่สุด 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.52 มากท่ีสุด 
5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 4.54 มำกที่สุด 

5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.47 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 4.53 มำกที่สุด 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.56 มำกที่สุด 
5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.51 มำกที่สุด 

6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4.53 มากท่ีสุด 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.51 มำกที่สุด 
6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 4.55 มำกที่สุด 

6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.53 มำกที่สุด 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.55 มากท่ีสุด 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 538 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์

ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย

ของค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          



        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 73.05 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 26.95 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.56 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวน
นักศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.65 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.49 ด้ำนมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.48 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.60 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           



 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.54 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.55 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 4.52 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.51 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.59      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.61 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนหนังสือ ต ำรำ เพียงพอ
และทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.65 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.61 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย    
มีค่ำเฉลี่ย 4.59 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร       
มีค่ำเฉลี่ย 4.58 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 
4.56 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 4.53 และควำมพึงพอใจต่อ
คุณภำพกำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.58    
    
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.52 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.54 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.47 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.53            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.56 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.51       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.53 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำน



ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.51 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
ครอบคลุมเนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.55 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่ำเฉลี่ย 4.53   
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 อยำกให้ปรับเปลีย่นอุปกรณ์ที่ช ำรดุค่ะ เช่นไมค์บำงทีก็ติดๆ ดับๆ โปรเจ็คเตอร์เอียง บำงครั้งคอม
ก็กลำยเป็นหน้ำจอสีฟ้ำ บำงครั้งก็รีสตำร์ทเอง ซึ่งปัญหำ้้้้หล่ำน้ีกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงมำก ส่วน
เรื่องอื่นม.ท ำได้อย่ำงประทับใจ ขอขอบคุณค่ะ รักม.มำกๆนะคะ  

7.2 คณะบริหำรกำรใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดมีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักศึกษำ รวมไปถึง
พื้นที่นั่งในห้องสมุด เนื่องจำกมีนักศึกษำเข้ำไปใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำก ควรมีกำรขยำยพื้นที่ เพื่อรองรับนักศึกษำ
ในกำรเข้ำมำค้นหำข้อมูล 

7.3 อยำกให้ห้องสมุดมีนิยำยให้อ่ำนคลำยเครียดเยอะๆ 
7.4 Would much more better if the standard of learning increases.Would not tell the 

present teaching and curriculum are not good but increasing the teaching standard would 
benefit students as particular and college as a whole. 

7.5 ที่กดส้วมไม่ดี ตึก 2 ห้องน ้ำชำยช้ัน 2 ห้องส้วมที่ติดกับอ่ำงล้ำงมือ ตรงที่กดน ้ำมันไม่เด้งข้ึน ท ำให้
น ้ำในโถส้วมไหลออกตลอดถ้ำไม่มีใครดึงข้ึน เข้ำห้องน ้ำทีไรต้องเข้ำไปดึงข้ึนให้ตลอด ผมก็เคยบอกเรื่องดีกับแม่บ้ำน 
เห็นแม่บ้ำนบอกว่ำเคยให้ช่ำงมำดูแล้ว แต่ตอนนี้ผมก็ยังเห็นเป็นหำน้ันเหมือนเดิม ผมเห็นต้ังแต่ปี 2 ยัน   ปี 3จน 
จะข้ึนปี 4 แล้วก็ยังอยู่แบบเดิม ผมไม่อยำกให้มหำลัยเสียค่ำใช้จ่ำยไปกับค่ำน ้ำมำกๆ ผมหงุดหงิดที่เรำสูญเสีย
ทรัพยำกรไปโดยสิ้นเปลือง ขอให้ทำงมหำลัยเปลี่ยนที่กดใหม่อีกรอบ แล้วเช็คด้วยว่ำมันกดแล้วดึงข้ึนให้ไหม อยำก
ให้ช่ำงใส่ใจมำกกว่ำน้ีครับ แล้วก็อยำกให้แม่บ้ำนใส่ใจมำกกว่ำน้ี คนที่รู้ดีที่สุดไม่ใช่ผม ผมแค่เป็นคนเห็นปัญหำน้ัน
ซ ้ำ ๆ ซำก ๆ ขอให้ทำงมหำลัยตำมเรื่องแล้วมำซ่อมให้ทีครับ ขอบคุณครับ 

7.6 ดีครับ 
7.7 มีอุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมประกอบกำรเรียนรู้เพื่อให้เข้ำใจในเนื้อหำวิชำง่ำยย่ิงข้ึน  
7.8 อำจำรย์ใจดีมำกๆค่ะ 
7.9 อำจำรย์สอนเข้ำใจง่ำย มีสื่อ เทคโนโลยีในกำรสอนที่ทันสมัย 
7.10 สนำมกีฬำอยำกให้แบ่งเป็นหมวดๆ แย่งกันเล่น 
7.11 เน็ตกระจำยไม่ถึงในบำงพื้นที่  
7.12 1) อินเทอร์เน็ตWifi บำงห้องเรียนไม่ถงึซึ่งท ำให้กำรสบืค้นข้อมูลนั้นติดขัด 

 2) รำงน ้ำหน้ำห้อง2315 รั่วท ำให้รองเท้ำนักศึกษำเปียก 
 3) ระบบโปรเจ็กเตอรบ์ำงหอ้งสีหน้ำจอเพี้ยน 



7.13 อุปกรณ์ใช้งำนได้ไม่ทุกห้อง 
7.14 พื้นที่ไม่เพียงพอ ช่วงสอบไม่มีที่ติวเลย พื้นที่แคบแออัด จริงๆ ช้ันบนตึกดำดฟ้ำ น่ำจะท ำเป็น

โต๊ะที่อ่ำนหนังสือ แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ข้ำงบน หรือไม่ก็ซื้อเนียบเลยครับ ที่จอดรถให้นักศึกษำไม่เพียงพอด้วยครับ 

สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 

 

         
รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต การตลาด 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 3.72 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 3.84 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.44 ปำนกลำง 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 3.52 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.08 มำก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.54 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 3.48 ปำนกลำง 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.40 ปำนกลำง 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.44 ปำนกลำง 
2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.84 มำก 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.90 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 3.96 มำก 
3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
4.08 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.80 มำก 

3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 3.76 มำก 
4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 
3.74 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 3.60 มำก 
4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 3.88 มำก 



5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3.70 มาก 
5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 3.72 มำก 

5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.67 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 3.76 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.88 มำก 
5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.48 ปำนกลำง 

6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.75 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.88 มำก 
6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 3.72 มำก 

6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.64 มำก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.72 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 25 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูล

โดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำ

คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       



  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.72 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 3.84 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.44 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 3.52 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.08 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.54 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.48 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 3.40 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 3.44 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.84      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.90 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนหนังสือ ต ำรำ เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 3.96 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.08 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย    
มีค่ำเฉลี่ย 3.80และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร       
มีค่ำเฉลี่ย 3.76 
        



4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.74
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 3.60 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.88     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.70 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.72 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.67 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.76            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.88 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.48       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.75 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.88 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 3.72 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                 
มีค่ำเฉลี่ย 3.64  
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 เรื่องสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ ส่วนตัวคือยังไม่เคยเจอครับ เพรำะเรียนแบบอำจำรย์สอน
มำกกว่ำครับ (หรือผมเข้ำใจอะไรผิด) และก็คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตที่คณะ ค่อยข้ำงใช้ล ำบำกเพรำะมีคนเข้ำ
ไปเล่นเกมกันมำกมำยแบบมหำศำล แล้วเน็ตก็ช้ำมำกถ้ำไม่ต่อกับคอม บำงทีไม่ติดด้วยครับ ส่วนเทคโนโลยี          
กำรสอน หรือพวกอุปกรณ์ต่ำงๆในห้องเรียน ค่อนข้ำงล้ำสมัยในหลำยๆห้อง คอมบำงตัวเปิดไม่ติด  คอมช้ำ 
โปรเจคเตอร์เก่ำๆ เหมือนจะพัง หลำยๆอย่ำง นี่คือจำกใจนักศึกษำคนหนึ่งครับ 

 
 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   

บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 4.04 มาก 



1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 3.83 มำก 
1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.17 มำก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 4.17 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มำก 

2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.00 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 3.83 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.00 มำก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.17 มำก 
2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มำก 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.21 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.00 มำก 

3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

4.17 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.33 มำก 

3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.33 มำก 
4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 
3.84 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 3.67 มำก 

4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มำก 
5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.17 มาก 

5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 4.33 มำก 

5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.17 มำก 
5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 4.00 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.17 มำก 

5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.17 มำก 

6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.89 มาก 
6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.83 มำก 

6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 4.00 มำก 

6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.83 มำก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.02 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          



        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 6 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูล

โดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำ

คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชำยตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.04 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           



มีค่ำเฉลี่ย 3.83 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.17 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.00 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.00 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.83 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 4.00 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.17 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.00      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.21 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนหนังสือ ต ำรำ เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.00 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย    
มีค่ำเฉลี่ย 4.33 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร       
มีค่ำเฉลี่ย 4.33 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.84
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 3.67 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.00     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.17 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.33 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.00            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร



ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.17       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.89 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.83 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.00 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                       
มีค่ำเฉลี่ย 3.83  
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 เพิ่มปลั๊กไฟในห้องเรียนให้ทั่วถึง 
 
 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   

บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจระหว่างประเทศ อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.82 มาก 

1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 4.05 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.76 มำก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 3.75 มำก 
1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 3.73 มำก 

2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.74 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 3.73 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.82 มำก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.69 มำก 

2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.71 มำก 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.00 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.08 มำก 

3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

4.04 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.91 มำก 
3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 3.96 มำก 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 3.85 มาก 



แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 
4.1 สถำนที่เพียงพอ 3.91 มำก 

4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 3.78 มำก 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3.82 มาก 

5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 3.82 มำก 
5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.86 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 3.86 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.81 มำก 
5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.76 มำก 

6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.84 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.87 มำก 

6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 3.80 มำก 
6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.84 มำก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.84 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 85 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูล

โดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำ

คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 75.29 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       



  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.82 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 4.05 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.76 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 3.75 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.73 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.74 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.73 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 3.82 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 3.69 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.71      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.00 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนหนังสือ ต ำรำ เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.08 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.04 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย    



มีค่ำเฉลี่ย 3.91 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร       
มีค่ำเฉลี่ย 3.96 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.85
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 3.91 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.78     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.82 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.82 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.86 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.86            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.81 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.76       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.84 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.87 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 3.80 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                   
มีค่ำเฉลี่ย 3.84 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ควรเปิดหลักสูตรนี้ต่อไป 
7.2 ไม่ควรมีวิชำเลือกที่ไปเรียนวิทยำเขตอื่น เพรำะไกลมำก 
7.3 ห้องเรียนสกปรกมีเส้นผมและฝุ่นเต็มพื้นเนื่องจำกภำรโรงไมำกวำดก่อนถูพื้น 
7.4 ควรท ำควำมสะอำดทุกครั้งหลังเลิกเรียน  ควรเช็คอุปกรณ์กำรเรียนทุกครั้ง ไม่ควรปิดห้องเรียน 
7.5 อยำกให้เพิ่มเครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัย  
7.6 ควรมีสื่อที่น่ำสนใจ ให้ไม่ง่วง 



7.7 อยำกให้เพิ่มเครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัย  
 

 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   
บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ระบบสารสนเทศ 



ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.63 มาก 

1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 3.88 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.44 ปำนกลำง 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 3.46 ปำนกลำง 
1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 3.72 มำก 

2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.62 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 3.58 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.58 มำก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.46 ปำนกลำง 

2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.86 มำก 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.99 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.10 มำก 

3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

4.02 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.02 มำก 
3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 3.82 มำก 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 

3.63 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 3.60 มำก 

4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 3.66 มำก 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3.66 มาก 

5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 3.78 มำก 
5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.56 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 3.52 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.72 มำก 
5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.70 มำก 

6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.83 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.78 มำก 

6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 3.86 มำก 
6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.84 มำก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.72 มาก 

 



การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 50 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูล

โดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำ

คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           



 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.63 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 3.88 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.44 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 3.46 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.72 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.62 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.58 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 3.58 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 3.46 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.86      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.99 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนหนังสือ ต ำรำ เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.10 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.02 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย    
มีค่ำเฉลี่ย 4.02 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร       
มีค่ำเฉลี่ย 3.82 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.63
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 3.60 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.66     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.66 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.78 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.56 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.52            



ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.72 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.70       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.83 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.78 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 3.86 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                    
มีค่ำเฉลี่ย 3.84 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 โต๊เรียนพับได้ไม่สะดวกต่อกำรเรียนหนังสือ 
7.2 เรื่องจอดรถยนต์ เรียนภำคสมทบ มีปัญหำเรื่องที่จอดกันเกือบทั้งหมด ประตูหน้ำไม่เคยให้จอด 

ประตูหลังที่จอดก็เต็ม ไปเรียนวันธรรมดำเจ้ำหน้ำที่แจ้งว่ำ ภำคสมทบ ห้ำมน ำรถยนต์มำจอดในวันเรียนปกติ นี้คือ
กฎ? ตลก  

7.3 ควรมีเคดิตให้นักศึกษำปริ้นเอกสำรฟรี เพรำะบำงทีงำนเร่งรีบปริ้นแค่ใบ 2 ใบต้องไปจ่ำยแพง  
7.4 ควรมีบริกำรปริ้นท์งำนฟรีปีละไม่เกิน......แผ่น ควรมีกระดำษทิชชู่ในห้องน ้ำให้ด้วย  
7.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอกับจ ำนวนนักศึกษำ เวลำสอบหรือนั่งเรียนต้องหิ้วโน้ตบุ๊คตัวเองมำ

ด้วย รู้สึกคุณภำพที่ได้รับมันไม่คุ้มกับค่ำเทอมที่จ่ำยไป ควรปรับปรุงในส่วนน้ีมำกๆ 
7.6 ร้ำนอำหำรไม่ค่อยเพียงพอต่อนักศึกษำที่เรียนเสำร์อำทิตย์ ท ำให้นักศึกษำไม่ค่อยได้กินอะไรจะไปกิน

ข้ำงนอกก็หมดเวลำพักพอดี 
7.7 มหำลัยควรจัดท ำสำนที่ที่ให้นักศึกษำได้มีที่แสดงควำมเป็นตัวของตัวเอง ลองคิดและลองท ำในสิ่งที่

อยำกท ำ ห้องเรียนน่ำจะมีสีสรรค์มำกกว่ำน้ี แบ่งแยกสีให้น่ำเข้ำ เก้ำอี้ควรทันสมัย ไม่เก่ำ วิชำกำรสอนควรปรับให้
เข้ำกับยุคสมัย ไม่ใช่ อ.สอนแบบไหนก็สอนแบบนั้นตลอด โรงอำหำรควรจะสะอำด และมีอำหำรให้เลือกมำกกว่ำน้ี 
ห้องน ้ำสกปรกมำก ค่ำเทอมแพง แต่สิ่งที่ได้กลับมำไม่คุ้ม 

7.8 อยำกให้มีกำรก ำจัดแมว เพรำะเหม็นมำก และอยำกให้นักศึกษำมีโควต้ำกำรปริ้นเอกสำรฟรี 
7.9 ร้ำนถ่ำยเอกสำรแพงมำกเรียนภำค เสำร์-อำทิตย์ค่ำเทอมก็แพงแต่ไม่มีอะไรให้เลยค่ำใช้จ่ำยก็เยอะ 

สถำนที่นั่งสิ่งแวดล้อมก็น้อย ที่จอดรถไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร อยำกให้ปรับปรุงร้ำนถ่ำยเอกสำรมำกที่สุดแพง
มำกไม่ไหว ปริ้นครั้งนีงรำคำสร้ำงบ้ำนได้เลย 
 



 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   
บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 4.39 มาก 

1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 4.33 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.39 มำก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 4.28 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.56 มำกที่สุด 

2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.36 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 4.44 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.22 มำก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.33 มำก 

2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.44 มำก 
3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.43 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.44 มำก 

3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม 4.44 มำก 



หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.50 มำกที่สุด 

3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.33 มำก 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 

4.25 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 4.22 มำก 

4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.28 มำก 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.39 มาก 
5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 4.50 มำกที่สุด 

5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.33 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 4.44 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.33 มำก 
5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.33 มำก 

6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4.35 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.39 มำก 
6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 4.22 มำก 

6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.44 มำก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.36 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 18 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูล

โดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำ

คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 



แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.39 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 4.33 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.39 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.28 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.56 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.36 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.44 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 4.22 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.33 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.44      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           



 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.43 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนหนังสือ ต ำรำ เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.44 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.44 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย    
มีค่ำเฉลี่ย 4.50 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร       
มีค่ำเฉลี่ย 4.33 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.25
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 4.22 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.28     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.39 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.50 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.33 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.44            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.33 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.33       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.35 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.39 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.22 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC               
มีค่ำเฉลี่ย 4.44 
 

 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.36 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 4.04 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 4.13 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.80 มำก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 3.94 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.27 มำก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.00 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 3.99 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.86 มำก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.95 มำก 

2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.18 มำก 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.06 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.17 มำก 
3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
4.10 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.04 มำก 
3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 3.93 มำก 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 

3.94 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 3.83 มำก 
4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.05 มำก 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3.98 มาก 

5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 4.04 มำก 
5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.94 มำก 

5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 4.00 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.99 มำก 

5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.95 มำก 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.98 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.92 มำก 

6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 4.04 มำก 
6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.98 มำก 



  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.00 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 189 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์

ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย

ของค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 87.30 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 



ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.04 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 4.13 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.80 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 3.94 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.27 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.00 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.99 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 3.86 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 3.95 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.18      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.06 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนหนังสือ ต ำรำ เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.10 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย    
มีค่ำเฉลี่ย 4.04 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร       
มีค่ำเฉลี่ย 3.93 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่ /สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.94
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 3.83 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.05     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     



 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.98 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.04 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.94 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.00            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.99 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.95       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.98 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.92 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.04 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                
มีค่ำเฉลี่ย 3.98 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ควรอัปเดตระบบคอมพิวเตอร์ให้ดีกว่ำน้ี บำงทีสอบไปเครื่องดับไป เรียนไป เครื่องค้ำงไป ท ำให้เรียน
ไม่ทันเพื่อน และพื้นที่ส ำหรับให้นั่งอ่ำนหนังสือควรมีหลำยจุดและเยอะกว่ำน้ี เพรำะนั่งไม่พอ ไม่เคยมีที่นั่งติวกัน
เลย  

7.2 ดีแล้วค่ะ แต่ควรส ำรวจจ ำนวนนักศึกษำก่อนจัดให้อยู่ในห้องเรียนค่ะ นั่งเบียดกันเลย  
7.3 เพิ่มที่นั่งใต้โถงให้เยอะข้ึน  
7.4 ควรดูอุปกรณ์คอมพิมเตอร์หน่อยครับมีปัญหำทุกห้อง 
7.5 เรื่องของกิจกรรมและกำรสอบ mid/finaleควรจัดเวลำให้เหมำะสมไม่ใช่จัดตำมมำตรฐำนควรจัด

ตำมเวลำที่เพียงพอ 
7.6 ผู้สอนควรอธิบำยเนื้อหำให้ครอบคลุมถึงนศ.ทุกคน ถำมและใส่ใจนศ.ว่ำเข้ำใจสิ่งที่สอน หรือควร

อธิบำยให้เข้ำใจเห็นภำพมำกกว่ำอ่ำนในต ำรำ 
7.7 ควรมีสถำนที่หรือห้องในกำรให้นักศึกษำท ำงำนกลุ่มร่วมกัน  หรือสถำนที่ในกำรอ่ำนหนังสือที่

นอกเหนือจำกห้องสมุด  
7.8 อินเทอร์เน็ตในบำงห้องเรียนไม่สำมำรถเข้ำถึงหรือใช้งำนได้ 
7.9 ไม่มีพื้นที่ในกำรนัดท ำงำน ไม่มีห้องให้ใช้  
7.10  ไม่มีห้อง ในกำรที่จะให้นักศึกษำไว้ท ำงำน เรียนเกินเวลำหรือใช้ห้องเกินเวลำ มีคนมำไล่ห้อง ต้องใช้

ห้องในกำรท ำงำน  



7.11 ควรขยำยโรงอำหำร 
7.12 จอโปรเจคเตอร์บำงห้องควรเปลี่ยนใหม่ มองไม่เห็น 
7.13 ควรดูอุปกรณ์คอมพิมเตอร์หน่อยครับมีปัญหำทุกห้อง 
7.14 ดีค่ะ  
 
 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   

บัญชีบัณฑิต อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 4.25 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 3.83 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.00 มำก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 4.17 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 5.00 มำกที่สุด 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.34 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 4.17 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 4.17 มำก 



2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.00 มำก 
2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 5.00 มำกที่สุด 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.46 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.83 มำกที่สุด 

3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

4.33 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.50 มำกที่สุด 

3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.17 มำก 
4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 
4.42 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 3.83 มำก 
4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 5.00 มำกที่สุด 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 4.30 มาก 

5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 4.33 มำก 

5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.17 มำก 
5.3 ประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 4.17 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.33 มำก 

5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 4.50 มำกที่สุด 

6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4.45 มาก 
6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.17 มำก 

6.2 สื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 4.50 มำกที่สุด 

6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.67 มำกที่สุด 
  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.37 มาก 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 6 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูล

โดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำ

คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี                

รำชมงคลพระนคร          

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         



        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศชำยตอบแบบสอบถำม

จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

แบบสอบถาม        

   กำรก ำหนดค่ำน ้ำหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด       
  คะแนน 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก       
  คะแนน 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง       
  คะแนน 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์ส ำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม ก ำหนดไว้ดังนี้  
       4.51 - 5.00 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำกที่สุด     
 3.51 - 4.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  มำก       
  2.51 - 3.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  ปำนกลำง     
  2.51 - 2.50 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อย       
  ต ่ำกว่ำ 1.5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้ำนห้องเรียน           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องเรียน ประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.25 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ           
มีค่ำเฉลี่ย 3.83 ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.00 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 4.17 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 5.00 
 
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.34 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 
มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.00 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 5.00      



           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.46 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนหนังสือ ต ำรำ เพียงพอและ
ทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.83 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำครอบคลุมตำม
หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.33 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย    
มีค่ำเฉลี่ย 4.50 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร       
มีค่ำเฉลี่ย 4.17 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.42
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 3.83 และควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ
กำรให้บริกำรด้ำนสถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 5.00     
   
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.30 โดยควำมพึงพอใจเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 4.33 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 4.17            
ด้ำนควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.33 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำร
ให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 4.50       
        
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำนักศึกษำ             
มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.45 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนระบบ
กำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 4.17 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุม
เนื้อหำวิชำที่เรียน มีค่ำเฉลี่ย 4.50 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                     
ม ีค่ำเฉลี่ย 4.67 
 



 สรุป ควำมพึงพอใจของนักศึกษำที่มีต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้  ของนักศึกษาหลักสูตร                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.37 

 


