
 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

ภาพรวมของคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.27 ปานกลาง 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.40 ปานกลาง 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.34 ปานกลาง 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.10 ปานกลาง 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  

 

3.25 ปานกลาง 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.21 ปานกลาง 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.05 ปานกลาง 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม

 

3.34 ปานกลาง 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.25 ปานกลาง 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.47 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.49 ปานกลาง 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.45 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.47 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.32 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 73 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ     

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 68.50 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 31.50   



 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา ท่ีตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน     30  คน  คิดเปนรอยละ 41.10 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   จํานวน     17  คน  คิดเปนรอยละ 23.29 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   จํานวน     10  คน  คิดเปนรอยละ 13.70 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   จํานวน     10  คน  คิดเปนรอยละ 13.70 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จํานวน      6  คน  คิดเปนรอยละ  8.22 

สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี 

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 3.27 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดาน

ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.40 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.34 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC          

มีคาเฉลี่ย 3.10 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)       

มีคาเฉลี่ย 3.25   

    

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.21 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.05 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.34 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.25 

              

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.47 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.49 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.45 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.47    

        

 สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ ปานกลาง 

มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.32          

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.68 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.77 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.70 มาก 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.53 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 3.70 มาก 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.57 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.37 ปานกลาง 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

3.83 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.50 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.87 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.80 มาก 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.97 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.83 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.70 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 30 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ    

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.67 

 



 

 

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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวานักศึกษา      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.77 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.70 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มีคาเฉลี่ย 3.53

และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 3.70 

    

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.37 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.83 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.50    

     

 

 

       



 

 

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.87 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขาใช

งานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.80 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.97 และ

ดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.83   

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 รูปแบบการใช mooc ท่ีมีประสบการณ คือใชเฉพาะสอบ หรือสงงานไมไดมีการเรียนเก็บหนวยกิต 

หรืออะไรและระบบสื่อหรือระบบ คนขางใชยาก อยากใหมหาวิทยาลัยศึกษา mood ของ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ Thaimooc ในฐานะนักศึกษาท่ีนี้ เราศึกษาของท่ีอ่ืนเสมอ ท้ังในและ

นอกประเทศและอยากใหทางมหาวิทยาลัยมีและใชงานงาย สะดวกบาง รวมถึงเลือกวิชาไดตามความสนใจจริง

และไมจําเปนตองศึกษาถึง 4 ปดวยซํ้าหาก โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรของ Thaimooc สําเร็จโดยเร็ว เราคิดวา

นาจะไดปริญญาหลายใบแลว จึงอยากใหมหาวิทยาลัยไมยึดติด หรือ ใชการวัดผลใหญๆ อยูท่ีการสอบ หวังวาจะใช

ขอเสนอแนะนี้จัดทํา พัฒนา และประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง  

4.2 บางวิชารูสึกไมจําเปน และบางวิชาเรียนเชาและมากเกินไป วิชาบางตัวคะแนนนอยมันทํางานถ่ี       

ไมเหลือเวลาพักและทํางานตัวอ่ืน 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.70  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.13 ปานกลาง 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.29 ปานกลาง 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.18 ปานกลาง 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 2.82 ปานกลาง 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 3.24 ปานกลาง 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.06 ปานกลาง 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.00 ปานกลาง 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

3.06 ปานกลาง 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.12 ปานกลาง 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.16 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.12 ปานกลาง 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.12 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.24 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
2.84 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 17 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ    

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 58.82 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 41.18 

 



 

 

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 3.13 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดาน

ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.29 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.18 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มี

คาเฉลี่ย 2.82 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มี

คาเฉลี่ย 3.24 

      

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.06 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.00 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.06 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.12    

     

 

 



 

 

       

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.16 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.12 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.12 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.24  

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 นักศึกษาไมสามารถLog inเขาไปโหลดโปรแกรมในเครือของMicrosoft Officeได 

 4.2 การเรียนออนไลน มีการสั่งงานเยอะมากมากวาปกติ รวมถึงงานกลุมท่ีเพ่ือนใหความรวมมือนอยทําให

บางครั้งก็ตองทํางานอยูไมก่ีคนหรือทําคนเดียวใหงานเสร็จ สงผลกระทบทําใหเวลาพักผอนนอย มีเวลาไปเรียนรู

เพ่ิมเติมนอยทําใหพัฒนาตัวเองไดชา 

 4.3 โปรแกรมหรือซอฟแวรแบบถูกลิขสิทธิ์ใชแลวบัคและการติดตั้งลําบากมาก 

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 2.65 ปานกลาง 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 2.70 ปานกลาง 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 2.90 ปานกลาง 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 2.70 ปานกลาง 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 2.30 นอย 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.07 ปานกลาง 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 2.90 ปานกลาง 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

3.10 ปานกลาง 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.20 ปานกลาง 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 2.70 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.00 ปานกลาง 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 2.50 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 2.60 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
2.81 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 10 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ    

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30.00 

 



 

 

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 2.65 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน        

ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 2.70 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 2.90 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC           

มีคาเฉลี่ย 2.70 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)      

มีคาเฉลี่ย 2.30      

 

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.07 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 2.90 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.10 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.20    

    

 

 



 

 

        

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.70 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 2.50 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 2.60  

 

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ อยูในระดับ                 

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.13 ปานกลาง 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.30 ปานกลาง 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.20 ปานกลาง 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 2.80 ปานกลาง 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 3.20 ปานกลาง 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 2.77 ปานกลาง 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 2.60 ปานกลาง 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

2.80 ปานกลาง 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 2.90 ปานกลาง 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.60 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.70 มาก 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.60 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.50 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.16 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 10 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ   

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 90.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10.00 

 



 

 

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 3.13 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน       

ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.30 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.20 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC           

มีคาเฉลี่ย 2.80 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)      

มีคาเฉลี่ย 3.20 

     

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.77 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 2.60 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 2.80 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 2.90    

   



 

 

 

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขาใช

งานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.70 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.60  

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.50  

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 ไมไดใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย เพราะไมสามารถดาวนโหลดได 

 4.2 ยังไมไดคาอินเตอรเน็ตท่ีทางมหาลัยบอกจะชวยเลยคะ จนจะปดเทอมอยูแลว แบบนี้มันเรียกวาชวย

ยังไงหรอคะ 

 4.3 ควรใหนักศึกษายืมของจากคณะได บางทีอาจารย?สั่งงานกลุมแลวอุปกรณของสวนตัวไมไดซับพอรต

ขนานนั้น เวลาตองการจะใชอะไรก็ตองดิ้นรนเอง มหาลัยไมเห็นคิดจะชวยตรงนี้เลยคะ ชวยแกปญหานี่ดวยนะคะ 

ถาจะใหเรียนอยูแตบานจนจบ 4 ป 

   

สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง อยูในระดับ 

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (รหัส 61) 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 2.85 ปานกลาง 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 2.80 ปานกลาง 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 2.60 ปานกลาง 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 2.60 ปานกลาง 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 3.40 ปานกลาง 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 2.93 ปานกลาง 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.00 ปานกลาง 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

3.00 ปานกลาง 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 2.80 ปานกลาง 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 2.60 ปานกลาง 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 2.60 ปานกลาง 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 2.60 ปานกลาง 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 2.60 ปานกลาง 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
2.79 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 5 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ    

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                

ราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

        เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20.00 

 



 

 

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 2.92 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดาน

ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.17  ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.00 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC           

มีคาเฉลี่ย 2.83 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)       

มีคาเฉลี่ย 2.67   

    

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.89 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 2.67 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.00 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.00    

   



 

 

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.60 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.17 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.67  

     

 สรุป ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


