
 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

ภาพรวมของคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.45 ปานกลาง 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.38 ปานกลาง 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.51 มาก 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.51 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  

 

3.41 ปานกลาง 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.66 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.51 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม

 

3.78 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.68 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.43 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.38 ปานกลาง 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.43 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.49 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.51 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 37 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ     

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 65.57 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 32.43 



 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน     16  คน  คิดเปนรอยละ 43.24 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน     11 คน  คิดเปนรอยละ 29.73 

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ 

3. หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  จํานวน     10 คน  คิดเปนรอยละ 27.03 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษา      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.45 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดาน

ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.38 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.51 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC           



 

 

มีคาเฉลี่ย 3.51 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)       

มีคาเฉลี่ย 3.41 

    

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.51 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.78 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.68 

              

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.43 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.38 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.43 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.49    

       

 สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.35 ปานกลาง 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.25 ปานกลาง 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.38 ปานกลาง 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.50 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 3.25 ปานกลาง 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.61 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.50 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

3.69 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.63 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.48 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.38 ปานกลาง 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.44 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.63 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.48 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 16 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ    

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 4 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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษา      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.35 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดาน

ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.25 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.38 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC           

มีคาเฉลี่ย 3.50และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)       

มีคาเฉลี่ย 3.25     

 

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.61 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.50 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.69 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.63   

     

 

 



 

 

       

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.38 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.44 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.63   

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 ระหวางท่ีเรียนควยมีการบันทึกVDOไปดวย เพ่ือนท่ีจะมายอนดูซํ้าไดเลื่อยๆ ทําใหเขาใจงายมากข้ึน 

ขอบคุณครับ  

4.2 ระบบอินเตอรเนตเหมือนจะชาลงมาก 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อยูในระดับ ปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.64 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.55 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.91 มาก 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.64 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 3.45 ปานกลาง 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.88 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.73 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

3.91 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.48 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.45 ปานกลาง 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.55 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.45 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.67 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 11 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ    

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.64 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 36.36 

 



 

 

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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษา      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.55 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.91 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มีคาเฉลี่ย 3.64 

และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 3.45 

      

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.88 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.73 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.91 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.00    

     

 

 

       



 

 

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.45 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.55 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.45  

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 ปญหาสําปรับการเรียนออนไลนมีขอจํากัด 

4.1.1 อุปกรณของ นศ. ท่ีไมพรอม ไมมีใชสําหรับการเรียน เชน อุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับ   

การเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรฯ   อาจจะตองขออนุญาติให นศ. กลุมนี้เขามาเรียนท่ีคณะฯ 

4.1.2 ซอฟแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยตองประชาสัมพันธให นศ. สามารถเขาถึงไดดวย 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ อยูในระดับ มาก         

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.43 ปานกลาง 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.40 ปานกลาง 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.30 ปานกลาง 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.40 ปานกลาง 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 3.60 มาก 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.50 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.30 ปานกลาง 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

3.80 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.40 ปานกลาง 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.30 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.30 ปานกลาง 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.30 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.30 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.41 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 10 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ    

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40.00 

 



 

 

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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษา      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.43 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน        

ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.40 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.30 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC          

มีคาเฉลี่ย 3.40 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)         

มีคาเฉลี่ย 3.60 

      

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.30 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.80 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.40    

     

 

 



 

 

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.30 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.30 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.30 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.30  

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 ถามีการเรียนการสอนท่ีมหาลัยอาจจะทําใหนักศึกษาเขาใจกับสื่อการเรียนการสอนไดมากกวานี้ 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑและการพิมพ อยูในระดับ         

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


