
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

ภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.92 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 3.96 มาก 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.97 มาก 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 3.99 มาก 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 3.74 มาก 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  3.99 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.01 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 3.96 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.84 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.93 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.80 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.78 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  3.91 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 158 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะห

ขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมาย

ของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 74.68 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 25.32   

 

 



        คณะ/ หนวยงาน ท่ีตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

1. สวนกลาง    จํานวน     52 คน  คิดเปนรอยละ 32.91 

2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   จํานวน     33 คน  คิดเปนรอยละ 20.89 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร     จํานวน     24 คน  คิดเปนรอยละ 15.19 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    จํานวน     12 คน  คิดเปนรอยละ   7.59 

5. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร     จํานวน       8 คน  คิดเปนรอยละ   5.06 

6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน    จํานวน       7 คน  คิดเปนรอยละ   4.43 

7. คณะบริหารธุรกิจ     จํานวน      6 คน  คิดเปนรอยละ   3.80 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม     จํานวน      6 คน  คิดเปนรอยละ   3.80 

 คณะศิลปศาสตร     จํานวน      6 คน  คิดเปนรอยละ   3.80 

8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ    จํานวน      4 คน  คิดเปนรอยละ   2.53  

  

แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

 

 

 

 



สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.96 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 3.97 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.99 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.74  

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมีความ    

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.99 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวก   

ในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 4.01 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 3.96  

 

3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร       

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน               

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.93 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต          

มีคาเฉลี่ย 3.80 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.78  

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

สวนกลาง 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.18 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 4.19 มาก 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.19 มาก 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 4.27 มาก 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 4.08 มาก 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  4.45 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.42 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 4.48 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4.31 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 4.42 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 4.23 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 4.27 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  4.31 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 52 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 69.23 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 30.77 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.18 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.19 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 4.19 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.27 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.08 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมีความ    

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวก   

ในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 4.42 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 4.48 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.31 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.42 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 4.23 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.27  

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 การ Authen เขาใชอินเตอรเน็ต เม่ือครบ 8 ชั่วโมงแลว จะตองดําเนินการ Authen ใหม อยากให

ปรับเพ่ิมเปน 10 หรือ 12 ชั่วโมง เนื่องจากหากดําเนินการ Authen ไวกอนเริ่มทํางานคือเวลา 8.30 น. จะทําให

อินเตอรเน็ตหลุดกอนเวลา 16.30 น. ซ่ึงยังเปนเวลาปฏิบัติงานอยู และปจจุบันมีการใชการสงไฟลงานผาน 

Google Drive หรือ OneDrive ทําใหเม่ือ Authen หมดเวลา จะเกิดปญหาติดขัดไมสามารถเปดไฟลงานได และ

ในหนา Authen เม่ือหมดอายุแลว จะไมไดมีการ refresh อัตโนมัติหรือแจงใหทราบวา Authen หมดอายุ 

 4.2 อินเตอรเน็ตเม่ือคนงานไวสักพักสิ่งท่ีคนไวตองคนหาใหมเนื่องจากตองตอเน็ตใหมอีกครั้งหลุดบอย 

 4.3 internet หลุดบอย และชามากเวลาโหลดงานสงไฟล เปดPDF และจะถูกตัดชวงเวลา 16.00 ทุกวัน 

บางวันทํางานตอเนื่องอยู  ก็อาจจะลืมท่ีจะตองมาเขา-ออกตอnet ใหมชวงเวลานั้น  อยากใหปรับปรุงใหเสถียร

มากกวานี้ โทรศัพทบางครั้งตองประสานงานกับคนนอกบอยถึงตลอดเวลา ก็โทรไดแตเบอรภายใน อยูกับนักศึกษา

กับหนวยงานภายนอกท่ีตองประสานตองติดตอเบอรมือถือ ติดตามดวยเบอรมือถือ  จะโทรภายนอกหนวยงานก็

จํากัดเบอร.. อยากใหอํานวยความสะดวกชวยเหลือเรื่องนี้ดวย 

 4.4 บางครั้งสัญญาณไมเสถียร 

 4.5 อยากใหปรับปรุงความเสถียรของระบบอินเตอรเน็ตและโทรศัพท ip phone ครับ 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดสวนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.31 ปานกลาง 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 3.39 ปานกลาง 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.45 ปานกลาง 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 3.36 ปานกลาง 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 3.03 ปานกลาง 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  3.27 ปานกลาง 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 3.33 ปานกลาง 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 3.21 ปานกลาง 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.00 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.06 ปานกลาง 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 2.97 ปานกลาง 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2.97 ปานกลาง 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  3.19 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 33 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 69.70 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 30.30 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.31 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.39 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 3.45 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.36 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.03 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมีความ    

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.27 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความ

สะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 3.33 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 3.21 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดัปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.06 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 2.97 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 2.97 

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 ควรสงเจาหนาท่ีมาตรวจเช็คสายแลนท่ีคณะทุกๆ เดือน 4.4 บางครั้งสัญญาณไมเสถียร 

4.2 wifi และ land. ระบบขัดของ บอยมาก 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.91 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 4.21 มาก 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.92 มาก 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 3.50 มาก 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  3.88 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 3.92 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 3.83 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.84 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.96 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.88 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.67 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  3.87 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 24 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 79.17 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.83 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.21 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 3.92 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.00 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.50 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมีความ    

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวก   

ในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 3.92 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 3.83 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.96 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 3.88 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.67 

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 Internet หลุดบอยคะ  และตองตอใหมกอนเวลา 16.30น.ทุกวัน 

 4.2 อินเตอรเน็ตเชื่อตอกับ PC ยากมากคะ  

 4.3 ควรปรับภูมิทัศนแตละคณะใหมีพ้ืนท่ี  สําหรับนักศึกษาเพ่ือนั่งพักผอนมากกวานี้ 

 4.5 เน็ตในคณะหลุดบอยมากคะ 

  4.6  ระบบอินเตอรเน็ต login  1 ครั้ง ควรอยูได 12 ชั่วโมง  บางที login ชวงเวลา 8.30 น. และใชงาน

ถึงชวง 16.30 น. ระบบอินเตอรเน็ตหลุด บางทีสงไฟลงานอยู ทําใหไฟลขาดชวงและสงไฟลไมไป 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก                   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.02 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 3.83 มาก 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.17 มาก 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 4.08 มาก 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 4.00 มาก 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  3.96 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.08 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 3.83 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.83 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.92 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.75 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.83 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  3.94 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 12 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.83 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 4.17 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.08 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุนมีความ    

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวก   

ในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 4.08 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 3.83 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.92 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 3.75 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.83 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ 

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.50 มากท่ีสุด 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 4.50 มากท่ีสุด 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.50 มากท่ีสุด 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 4.50 มากท่ีสุด 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 4.50 มากท่ีสุด 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  4.51 มากท่ีสุด 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.63 มากท่ีสุด 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 4.38 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4.38 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 4.38 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 4.38 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 4.38 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  4.46 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 8 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 00.00 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.50 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.50 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุน             

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.51 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน                 

ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉล ี่ย 4.63 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 4.38 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.38 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.38 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 4.38 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.38 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ 

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.43 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 4.43 มาก 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.57 มากท่ีสุด 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 4.57 มากท่ีสุด 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 4.14 มาก 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  4.29 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.43 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 4.14 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4.14 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 4.43 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 4.00 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 4.00 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  4.29 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 7 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 85.71 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.43 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.43 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 4.57 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.57 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.14 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุน             

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.29 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน                 

ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉล ี่ย 4.43 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 4.14 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.43 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 4.00 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะบริหารธุรกิจ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.96 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 3.67 มาก 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.17 มาก 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 4.17 มาก 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 3.83 มาก 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  3.92 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 3.83 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 4.00 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.83 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 4.00 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.83 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.67 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  3.90 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 6 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.33 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.67 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 4.17 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.17 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.83 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุน             

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน                 

ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉล ี่ย 3.83 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 4.00 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 3.83 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.67 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.21 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 4.33 มาก 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 4.17 มาก 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 4.33 มาก 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  4.17 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.17 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 4.17 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4.06 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 4.17 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 4.00 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 4.00 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  4.14 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 6 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 0 คน คิดเปนรอยละ 00.00 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.21 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.33 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.17 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.33 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุน             

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17  โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน                 

ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉล ี่ย 4.17  และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 4.17 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.06 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.17 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 4.00 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะศิลปศาสตร 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.21 ปานกลาง 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 3.33 ปานกลาง 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.33 ปานกลาง 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 3.17 ปานกลาง 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 3.00 ปานกลาง 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  3.17 ปานกลาง 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 3.17 ปานกลาง 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 3.17 ปานกลาง 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 2.83 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 2.83 ปานกลาง 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 2.83 ปานกลาง 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2.83 ปานกลาง 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  3.07 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 6 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.21 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.17 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.00 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุน             

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.17  โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน                 

ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉล ี่ย 3.17 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 3.17 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.83 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 2.83 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 2.83 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 2.83  

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ ปานกลาง            

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 3.56 มาก 

1.1 มีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ 3.25 ปานกลาง 

1.2 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 มาก 

1.3 มีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 3.75 มาก 

1.4 อุปกรณการทํางานเพียงพอ 3.75 มาก 

2 ดานการติดตอสื่อสาร  4.00 มาก 

2.1 มีความสะดวกในการติดตอสื่อสาร 4.00 มาก 

2.2 ประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท 4.00 มาก 

3 ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4.17 มาก 

3.1 ความสะดวกในการใชงาน 4.00 มาก 

3.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 4.25 มาก 

3.3 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 4.25 มาก 

 สรุปภาพรวมความพึงพอใจของบุคลากรสายสนบัสนนุท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  3.91 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 4 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ            

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

ราชมงคลพระนคร  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 25.00 

 

 



แบบสอบถาม        

   การกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน          

    คะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด       

  คะแนน 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก       

  คะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง       

  คะแนน 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย       

  คะแนน 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด    

   

     เกณฑสําหรับแปลผลคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กําหนดไวดังนี้  

       4.51 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มากท่ีสุด     

  3.51 - 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  มาก       

  2.51 - 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  ปานกลาง     

  2.51 - 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอย       

  ต่ํากวา 1.5 หมายถึง มีความพึงพอใจ  นอยท่ีสุด  

 

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหแบบประเมิน  

1. ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาบุคลากร        

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.56 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                  

รายดาน ดานมีพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.25 ดานพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

มีคาเฉลี่ย 3.50 ดานมีระบบแสงสวางและอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.75 และอุปกรณ              

การทํางานเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.75 

 

2. ดานการต ิดตอส่ือสาร  

ความพึงพอใจดานการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาบุคลากรสายสนับสนุน             

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน                 

ดานความสะดวกในการติดตอสื่อสาร มีคาเฉล ี่ย 4.00 และดานประสิทธิภาพของระบบโทรศัพทมีคาเฉลี่ย 4.00 

 

 

 

 

 



3. ดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

ความพึงพอใจดานการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาบุคลากร     

สายสนับสนุนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน           

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต             

มีคาเฉลี่ย 4.25 และความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.25 

 

สรุป ความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร     

สายสนับสนุนสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อยูในระดับ มาก   มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


