
รายงานการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

ภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ด้านห้องเรียน 3.94 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำ 4.06 มำก 

1.2 อุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.78 มำก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ 3.85 มำก 

1.4 ห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ 4.05 มำก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.88 มาก 

2.1 ห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษำ 3.87 มำก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน 3.82 มำก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.82 มำก 

2.4 ห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.02 มำก 

3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.03 มาก 

3.1 ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ เพียงพอและทันสมัย 4.08 มำก 
3.2 กำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเน้ือหำครอบคลุมตำม

หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
4.09 มำก 

3.3 วำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.04 มำก 
3.4 จ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำร 3.92 มำก 

4 ด้านการจัดพื้นท่ี/สถานท่ีส าหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือท างานร่วมกัน 

3.89 มาก 

4.1 สถำนที่เพียงพอ 3.81 มำก 
4.2 สถำนที่เหมำะสม สะอำด ถูกสุขลักษณะ 3.97 มำก 

5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นท่ี 3.95 มาก 

5.1 ควำมสะดวกในกำรใช้งำน 3.99 มำก 
5.2 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.89 มำก 

5.3 ควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร 3.95 มำก 

5.4 ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.99 มำก 

5.5 ควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 3.93 มำก 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.95 มาก 

6.1 ระบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.93 มำก 

6.2 ระบบวิดีโอสื่อกำรสอนครอบคลุมเน้ือหำวิชำที่เรียน 3.97 มำก 
6.3 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.94 มำก 



สรุปภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 3.94 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรประเมินออนไลน์ จ ำนวน 2,832 คน และน ำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์

ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ย และค่ำร้อยละของค่ำเฉลี่ย เพื่อน ำค่ำเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำย

ของค่ำคะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม    

ผลการศึกษา          

        จำกกำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อสภำวะแวดล้อมในกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

         

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 1,750 คน คิดเป็นร้อยละ 61.79 และเพศชำยตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 1,082 คน คิดเป็นร้อยละ 38.21  

สถำนะ นักศึกษำตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด จ ำนวน 2,575 คน คิดเป็นร้อยละ 90.93 และอำจำรย์ตอบ

แบบสอบถำมจ ำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 9.07  

        คณะ ที่ตอบแบบสอบถำม ตำมล ำดับ ดังนี้ 

1. คณะบริหำรธุรกิจ  จ ำนวน 1,066 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.64 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์   จ ำนวน   620  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.89 

3. คณะวิศวกรรมศำสตร์  จ ำนวน   573  คน  คิดเป็นร้อยละ 20.23 

4. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  จ ำนวน   174 คน  คิดเป็นร้อยละ   6.14 

5. คณะเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน  จ ำนวน   164  คน  คิดเป็นร้อยละ   5.79 

6. คณะศิลปศำสตร์   จ ำนวน   109 คน  คิดเป็นร้อยละ   3.85 

7. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ จ ำนวน     44 คน  คิดเป็นร้อยละ   1.55 

8. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม จ ำนวน     43 คน  คิดเป็นร้อยละ   1.52 

9. คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จ ำนวน     39 คน  คิดเป็นร้อยละ   1.38 

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 พบว่ำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มี
ค่ำเฉลี่ย 3.94 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องเรียนเพียงต่อจ ำนวนนักศึกษำมีค่ำเฉลี่ย 4.06 
ด้ำนอุปกรณ์ประจ ำห้องเรียนมีคุณภำพพร้อมใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.78 ด้ำนมีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดกำร
เรียนรู้ มีค่ำเฉลี่ย 3.85 และด้ำนห้องเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.05 
  
2. ด้ำนห้องปฏิบัติกำร           
 ควำมพึงพอใจด้ำนห้องปฏิบัติกำรประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ย 3.88 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องปฏิบัติกำรพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์
เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ ศึกษำ มีค่ำเฉลี่ย 3.87 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภำพพร้อมใช้งำน             
มีค่ำเฉลี่ย 3.82 ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 3.82 และด้ำนห้องปฏิบัติกำรสะอำด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 4.02      
           
3. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
 ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกประกอบด้วยค ำถำม 4 ด้ำน พบว่ำอำจำรย์มีควำมพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.03 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ 
เพียงพอและทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.08 ด้ำนกำรสืบค้นฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ้ำงอิงงำนวิจัย มีเนื้อหำ



ครอบคลุมตำมหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ย 4.09 ด้ำนวำรสำรวิชำกำรสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อกำรสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่ำเฉลี่ย 4.04 และด้ำนจ ำนวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีควำมเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.92 
        
4. ด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำ และอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือท ำงำนร่วมกัน   
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรจัดพื้นที่/สถำนที่ส ำหรับนักศึกษำและอำจำรย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ท ำงำนร่วมกันประกอบด้วยค ำถำม 2 ด้ำน พบว่ำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.89                  
โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน ด้ำนสถำนที่เพียงพอ มีค่ำเฉลี่ย 3.81 และด้ำนสถำนที่เหมำะสม 
สะอำด ถูกสุขลักษณะ มีค่ำเฉลี่ย 3.97   
    
       
5. ด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่     
 ควำมพึงพอใจด้ำนกำรบริกำรคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบด้วย
ค ำถำม 5 ด้ำน พบว่ำมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.95 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำน ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้งำน มีค่ำเฉลี่ย 3.99 ประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 
3.89 ด้ำนควำมมีประสิทธิภำพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย 3.95 ด้ำนควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.99 ด้ำนควำมควำมครอบคลุมกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต มีค่ำเฉลี่ย 3.93          
  
6. ด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ควำมพึงพอใจด้ำนระบบกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยค ำถำม 3 ด้ำน พบว่ำมีควำมพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 3.95 โดยควำมพึงพอใจเมื่อพิจำรณำเปน็รำยด้ำน ด้ำนระบบกำรเรียนกำร

สอนออนไลน์มีเพียงพอต่อกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่ำเฉลี่ย 3.93 ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนครอบคลุมเนื้อหำวิชำที่

เรียน มีค่ำเฉลี่ย 3.97 ควำมพึงพอใจในกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC มีค่ำเฉลี่ย 3.94 

  

 สรุป ภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.94       
   

     

          


