
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

ภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 4.17 มาก 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 4.67 มากท่ีสุด 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.67 มาก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 4.00 มาก 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.33 มาก 

2 ดานหองปฏิบัติการ 3.33 ปานกลาง 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 3.33 ปานกลาง 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.33 ปานกลาง 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 3.00 ปานกลาง 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.67 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

 

4.33 มาก 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 4.33 มาก 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 4.33 มาก 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.07 ปานกลาง 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.33 ปานกลาง 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.33 ปานกลาง 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 3.00 ปานกลาง 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 2.67 ปานกลาง 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
3.78 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 3 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 33.33   

หลักสูตร/สาขา ท่ีตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ  33.33 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ  33.33 

 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ  33.33 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ  

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 4.17 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 4.67 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.67 ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.33  

    

2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวม              

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.33 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอม

เครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 3.33 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอม

ใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.00 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปน

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.67    

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

อาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน              

ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00   

 

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 

โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.33 และดานสถานท่ีเหมาะสม 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.33 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.07 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต                    

มีคาเฉลี่ย 3.33 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานความพรอมใน                    

การใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.67 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.00 



           สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก        

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78         

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 4.25 มาก 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 5.00 มากท่ีสุด 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 4.00 มาก 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 4.00 มาก 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 

2 ดานหองปฏิบัติการ 2.50 ปานกลาง 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 2.00 นอย 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.00 ปานกลาง 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 2.00 นอย 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 3.00 ปานกลาง 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 3.00 ปานกลาง 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 3.00 ปานกลาง 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 3.00 ปานกลาง 

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 2.00 นอย 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.00 ปานกลาง 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 1.00 นอยท่ีสุด 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 1.00 นอยท่ีสุด 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 2.00 นอย 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
3.15 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 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 พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 5.00 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00  ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00  

   

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอม

เครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 2.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอม

ใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 2.00 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปน

ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.00     

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

อาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน             

ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 3.00   

 

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 

โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานสถานท่ีเหมาะสม 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน               

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มี

คาเฉลี่ย 3.00 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 1.00 ดานความพรอมในการ

ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 1.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 2.00 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 อยากใหทาง จนท.ของศูนยมาชวยดู/แนะนําการสอนแบบออนไลนดวยการแชรหนาจอ เนื่องจากเปน

คอมท่ีเกาแลว 

 

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแมพิมพ ในระดับ 

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15          



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

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 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 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
4.00 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 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 พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

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 พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวม   

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

อาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน             

ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00    

 

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 

โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานสถานท่ีเหมาะสม 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 4.00 

ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานความพรอมในการใหบริการศูนยการ

เรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 

4.00  

 

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00  

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบการผลิตอัตโนมัติ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานหองเรียน 4.25 มาก 

1.1 หองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศกึษา 5.00 มากท่ีสุด 

1.2 อุปกรณประจําหองเรียนมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.00 ปานกลาง 

1.3 มีเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 4.00 มาก 

1.4 หองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ 5.00 มากท่ีสุด 

2 ดานหองปฏิบัติการ 3.50 มาก 

2.1 หองปฏิบัติการพรอมเครื่องมืออุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา 4.00 มาก 

2.2 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดฝุกมีคณุภาพพรอมใชงาน 3.00 ปานกลาง 

2.3 เครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย 3.00 ปานกลาง 

2.4 หองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.00 มาก 

3 จํานวนหองประชมุกลุมยอย (Discussion Room) 5.00 มากท่ีสุด 

3.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 5.00 มากท่ีสุด 

3.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 5.00 มากท่ีสุด 

4 ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยน

 

5.00 มากท่ีสุด 

4.1 มีสถานท่ีเพียงพอ 5.00 มากท่ีสุด 

4.2 สถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ 5.00 มากท่ีสุด 

5 ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 3.20 ปานกลาง 

5.1 ความสะดวกในการใชงาน 3.00 ปานกลาง 

5.2 ประสิทธิภาพของระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

5.3 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ 4.00 มาก 

5.4 ความพรอมในการใหบริการศูนยการเรยีนรูดวยตนเอง 3.00 ปานกลาง 

5.5 ความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 3.00 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต (Onsite) 
4.19 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม   

  



ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน       

ออนไซต (Onsite) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร       

   

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 พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองเรียนเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา 

มีคาเฉลี่ย 5.00 ดานอุปกรณประจําหองเรียนมีคุณภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00  ดานมีเทคโนโลยีทันสมัย

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานหองเรียนสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 5.00  

   

  



2. ดานหองปฏิบัติการ         

 ความพึงพอใจดานหองปฏิบัติการ ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวม   

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองปฏิบัติการพรอมเครื่องมือ

อุปกรณเพียงพอสอดคลองกับเรื่องท่ีศึกษา คาเฉลี่ย 4.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุฝกมีคุณภาพพรอมใชงาน              

มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานเครื่องมือ อุปกรณฝกทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.00 และดานหองปฏิบัติการ สะอาดเปนระเบียบ 

ถูกสขุลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00      

           

3. ดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room)       

 ความพึงพอใจดานจํานวนหองประชุมกลุมยอย (Discussion Room) ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวา

อาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน             

ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 5.00 ดานสถานท่ีเหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 5.00   

 

4. ดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปล่ียนหรือทํางานรวมกัน 

 ความพึงพอใจดานการจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษา และอาจารยพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนหรือ

ทํางานรวมกัน ประกอบดวยคําถาม 2 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานมีสถานท่ีเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานสถานท่ี

เหมาะสม สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคาเฉลี่ย 4.00 

 

5. ดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 ความพึงพอใจดานการบริการคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ประกอบดวยคําถาม 5 ดาน 

พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.20 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปน

รายดาน ดานความสะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเตอรเน็ต มี

คาเฉลี่ย 3.00 ดานประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานความพรอมในการ

ใหบริการศูนยการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.00 และดานความครอบคลุมการใหบริการระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต มีคาเฉลี่ย 3.00  

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 สัญญาณอินเตอรเน็ตไมท่ัวถึงทุกจุด ระบบ Lan ใชงานไมได 

 

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไซต 

(Onsite) ของอาจารยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและระบบ              

การผลิตอัตโนมัติ ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  


