
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตอนท่ี 1 นักศึกษา Onsite   

   

หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจตอหองเรียน 3.82 มาก 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจำนวนนักศึกษา 3.99 มาก 

1.2 อุปกรณประจำหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน 3.73 มาก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 3.74 มาก 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.84 มาก 

2. ความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ 3.80 มาก 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 3.83 มาก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน 3.76 มาก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 3.76 มาก 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.84 มาก 

3. จำนวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอ

ความตองการ 
3.84 มาก 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.78 มาก 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.89 มาก 

4. มีการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค

แลกเปล่ียนหรือทำงานรวมกัน 
3.80 มาก 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.73 มาก 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.87 มาก 

5. การบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.73 มาก 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.87 มาก 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.63 มาก 



หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 3.68 มาก 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรียรรูดวยตนเอง 3.74 มาก 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.72 มาก 

   

ตอนท่ี 2 นักศึกษา Online   

   

หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

1. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 3.686 มาก 

1.1 ระบบการเรยีนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.68 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 3.72 มาก 

1.3 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.62 มาก 

1.4 ความพึงพอใจตอระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, 

VPN, Remote Support) 
3.72 มาก 

2. ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 3.64 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตำราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.55 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
3.74 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.64 มาก 

3. ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 3.81 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 3.82 มาก 

3.2 จำนวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.80 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 3.82 มาก 

   
 

 

   



ตอนท่ี 3 เจาหนาท่ีสนับสนุน 

   

หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

1. สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.90 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 3.90 มาก 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.96 มาก 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 3.98 มาก 

1.4 อุปกรณการทำงานเพียงพอ 3.76 มาก 

2. การติดตอส่ือสาร 3.98 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.02 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 3.95 มาก 

3. การบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  3.82 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน  3.92 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.78 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.78 มาก 

   

ตอนท่ี 4 อาจารย Onsite   

   

หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจตอหองเรียน 4.39 มาก 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจำนวนนักศึกษา 4.64 มากท่ีสุด 

1.2 อุปกรณประจำหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน 4.14 มาก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 4.36 มาก 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.43 มาก 

2. ความพึงพอใจตอหองปฏิบัติการ 4.20 มาก 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 4.29 มาก 



หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน 4.14 มาก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 4.07 มาก 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.29 มาก 

3. จำนวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) มีความเพียงพอตอ

ความตองการ 
4.25 มาก 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 4.29 มาก 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.21 มาก 

4. มีการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรค

แลกเปล่ียนหรือทำงานรวมกัน 
4.07 มาก 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 4.14 มาก 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 

5. การบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.79 มาก 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.86 มาก 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.93 มาก 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 3.57 มาก 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรียรรูดวยตนเอง 3.71 มาก 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.86 มาก 

   

ตอนท่ี 5 อาจารย Online   

   

หัวขอการประเมิน คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

1. ระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 4.04 มาก 

1.1 ระบบการเรยีนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 4.05 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน 4.19 มาก 

1.3 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.80 มาก 

1.4 ความพึงพอใจตอระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (Google Meet, VPN) 4.10 มาก 



2. ความพึงพอใจตอส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 3.84 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตำราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.83 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุม

ตามหลักสูตรการเรียนการสอน 3.89 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.80 มาก 

3. ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 3.93 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 3.97 มาก 

3.2 จำนวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.82 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 3.99 มาก 



 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จำนวน 1,225 คน และนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะห 

ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนำคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมาย 

ของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรูและปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 

เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จำนวน 769 คน คิดเปนรอยละ 62.78 และเพศชายตอบ 

แบบสอบถามจำนวน 456 คน คิดเปนรอยละ 37.22 

คณะที่ตอบแบบสอบถามตามลำดับดังนี้  

1. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน   291 คน คิดเปนรอยละ 23.76 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 13.06 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 161 คน คิดเปนรอยละ 13.14 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 5.63 

5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 90  คน คิดเป็นรอยละ 7.35 

6. คณะศิลปศาสตร จำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ 8.90 

7. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 4.45 

8. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จำนวน 142 คน คิดเปนรอยละ 11.59 

9. คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน จำนวน 17  คน คิดเป็นรอยละ 1.39 

10. บุคลากรสวนกลาง จำนวน 131 คน      คิดเป็นรอยละ 10.69 

 

 

 

 

 

 
 



แบบสอบถาม 

การกำหนดคาน้ำหนักของคะแนน 

คะแนน 5 หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนน 4 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 

คะแนน 3 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง

คะแนน 2 หมายถึงมีความพึงพอใจนอย 

คะแนน 1 หมายถึงมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

เกณฑสำหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กำหนดไวดังนี้ 

4.51 - 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 หมายถึงมีความพึงพอใจ มาก 

2.51 - 3.50 หมายถึงมีความพึงพอใจ ปานกลาง 
2.51 - 2.50 หมายถึงมีความพึงพอใจ นอย 

ต่ำกวา 1.5 หมายถึงมีความพึงพอใจ นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน 

การเรียนการสอนออนไซต 

1. ดานหองเรียน 

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคำถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน 

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 โดยความพึงพอใจเมือพิจารณาเป็นรายดาน ดานหองเรียนเพียงตอจำนวนนักศึกษา มี

คาเฉลีย 3.99 ดานอุปกรณประจ ำหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลีย 3.73 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย 

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 3.74 และดานหองเรียนสะอำด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.84 

 

2. ดานหองปฏิบัติการ 
ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการประกอบดวยคำถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู 

ในระดับมาก มีคาเฉลีย 3.80 โดยความพึงพอใจเมือพิจารณาเป็นรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอมเครืองมือ 

อุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรืองทีศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.83 ดานเครืองมือ อุปกรณ วัสดุฝึกมีคุณภาพพรอมใชงาน 

มีคาเฉลี่ย 3.76 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝึกทันสมัย มีคาเฉลีย 3.76 และดานหองปฏิบัติการสะอาด เป็นระเบียบ 

ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.84 

 

 

 



 

3. จำนวนหองประชุมกลุมยอย 

ความพึงพอใจดานจำนวนหงอประชุมกลุมยอยประกอบดวยคำถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความ

พึงพอใจโดย รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลีย 3.84 โดยความพึงพอใจเมือพิจารณาเป็นรายดาน ดานมีสถานท่ี

เพียงพอ มีคาเฉลีย 3.78 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.89  

 

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือทำงานรวมกัน  

ความพึงพอใจดานการจัดพ้ีนท่ี/สถานทีสำหรับนักศึกษาและอาจารยพบปะสังสรรคแลกเปลียนหรือ 

ทำงานรวมกันประกอบดวยคำถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 

โดยความพึงพอใจเมือพิจารณาเป็นรายดาน ดานสถานทีเพียงพอ มีคาเฉลีย 3.73 และดานสถานทีเหมาะสม  

สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.87 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวย

คำถาม 5 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 โดยความพึงพอใจเม่ือ 

พิจารณาเป็นรายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลีย 3.63 ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลีย 3.68 ดานความมีประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรทีใหบริการ มีคาเฉลีย 3.68 

ดานความพรอมในการใหบริการของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.74 ดานความความครอบคลุมการ 

ใหบริการระบบเครือข่ำยอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.72 

 

การเรียนการสอนออนไลน 

 

1. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคำถาม 4 ดาน พบวานักศึกษา มี

ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ การ

เรียนการสอนออนไลนมีเพียงพอตอการเรียนรูดวยตัวเอง มีคาเฉลี่ย 3.68 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม 

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.72 ความพึงพอใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มี

คาเฉลี่ย 3.62 ความพึงพอใจตอระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote 

Support) คาเฉลี่ย 3.72 

 

2. ความพึงพอใจตอสิ่งสนบัสนุนการเรียนการสอน 

ความพึงพอใจดานสิง่สนับสนนุการเรยีนการสอนประกอบดวยคำถาม 3 ดาน พบวานักศึกษา มีความ



พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ หองสมุด 

หนังสือ ตำราออนไลน เพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.83 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.89 ความพึงพอใจวารสารวิชาการ สื่อ

สิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.80  

 

3. ความพึงพอใจตอซอฟตแวรลิขสิทธิ ์

ความพึงพอใจดานสิง่สนับสนนุการเรยีนการสอนประกอบดวยคำถาม 3 ดาน พบวานักศึกษา มีความ

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.93 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกใน

การเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.97 ดานการความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์มีคาเฉลี่ย 

3.82 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.99  

 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของน ักศ ึกษาและบุคลากรต อสภาวะแวดล อมในการเร ียนร ู  

ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 
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