
รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

ภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.49 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา 3.63 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.63 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.44 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.25 ปานกลาง 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.64 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 3.56 มาก 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.81 มาก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.69 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.66 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.63 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.88 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.06 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.06 ปานกลาง 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.07 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.00 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.13 ปานกลาง 
5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 3.90 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.94 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.88 มาก 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ 3.81 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.75 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.13 มาก 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.56 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.69 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.75 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.25 ปานกลาง 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.55 มาก 
 



การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 16 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ            
ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 และเพศชายตอบ
แบบสอบถามจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 

        หลักสูตร/สาขา ที่ตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังน้ี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน        9  คน  คิดเป็นร้อยละ  56.25

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน        4  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.00  

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน        2 คน  คิดเป็นร้อยละ  12.50 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จํานวน        1  คน  คิดเป็นร้อยละ    6.25 

 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด    
   
     เกณฑ์สําหรับแปลผลคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กําหนดไว้ดังน้ี  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากที่สุด     
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       



  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     
  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
  ตํ่ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.49 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย 3.63 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.63 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.44 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.25 
  
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.64 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.56 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.81 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.69 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.50      
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.66 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.63 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้านวารสารวิชาการสื่อส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.06 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.06 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.07 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.00 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.13      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 โดยความพึงพอใจเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย



อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.88 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.81            
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.75 ด้านความความครอบคลุมการ
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.13       
        
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์             
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.69 ด้านส่ือการเรียนการสอนครอบคลุม
เน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉล่ีย 3.75 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                
มีค่าเฉล่ีย 3.25   

 สรุป ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 4.25 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา 5.00 มากท่ีสุด 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.00 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 4.00 มาก 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 5.00 มากท่ีสุด 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 5.00 มากท่ีสุด 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 5.00 มากท่ีสุด 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 5.00 มากท่ีสุด 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากท่ีสุด 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 5.00 มากท่ีสุด 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 5.00 มากท่ีสุด 

3.2 
การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม
หลักสูตรการเรียนการสอน 

5.00 มากท่ีสุด 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 5.00 มากท่ีสุด 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 5.00 มากท่ีสุด 

4 
ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 

4.00 มาก 

4.1 สถานที่เพียงพอ 4.00 มาก 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 4.00 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 4.00 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ 4.00 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4.00 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.00 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.00 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.00 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.38 มาก 
 



การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 และเพศชายตอบ
แบบสอบถามจํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์สําหรับแปลผลคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กําหนดไว้ดังน้ี  
       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากที่สุด     
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     
  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
  ตํ่ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา           
มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 5.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 5.00    
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 5.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ มีค่าเฉล่ีย 5.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 
โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.00 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้าน
ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความความครอบคลุมการ
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.00       
        
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์             
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านส่ือการเรียนการสอนครอบคลุม
เน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉล่ีย 4.00 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC        
มีค่าเฉล่ีย 4.00   



สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ มี ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.25 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา 3.25 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.50 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.25 ปานกลาง 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.31 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 3.25 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.25 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.25 ปานกลาง 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.13 ปานกลาง 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.25 ปานกลาง 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.25 ปานกลาง 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.75 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 2.25 น้อย 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
2.50 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 2.50 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 2.50 ปานกลาง 
5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 3.90 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.75 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.75 มาก 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ 3.75 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.75 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.50 มากท่ีสุด 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.25 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.50 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.75 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 2.50 ปานกลาง 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.22 ปานกลาง 
 



การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 4 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิงตอบแบบสอบถาม
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์สําหรับแปลผลคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กําหนดไว้ดังน้ี  
       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากที่สุด     
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     
  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
  ตํ่ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.25 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.25 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.31 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.25 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.25 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.25 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.50      
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.13 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ 
ตํารา เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.25 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.25 ด้านวารสารวิชาการสื่อส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.75 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ มีค่าเฉล่ีย 2.25 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
2.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 2.50 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 2.50      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.90 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.75 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.75           
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.75 ด้านความความครอบคลุมการ
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.50       
        
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์             
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้าน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉล่ีย 3.75 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉล่ีย 2.50   

 



สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ มี ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.42 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา 3.56 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.56 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.44 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.11 ปานกลาง 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.50 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 3.44 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.78 มาก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.56 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.22 ปานกลาง 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.70 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.56 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.00 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.11 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.11 ปานกลาง 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.00 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 2.89 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.11 ปานกลาง 
5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 3.87 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 4.00 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.89 มาก 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ 3.78 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.67 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.67 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.78 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.78 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.44 ปานกลาง 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.52 มาก 
 



การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 9 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่ สุด จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 และเพศชายตอบ
แบบสอบถามจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์สําหรับแปลผลคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กําหนดไว้ดังน้ี  
       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากที่สุด     
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     
  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
  ตํ่ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.56 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.56 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.44 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.11 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.44 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.78 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.56 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.22      
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.70 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.56 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.11 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.11 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 2.89 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.11      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.87 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 3.89 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.78           
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.67 ด้านความความครอบคลุมการ
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.00       
        
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์             
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.78 ด้านส่ือการเรียนการสอนครอบคลุม
เน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉล่ีย 3.78 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                
มีค่าเฉล่ีย 3.44  

 



7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ควรจัดหา หรือปรับปรุงห้องพักอาจารย์ เน่ืองจากห้องพักแออัดคับแคบ  

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ มี ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.88 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา 4.00 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.00 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 4.00 มาก 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.25 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา 4.00 มาก 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.50 มากท่ีสุด 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.50 มากท่ีสุด 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.88 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.00 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.50 มาก 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
4.00 มาก 

4.1 สถานที่เพียงพอ 4.00 มาก 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
5 ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 4.00 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 4.00 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ 4.00 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
6 ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3.50 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.50 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.50 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.50 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.92 มาก 
 



การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 2 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศตอบแบบสอบถามชาย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิงตอบแบบสอบถาม
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด       
  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       
  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       
  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย       
  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      

     เกณฑ์สําหรับแปลผลคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กําหนดไว้ดังน้ี  
       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากที่สุด     
  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       
  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     
  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อย       
  ตํ่ากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน 

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88  โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา           
มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.50 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 4.50 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ    
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00      
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านส่ิงอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.88 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.50 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปล่ียนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 
โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.00 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.00 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้าน
ความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านความความครอบคลุม                      
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉล่ีย 4.00       
        
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์             
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านส่ือการเรียนการสอนครอบคลุม
เน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉล่ีย 3.50 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC                
มีค่าเฉล่ีย 3.50  

 



7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ดี 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ มี ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 

 

 

 

 

 

 


