
รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

ภาพรวมของคณะวศิวกรรมศาสตร ์

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.44 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.51 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.28 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.25 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.70 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.35 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.26 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.38 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.21 ปานกลาง 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.55 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.51 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.62 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.64 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.68 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.11 ปานกลาง 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.26 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.13 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.38 ปานกลาง 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.37 ปานกลาง 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.32 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.21 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.28 ปานกลาง 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.66 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.36 ปานกลาง 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.43 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.38 ปานกลาง 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.49 ปานกลาง 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.42 ปานกลาง 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 3.60 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 3.64 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.51 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 3.66 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.42 ปานกลาง 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 53 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ            
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 86.79 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถามจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 

        คณะ ที่ตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังน้ี 
1. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน    12 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 22.64    

สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
2. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน      10 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 18.87 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
3. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน       6   คน  คิดเป็นรอ้ยละ 11.32   

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ 
4. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน       4   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   7.55   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน       4   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   7.55   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

5. หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน       2   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   3.77 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติเคร่ืองประดับ 

6. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน       2   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   3.77 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ปริญญาโท) 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน       1   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   1.89 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโท) 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน       1   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   1.89 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 

7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จํานวน       1   คน  คิดเป็นร้อยละ   1.89 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาเอก) 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน       1   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   1.89 
สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา 



หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน       1   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   1.89 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสแ์ละระบบการผลิตอตัโนมตั ิ
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน       1   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   1.89 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน       1   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   1.89 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติเครื่องมอืและแม่พิมพ์ 
หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน       1   คน  คิดเป็นร้อยละ   1.89 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (ตอ่เน่ือง) 
หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   จํานวน       1   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   1.89 
สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 
หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   จํานวน       1   คน  คิดเป็นรอ้ยละ   1.89 
สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส ์

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยที่สุด  

 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.44 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.51 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.28 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.25 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.70 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม      
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.26 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.38 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.21 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.55    
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.64 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.68 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความ
ต้องการ มีค่าเฉล่ีย 3.11 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.26 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.13 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.38      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 โดยความพึงพอใจ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.32 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.21 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.28             
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.66 ด้านความความครอบคลุม             
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.36       
        
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์             
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.43 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน           
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.38 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.49 ด้านความความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
มค่ีาเฉล่ีย 3.42      
 
 
           



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉล่ีย 3.64 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.51       
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.66 

 สรุป ความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ ของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.75 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.83 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.67 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.50 มาก 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.52 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.33 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.50 มาก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.50 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.75 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.71 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.92 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.75 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.92 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.25 ปานกลาง 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.46 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.42 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.77 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.83 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.67 มาก 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.58 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.92 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.83 มาก 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.75 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.75 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.83 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.67 มาก 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 3.97 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.00 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 3.92 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.70 มาก 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 12 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา    
มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.67 ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.33 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.75      
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.92 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.92 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.25 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.46 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.42 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.50      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.58             
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.92 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.83       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.75 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.67  
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00       
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.92 
 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  
   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้



หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องกล 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.23 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.20 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.10 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.60 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.35 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.30 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.30 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.20 ปานกลาง 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.60 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.55 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.50 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.70 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.70 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.30 ปานกลาง 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.25 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.20 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.30 ปานกลาง 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.28 ปานกลาง 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.20 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.50 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.60 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.10 ปานกลาง 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.50 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.30 ปานกลาง 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.60 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.60 มาก 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 3.50 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 3.60 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.30 ปานกลาง 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 3.60 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.38 ปานกลาง 
การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          



        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 10 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.23 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.20 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.10 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.60 
 
 
  
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           



 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.30 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.30 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.20 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.60      
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.55 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.70 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.70 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.30 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.25 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.20 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.30      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.28 โดยความพึงพอใจเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.20 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.50             
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.60 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.10       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.30 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.60 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.60  
 
 
 
7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         



 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉล่ีย 3.60 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.30       
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.60 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้



หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.21 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.83 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 2.50 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 2.96 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 2.83 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.17 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 2.67 ปานกลาง 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.17 ปานกลาง 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 2.42 น้อย 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 2.67 ปานกลาง 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
2.83 ปานกลาง 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 2.33 น้อย 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 1.83 น้อย 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
2.67 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 2.33 น้อย 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 2.43 น้อย 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 2.83 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2.17 น้อย 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 1.83 น้อย 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.83 ปานกลาง 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2.50 ปานกลาง 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 2.67 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 2.67 ปานกลาง 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 2.67 ปานกลาง 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 2.67 ปานกลาง 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 2.55 ปานกลาง 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 2.33 น้อย 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 2.50 ปานกลาง 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 2.83 ปานกลาง 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  2.70 ปานกลาง 
การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          



        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 6 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

สว่นที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.21 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 2.50 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.50 
 
 
  
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           



 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.83 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.17 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 2.67 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.17     
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.42 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 2.67 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 2.83 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 2.33 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มค่ีาเฉลี่ย 1.83 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.67 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 2.33 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.43 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.83 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 2.17 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 1.83             
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 2.83 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 2.50       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 2.67 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 2.67 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.67 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 2.67  
 
 
 
7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         



 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.55 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกใน
การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 2.33 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
2.50 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 2.83 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ให้ทุนผลิตสื่อการสอน ออนไลน์ 
 8.2 ตึก 3 ชั้นข้างโรงกรองน้ําเก่า ไม่มีสัญญาณไวไฟ 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 2.94 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 2.75 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 2.75 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.25 ปานกลาง 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.38 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.00 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.75 มาก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.50 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.25 ปานกลาง 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.13 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.00 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.25 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 4.25 มาก 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.50 มาก 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.50 มาก 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.30 ปานกลาง 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.25 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.25 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.25 ปานกลาง 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.75 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.42 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.50 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.50 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.25 ปานกลาง 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 4.08 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.00 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.25 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.53 มาก 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 4 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.94 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.75 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.75 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.25 
 
 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 2.50 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.25     
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.13 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.25 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.25 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 
โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.50      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 โดยความพึงพอใจเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.25 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.25 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.25             
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.75 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.42 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.25  
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.08 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.25 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ควรมีเจ้าหน้าที่ประจําวิทยาเขต ให้มากข้ึน อินเตอร์เน็ตที่ใช้งานในวิทยาเขตช้า Login ได้บ้างไม่ได้
บ้าง จํานวน AP ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงทําให้ต้องจัดหา AP ส่วนตัวมาใช้งานในหลาย ๆ ห้องเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถใช้งานได้ 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.38 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.50 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.25 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.75 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.38 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.25 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.25 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.25 ปานกลาง 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.75 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.56 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.50 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.75 มาก 

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

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.00 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.00 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.25 ปานกลาง 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.25 ปานกลาง 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.75 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.25 ปานกลาง 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.08 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 2.75 ปานกลาง 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.25 ปานกลาง 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.25 ปานกลาง 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 3.42 ปานกลาง 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 3.50 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.25 ปานกลาง 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 3.50 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.29 ปานกลาง 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 4 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.25 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.75 
 
 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.25 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.25 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.25 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.75     
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.56 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.50 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.00 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 โดยความพึงพอใจเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.25             
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.75 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.25       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.08 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 2.75 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.25 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.25  
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกใน
การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
3.25 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.50 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา และเข้าตรวจสอบสถานที่การเรียนการสอนของนักศึกษา 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมการผลิตเครือ่งประดับ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.50 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.67 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.33 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.42 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.33 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.33 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.00 ปานกลาง 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.92 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.00 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.67 มาก 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.84 มาก 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.67 มาก 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.93 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.67 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.67 มาก 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.67 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.33 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.33 มาก 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.44 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.67 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.33 ปานกลาง 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.33 ปานกลาง 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 4.56 มากท่ีสุด 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.67 มากที่สุด 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.33 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.67 มากที่สุด 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.80 มาก 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 3 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวนนักศึกษา            
มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านมีเทคโนโลยีทันสมัย
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.33 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.42 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.33 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.33 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00     
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.92 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.67 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 
โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.67 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.67             
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.33 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.33       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.44 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.67 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.33 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.33  
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการ
เข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
4.33 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.67 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล (ปริญญาโท) 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 2.75 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 2.50 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 2.50 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.00 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.00 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.00 ปานกลาง 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 2.13 น้อย 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 2.50 ปานกลาง 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
2.50 ปานกลาง 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 2.50 ปานกลาง 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 1.00 น้อยที่สุด 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
2.00 น้อย 

4.1 สถานที่เพียงพอ 2.00 น้อย 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 2.00 น้อย 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 2.00 น้อย 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 2.00 น้อย 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2.00 น้อย 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 2.00 น้อย 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.00 น้อย 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2.00 น้อย 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 2.00 น้อย 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 2.00 น้อย 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 2.00 น้อย 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 2.00 น้อย 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 2.00 น้อย 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 2.00 น้อย 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 2.00 น้อย 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 2.00 น้อย 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  2.27 น้อย 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 2 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิงตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.75 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.50 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 2.50 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00 
 
 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00     
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.13 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 2.50 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 2.50 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 2.50 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 1.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.00 
โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 2.00 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 2.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.00 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 2.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 2.00              
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 2.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 2.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 2.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 2.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 2.00  
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉล่ีย 2.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 2.00 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ช่วง covid อยากให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสลับมาทํางานบ้าง นศ บ่น ยืม หนังสือยากมากค่ะ 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (ปริญญาโท) อยู่ในระดับ น้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า (ปรญิญาโท) 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.88 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 4.00 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.00 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 4.00 มาก 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.50 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 4.00 มาก 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.50 มาก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.50 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.00 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.50 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.50 มากที่สุด 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.50 มากที่สุด 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.50 มาก 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.50 มาก 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.50 มาก 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.50 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.50 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.00 ปานกลาง 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.67 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.50 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 4.00 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.50 มาก 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 4.00 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.00 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.00 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.72 มาก 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 2 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

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



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.00     
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.50 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.50 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 
โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.50      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.00              
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย ์     
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.50  
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโท) อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.38 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.50 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.50 มาก 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.50 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.50 มาก 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.50 มาก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.50 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.50 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.50 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 2.50 ปานกลาง 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
2.50 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 2.00 น้อย 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.50 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.50 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.50 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.50 มาก 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.67 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.50 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.50 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.00 มาก 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 4.17 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.50 มากที่สุด 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.00 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.46 ปานกลาง 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 2 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถาม จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเพศหญิงตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.50 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.50 
 
 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.50 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 3.50     
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 2.50 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 2.00 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.50       
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.50       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.50 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.50 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.17 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉล่ีย 4.50 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 Visio และใช้งาน ieee ไม่สะดวกเหมือนของ มจพ 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาเอก) 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 4.00 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 4.00 มาก 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.00 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 4.00 มาก 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 3.25 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.00 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 3.00 ปานกลาง 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.00 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 5.00 มากที่สุด 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 4.00 มาก 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
5.00 มากท่ีสุด 

4.1 สถานที่เพียงพอ 5.00 มากที่สุด 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากที่สุด 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 5.00 มากท่ีสุด 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 5.00 มากที่สุด 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5.00 มากที่สุด 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 5.00 มากที่สุด 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 5.00 มากที่สุด 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5.00 มากที่สุด 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 4.33 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.00 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 4.00 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 5.00 มากที่สุด 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 4.00 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.00 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.00 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.26 มาก 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

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



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 3.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00    
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 5.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
5.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 5.00 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 5.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 โดยความพึงพอใจ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 5.00          
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 5.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาเอก) อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมการบํารุงรักษา 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 5.00 มากท่ีสุด 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 5.00 มากที่สุด 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 5.00 มากที่สุด 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 5.00 มากที่สุด 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากที่สุด 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.75 มากท่ีสุด 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 5.00 มากที่สุด 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 5.00 มากที่สุด 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.00 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากที่สุด 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.75 มากท่ีสุด 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 5.00 มากที่สุด 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
5.00 มากที่สุด 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 5.00 มากที่สุด 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 4.00 มาก 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
5.00 มากท่ีสุด 

4.1 สถานที่เพียงพอ 5.00 มากที่สุด 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากที่สุด 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 5.00 มากท่ีสุด 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 5.00 มากที่สุด 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5.00 มากที่สุด 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 5.00 มากที่สุด 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 5.00 มากที่สุด 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 5.00 มากที่สุด 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 5.00 มากท่ีสุด 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 5.00 มากที่สุด 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 5.00 มากที่สุด 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 5.00 มากที่สุด 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 4.00 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.00 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.00 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.79 มากท่ีสุด 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 5.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 5.00 
 
 
  



2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 4.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 5.00   
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 5.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
5.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 5.00 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 5.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย 5.00 โดยความพึงพอใจ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 5.00          
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 5.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 5.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 5.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 5.00 
 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบํารุงรักษา อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.00 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 1.75 น้อย 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 2.00 น้อย 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 2.00 น้อย 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 1.00 น้อยที่สุด 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 2.00 น้อย 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 2.75 ปานกลาง 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.00 ปานกลาง 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.00 ปานกลาง 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.00 ปานกลาง 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 2.00 น้อย 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
2.50 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 2.00 น้อย 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 2.80 ปานกลาง 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.00 ปานกลาง 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.00 ปานกลาง 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2.00 น้อย 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.00 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.00 ปานกลาง 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.00 ปานกลาง 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.00 ปานกลาง 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 3.00 ปานกลาง 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 3.00 ปานกลาง 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 3.00 ปานกลาง 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  2.69 ปานกลาง 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00 
 
 
  



 
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 1.75 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 2.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 1.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 2.00   
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.75 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ 
ตํารา เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 2.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
5.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 2.00 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.80 โดยความพึงพอใจ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.00          
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 2.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย ์     
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.00 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกใน
การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
3.00 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.00 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ อยู่ในระดับ          
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 2.50 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 2.00 น้อย 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 2.00 น้อย 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 2.00 น้อย 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 2.00 น้อย 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 2.00 น้อย 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 2.00 น้อย 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.00 ปานกลาง 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.00 ปานกลาง 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.00 ปานกลาง 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 3.00 ปานกลาง 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 3.00 ปานกลาง 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.00 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.00 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.00 ปานกลาง 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.00 ปานกลาง 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.00 ปานกลาง 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.00 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3.00 ปานกลาง 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 3.00 ปานกลาง 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 3.00 ปานกลาง 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 3.00 ปานกลาง 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 3.00 ปานกลาง 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 3.00 ปานกลาง 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  2.79 ปานกลาง 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 2.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00 
 
 
  



 
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 2.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 2.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 2.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 2.00   
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ 
ตํารา เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 3.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.00 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.00          
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 3.00 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกใน
การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
3.00 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.00 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.75 มาก 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.00 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 4.00 มาก 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.00 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 4.00 มาก 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.00 มาก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.00 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.75 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
3.00 ปานกลาง 

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

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
3.00 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 3.00 ปานกลาง 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.80 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 4.00 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 4.00 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.00 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 4.00 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.00 มาก 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 4.00 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.00 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.00 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.76 มาก 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

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



 
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 4.00   
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.00 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 โดยความพึงพอใจ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.00          
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (ต่อเนื่อง) 

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

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.00 มาก 

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

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
4.00 มาก 

4.1 สถานที่เพียงพอ 4.00 มาก 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.80 มาก 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 4.00 มาก 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 4.00 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.00 มาก 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 4.00 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.00 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 4.00 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.00 มาก 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 4.00 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 4.00 มาก 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.00 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  4.01 มาก 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศหญิงตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

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



 
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 4.00   
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 
โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 โดยความพึงพอใจ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.00          
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 4.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน (ต่อเนื่อง) อยู่ในระดับ 
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวชิาช่างเขียนแบบเครื่องกล 

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 4.50 มากท่ีสุด 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 5.00 มากที่สุด 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.00 มาก 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 4.00 มาก 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากที่สุด 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 4.25 มาก 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 4.00 มาก 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 4.00 มาก 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 4.00 มาก 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากที่สุด 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.25 มาก 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 5.00 มากที่สุด 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.00 มาก 

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

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
4.00 มาก 

4.1 สถานที่เพียงพอ 4.00 มาก 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.00 ปานกลาง 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 3.00 ปานกลาง 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.00 ปานกลาง 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 4.00 มาก 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.00 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 4.00 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 4.00 มาก 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 3.33 ปานกลาง 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 3.00 ปานกลาง 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 4.00 มาก 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 3.00 ปานกลาง 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.90 มาก 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศชายตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 5.00 
 
 
  



 
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือ
อุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 
มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 
ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉลี่ย 5.00   
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.25 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00
โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านสถานที่เหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.00           
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์      
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.33 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกใน
การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
4.00 ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 3.00 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู ้

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวชิาช่างอิเลก็ทรอนิกส ์

ข้อ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1 ด้านห้องเรียน 3.00 ปานกลาง 
1.1 ห้องเรียนเพียงตอ่จํานวนนักศึกษา 3.00 ปานกลาง 
1.2 อุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
1.4 ห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
2 ด้านห้องปฏิบัติการ 2.75 ปานกลาง 
2.1 ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเรื่องทีศึ่กษา 3.00 ปานกลาง 
2.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพพร้อมใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
2.3 เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย 2.00 น้อย 
2.4 ห้องปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 
3 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.00 ปานกลาง 
3.1 ห้องสมุด หนังสือ ตํารา เพียงพอและทันสมัย 3.00 ปานกลาง 
3.2 การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน 
4.00 มาก 

3.3 วารสารวิชาการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 
3.4 จํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อความต้องการ 1.00 น้อยที่สุด 
4 ด้านการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ 

แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน 
2.50 ปานกลาง 

4.1 สถานที่เพียงพอ 1.00 น้อยที่สุด 
4.2 สถานที่เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 
5 ด้านการบรกิารคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 3.40 ปานกลาง 
5.1 ความสะดวกในการใช้งาน 3.00 ปานกลาง 
5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีใ่ห้บริการ 4.00 มาก 
5.4 ความพร้อมในการให้บริการของศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.00 มาก 
5.5 ความครอบคลุมการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3.00 ปานกลาง 
6 ด้านระบบการเรยีนการสอนอิเลก็ทรอนิกส ์ 3.33 ปานกลาง 
6.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 4.00 มาก 
6.2 ส่ือการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน 4.00 มาก 
6.3 ความพึงพอใจในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด MOOC 2.00 น้อย 
7 ด้านซอฟต์แวรล์ิขสิทธ์ิ 3.67 มาก 
7.1 ความสะดวกในการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 5.00 มากที่สุด 
7.2 จํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน 2.00 น้อย 
7.3 ความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของมหาวทิยาลัย 4.00 มาก 

  สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีตอ่สภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้  3.09 ปานกลาง 



การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล          

        การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประเมินออนไลน์ จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของค่าเฉลี่ย เพ่ือนําค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายของ              
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร          

ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเพศชายตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00.00 

แบบสอบถาม        

   การกําหนดค่านํ้าหนักของคะแนน          
    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       
  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       
  ต่ํากว่า 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  น้อยทีสุ่ด 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบประเมิน        

1. ด้านห้องเรียน           
 ความพึงพอใจด้านห้องเรียน ประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.00 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องเรียนเพียงต่อจํานวน
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านอุปกรณ์ประจําห้องเรียนมีคุณภาพพร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านมีเทคโนโลยี
ทันสมัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.00 และด้านห้องเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00 
 
 
  



 
2. ด้านห้องปฏิบัติการ           
 ความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวม    
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.75 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องปฏิบัติการพร้อม
เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอสอดคล้องกับเร่ืองที่ศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุฝึกมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ฝึกทันสมัย มีค่าเฉล่ีย 2.00 และด้านห้องปฏิบัติการสะอาด 
เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 3.00   
           
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก           
 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบด้วยคําถาม 4 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านห้องสมุด หนังสือ 
ตํารา เพียงพอและทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออ้างอิงงานวิจัย มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านวารสารวิชาการสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการสืบค้นเพียงพอ
และทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 และด้านจํานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย (Discussion Room) มีความเพียงพอต่อ            
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ย 1.00 
        
4. ด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษา และอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือทํางานร่วมกัน   
 ความพึงพอใจด้านการจัดพ้ืนที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาและอาจารย์พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนหรือ
ทํางานร่วมกันประกอบด้วยคําถาม 2 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.50 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านสถานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 1.00 และด้านสถานท่ีเหมาะสม 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีค่าเฉล่ีย 4.00      
       
5. ด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
 ความพึงพอใจด้านการบริการคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบด้วย
คําถาม 5 ด้าน พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 โดยความพึงพอใจ              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.00 ด้านประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00 ด้านความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 4.00           
ด้านความพร้อมในการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านความความครอบคลุม           
การให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ย 3.00       
              
6. ด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์         
 ความพึงพอใจด้านระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย ์     
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.33 โดยความพึงพอใจเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน             
ด้านระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉล่ีย 4.00 ด้านสื่อการเรียนการสอน
ครอบคลุมเน้ือหาวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด 
MOOC มีค่าเฉลี่ย 2.00 
 
 



7. ด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์         
 ความพึงพอใจด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ประกอบด้วยคําถาม 3 ด้าน พบว่าอาจารย์ มีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านความสะดวกในการเข้า
ใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ มีค่าเฉลี่ย 5.00 ด้านจํานวนประเภทซอฟต์แวร์มีเพียงพอต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.00 
ด้านความพึงพอใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ย 4.00 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 การใช้งาน IEEE จากเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัยไม่สะดวกเหมือนใช้ล็อกอินจาก มจพ. 

สรุป  ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเ รียนรู้ ของอาจารย์หลักสูตร                   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


