
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

ภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 3.04 ปานกลาง 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 3.14 ปานกลาง 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.00 ปานกลาง 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 2.86 ปานกลาง 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.14 ปานกลาง 

2 ดานหองปฏิบัติการ 2.93 ปานกลาง 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 3.00 ปานกลาง 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 2.86 ปานกลาง 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 2.79 ปานกลาง 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.07 ปานกลาง 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 2.97 ปานกลาง 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 2.79 ปานกลาง 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.14 ปานกลาง 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

2.83 ปานกลาง 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 2.79 ปานกลาง 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 2.86 ปานกลาง 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 2.93 ปานกลาง 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.21 ปานกลาง 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 2.64 ปานกลาง 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 2.71 ปานกลาง 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 3.00 ปานกลาง 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.07 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
2.94 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 14 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 64.29 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71  

หลักสูตร/สาขา ท่ีตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน      4 คน  คิดเปนรอยละ  28.57 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน      3 คน  คิดเปนรอยละ  21.43 

 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน      3 คน  คิดเปนรอยละ  21.43 

 สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ    7.14 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ปริญญาโท) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ    7.14 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ    7.14 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ    7.14 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

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. ดานหองเรียน        

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.04 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวน

นักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.14 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานมีเทคโนโลยี

ทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 2.86 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.14 

     

2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม              

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.93 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอม

เครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 3.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอม

ใชงาน มีคาเฉลี่ย 2.86 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 2.79 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปน

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.07    

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.97 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                 

รายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 2.79 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.14 

  

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง            

มีคาเฉลี่ย 2.83 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 2.79 และดาน

สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 2.86 

 



5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.93 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.21 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                    

มีคาเฉลี่ย 2.64 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 2.71 ดานความพรอมใน                    

การใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.07 

           สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ                   

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94         

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 2.94 ปานกลาง 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 3.25 ปานกลาง 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 2.25 นอย 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 3.25 ปานกลาง 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 

2 ดานหองปฏิบัติการ 2.75 ปานกลาง 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 3.00 ปานกลาง 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.00 ปานกลาง 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 2.50 ปานกลาง 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 2.50 ปานกลาง 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 2.88 ปานกลาง 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 2.50 ปานกลาง 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.25 ปานกลาง 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

2.38 นอย 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 2.25 นอย 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 2.50 ปานกลาง 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.00 ปานกลาง 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.50 มาก 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 2.50 ปานกลาง 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 2.50 ปานกลาง 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 3.00 ปานกลาง 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.50 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
2.79 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 4 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 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. ดานหองเรียน        

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.94 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวน

นักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.25 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 2.25 ดานมีเทคโนโลยี

ทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 3.25 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.00 

    

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.75 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอม

เครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 3.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอม

ใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 2.50 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปน

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 2.50     

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.88 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 2.50 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.25 

  

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 

2.38 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 2.25 และดานสถานท่ี

เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 2.50 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.50 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                 

มีคาเฉลี่ย 2.50 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 2.50 ดานความพรอมในการ

ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.50 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรยีนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อยูในระดับ ปานกลาง              

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79  

 

       



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 2.83 ปานกลาง 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 3.33 ปานกลาง 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 2.67 ปานกลาง 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 2.33 นอย 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 

2 ดานหองปฏิบัติการ 3.25 ปานกลาง 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 3.67 มาก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.00 ปานกลาง 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 3.33 ปานกลาง 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 3.17 ปานกลาง 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.00 ปานกลาง 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.33 ปานกลาง 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

3.33 ปานกลาง 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.33 ปานกลาง 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.33 ปานกลาง 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.07 ปานกลาง 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.33 ปานกลาง 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 3.00 ปานกลาง 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 3.00 ปานกลาง 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
3.13 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 3 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 1 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. ดานหองเรียน        

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.83 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวน

นักศึกษา มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 2.67 ดานมีเทคโนโลยี

ทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 2.33 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.00 

    

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอม

เครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 3.67 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอม

ใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.33 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปน

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.00     

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.17 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.33 

  

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง                    

มีคาเฉลี่ย 3.33 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.33 และ               

ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.33 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.07 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                 

มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานความพรอมในการ

ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.00 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับ ปานกลาง              

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13   

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกลโรงงาน 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 3.67 มาก 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 3.33 ปานกลาง 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 4.33 มาก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 3.33 ปานกลาง 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.67 มาก 

2 ดานหองปฏิบัติการ 3.75 มาก 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 3.33 ปานกลาง 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.67 มาก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 3.67 มาก 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.33 มาก 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 3.67 มาก 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.67 มาก 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.67 มาก 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

3.67 มาก 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.67 มาก 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.67 มาก 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.27 ปานกลาง 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.67 มาก 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 3.33 ปานกลาง 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 3.33 ปานกลาง 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
3.60 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 3 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 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. ดานหองเรียน        

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.33 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 3.33 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.67  

   

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.75 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมือ

อุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 3.33 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน             

มีคาเฉลี่ย 3.67 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.67 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ 

ถูกสขุลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.33     

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.67 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.67 

  

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน  ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน  พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก                    

มีคาเฉลี่ย 3.67 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.67 และ                      

ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.67 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.27 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.67 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                 

มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานความพรอมในการ

ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.33 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.33 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 อยากon-siteแลวคาาา เรียนออนไลนแลวไมคุมคาเทอมคาา 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางกลโรงงาน อยู ในระดับ มาก              

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60  



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ปริญญาโท) 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 1.75 นอย 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 1.00 นอยท่ีสุด 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.00 ปานกลาง 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 2.00 นอย 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 1.00 นอยท่ีสุด 

2 ดานหองปฏิบัติการ 1.25 นอยท่ีสุด 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 1.00 นอยท่ีสุด 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 1.00 นอยท่ีสุด 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 1.00 นอยท่ีสุด 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 2.00 นอย 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 1.00 นอยท่ีสุด 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 1.00 นอยท่ีสุด 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 1.00 นอยท่ีสุด 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

1.00 นอยท่ีสุด 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 1.00 นอยท่ีสุด 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 1.00 นอยท่ีสุด 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1.40 นอยท่ีสุด 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 1.00 นอยท่ีสุด 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 1.00 นอยท่ีสุด 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 1.00 นอยท่ีสุด 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 2.00 นอย 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2.00 นอย 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
1.28 นอยท่ีสุด 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 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. ดานหองเรียน        

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับนอย มีคาเฉลี่ย 1.75 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 2.00 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 1.00  

   

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 1.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอม

เครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 1.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอม

ใชงาน มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 1.00 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปน

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 2.00     

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 1.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 1.00 

  

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด                    

มีคาเฉลี่ย 1.00  โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 1.00 และ                      

ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 1.00 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 1.40 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                 

มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานความพรอมในการ

ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 2.00 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 ตองการใหปรับภูมิทัศนภายในมหาลัย  แลวจัดเจาหนาทีดูแลบริเวณอาคารสถานท่ี เนื่องจากปจจุบัน

เหมือนโกดังเก็บของ 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (ปริญญาโท)         

อยูในระดับ นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.28   



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 4.00 มาก 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 4.00 มาก 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 4.00 มาก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 4.00 มาก 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 

2 ดานหองปฏิบัติการ 4.00 มาก 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 4.00 มาก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 4.00 มาก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 4.00 มาก 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 4.00 มาก 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 4.00 มาก 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 4.00 มาก 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

4.00 มาก 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 4.00 มาก 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 4.00 มาก 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.60 มาก 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 4.00 มาก 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 3.00 ปานกลาง 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 4.00 มาก 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 4.00 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
3.92 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 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. ดานหองเรียน        

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00  ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00   

   

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมือ

อุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 4.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน               

มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ 

ถูกสขุลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00      

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00 

  

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

4.00 โด ยความ พึ งพ อ ใจ เม่ื อ พิ จ ารณ าเป น รายด าน  ด าน มี สถาน ท่ี เพี ย งพ อ  มี ค า เฉลี่ ย  4.00 และ                      

ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                 

มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานความพรอมในการ

ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบ             

การผลิตอัตโนมัติ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92  

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 2.00 นอย 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 4.00 มาก 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน -3.00 นอยท่ีสุด 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 2.00 นอย 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากท่ีสุด 

2 ดานหองปฏิบัติการ 2.50 ปานกลาง 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 2.00 นอย 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 2.00 นอย 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 2.00 นอย 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 2.00 นอย 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 2.00 นอย 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 2.00 นอย 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

2.00 นอย 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 2.00 นอย 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 2.00 นอย 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 4.00 มาก 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 4.00 มาก 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 4.00 มาก 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 4.00 มาก 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 4.00 มาก 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 4.00 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
2.50 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 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. ดานหองเรียน        

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 2.00 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 5.00  

   

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอม

เครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 2.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอม

ใชงาน มีคาเฉลี่ย 2.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 2.00 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปน

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00     

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 2.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 2.00 

  

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน  ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน  พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับนอย                   

มีคาเฉลี่ย 2.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 2.00 และ                      

ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 2.00 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                 

มีคาเฉลี่ย 4.00  ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานความพรอมในการ

ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.00  และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 อยากใหจัดหองหรือพ้ืนท่ีสําหรับอานหนังสือ ติวหนังสือกับเพ่ือน ทํากิจกรรมกับเพ่ือใหเยอะกวานี้ 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร อยูในระดับ                

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 2.00 นอย 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 2.00 นอย 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 2.00 นอย 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 2.00 นอย 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 2.00 นอย 

2 ดานหองปฏิบัติการ 1.25 นอยท่ีสุด 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 2.00 นอย 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 1.00 นอยท่ีสุด 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 1.00 นอยท่ีสุด 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 1.00 นอยท่ีสุด 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 2.50 ปานกลาง 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 2.00 นอย 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.00 ปานกลาง 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

2.00 นอย 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 2.00 นอย 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 2.00 นอย 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 1.00 นอยท่ีสุด 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 1.00 นอยท่ีสุด 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 1.00 นอยท่ีสุด 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 1.00 นอยท่ีสุด 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 1.00 นอยท่ีสุด 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 1.00 นอยท่ีสุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
1.75 นอย 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 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. ดานหองเรียน        

ความพึงพอใจดานหองเรียน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 2.00 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 2.00 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 2.00 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 2.00  

   

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 1.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอม

เครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 2.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอม

ใชงาน มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 1.00 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปน

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 1.00     

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 2.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสขุลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.00 

  

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน  ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน  พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับนอย                   

มีคาเฉลี่ย 2.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 2.00 และ                      

ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 2.00 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 1.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน                

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                 

มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานความพรอมใน                 

การใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 1.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 1.00 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา อยูในระดับ นอย               

มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.75      


