
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

ภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 3.76 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.76 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 3.81 มาก 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.67 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 3.80 มาก 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.69 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.60 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตาม

 

3.78 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.68 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.84 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.85 มาก 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.81 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.86 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจ 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.76 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1,042 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะห

ขอมูลโดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปล

ความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจภาพรวมตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร          

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิ งตอบแบบสอบถามท่ีสุด จํานวน 623 คน คิดเปนรอยละ 59.79 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 419 คน คิดเปนรอยละ 40.21         



สถานะ นักศึกษาตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 857 คน คิดเปนรอยละ 82.25 และอาจารยตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 185 คน คิดเปนรอยละ 17.75  

        คณะ ท่ีตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

1. คณะบริหารธุรกิจ  จํานวน   273  คน  คิดเปนรอยละ 26.00 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน   176  คน  คิดเปนรอยละ 16.89 

3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จํานวน   138 คน  คิดเปนรอยละ 13.24 

4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  จํานวน   136 คน  คิดเปนรอยละ 13.05 

5. คณะศิลปศาสตร  จํานวน   101  คน  คิดเปนรอยละ   9.69 

6. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จํานวน    83 คน  คิดเปนรอยละ   7.97 

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน    64 คน  คิดเปนรอยละ   6.14 

8. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน    47  คน  คิดเปนรอยละ   4.51 

9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จํานวน    24  คน  คิดเปนรอยละ   2.30 

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 พบวามีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบการเรียน

การสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.76 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาวิชา

ท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 3.81  ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มีคาเฉลี่ย 3.67และระบบ

ชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 3.80  

    

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด หนังสือ ตํารา

ออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.60 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเนื้อหา

ครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.78 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคน

เพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.68     

           

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขาใชงาน

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.85 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.81 และ

ดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.86 

 สรุป ภาพรวมความพึงพอใจท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76   

       

     

          


