
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

ภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 3.89 มาก 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 4.09 มาก 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.74 มาก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 3.82 มาก 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.92 มาก 

2 ดานหองปฏิบัติการ 3.85 มาก 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 3.87 มาก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.81 มาก 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 3.80 มาก 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.91 มาก 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 3.90 มาก 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.85 มาก 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.94 มาก 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

3.85 มาก 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.80 มาก 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.90 มาก 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.73 มาก 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.86 มาก 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.66 มาก 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 3.66 มาก 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 3.75 มาก 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.72 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
3.84 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 125 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะห

ขอมูลโดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปล

ความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจภาพรวมตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู  รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิ งตอบแบบสอบถามท่ีสุด จํานวน  80 คน คิดเปนรอยละ 64.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 36.00         

สถานะ นักศึกษาตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 86.40 และอาจารยตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.60  

 

คณะ ท่ีตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  จํานวน    26  คน  คิดเปนรอยละ 20.80 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน    26  คน  คิดเปนรอยละ 20.80 

3. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จํานวน    21 คน  คิดเปนรอยละ 16.80 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน    17 คน  คิดเปนรอยละ 13.60 

5. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน     9  คน  คิดเปนรอยละ   7.20 

6. คณะศิลปศาสตร จํานวน     8 คน  คิดเปนรอยละ   6.40 

7. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  จํานวน     8 คน  คิดเปนรอยละ   6.40 

8. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  จํานวน     5  คน  คิดเปนรอยละ   4.00 

9. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน     5  คน  คิดเปนรอยละ   4.00  

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 พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.89 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 4.09 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.74 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 3.82 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.92  

    

2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวามีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 3.85 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณ

เพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 3.87 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 

3.81 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.80 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ                       

ถูกสขุลักษณะ คาเฉลี่ย 3.91    

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ี

เพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.85 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.94  

 

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.85 โดย

ความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.80 และดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.90 

 



5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.73 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน                  

ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.86 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.66 

ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.66 ดานความพรอมในการใหบริการศูนย                   

การเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.75 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                    

มีคาเฉลี่ย 3.72 

 

           สรุป ภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84   

      

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


