
รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

ภาพรวมของคณะบริหารธุรกิจ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.25 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 4.21 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.42 มาก 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 4.04 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 4.33 มาก 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 4.00 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 4.04 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

4.00 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.96 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 4.24 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 4.25 มาก 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 4.21 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 4.25 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
4.16 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 24 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหามีคาเฉลี่ย และคารอยละของมีคาเฉลี่ย เพ่ือนํามีคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม    

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศชายตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 33.33   



หลักสูตร/สาขา ท่ีตอบแบบสอบถาม ตามลําดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      7 คน  คิดเปนรอยละ  29.17 

 สาขาวิชาบัญชี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      4 คน  คิดเปนรอยละ  16.67 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      4 คน  คิดเปนรอยละ  16.67 

 สาขาวิชาการตลาด  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      4 คน  คิดเปนรอยละ  16.67 

 สาขาวิชาการเงิน 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   จํานวน      2 คน  คิดเปนรอยละ   8.33 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ   4.17 

สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ   4.17 

 สาขาวิชาการจัดการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จํานวน      1 คน  คิดเปนรอยละ   4.17 

 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

 

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 พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดานดานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.21 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 4.42 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC  มีคาเฉลี่ย 4.04 

และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 4.33 

      

2. ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 4.04 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.96   

           

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.24 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขาใช

งานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 4.25 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.21 และ

ดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.25    

      

           สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.16         

       



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.00 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.86 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.29 มาก 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.86 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 4.00 มาก 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 3.57 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.57 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

3.57 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 3.57 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.86 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.86 มาก 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 3.86 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 3.86 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.81 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 7 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ               

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 85.71 และเพศชายตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29 



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 พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.86 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 4.29 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มีคาเฉลี่ย 3.86

และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 4.00 

     

2. ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.57 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 3.57 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 3.57     

 

     



3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจ โดยรวม

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขาใชงาน

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.86 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 3.86 และ

ดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 3.86 

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 นโยบายใหใช Google Classroom แตสุดทายระบบไมสามารถ record ได ทําใหไมสามารถให

ผูเรียนกลับมาทบทวนเนื้อหาใหมได อีกท้ังอาจารยก็ขาดหลักฐานในการสอนอีกดวย มหาวิทยาลัยควรมีนโยบาย

พัฒนาระบบการใชในจุดนี้  

 

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81  

        

             

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.56 มากท่ีสุด 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 4.50 มากท่ีสุด 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.75 มากท่ีสุด 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 4.50 มากท่ีสุด 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 4.50 มากท่ีสุด 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 4.33 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 4.50 มากท่ีสุด 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

4.25 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 4.25 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 4.50 มากท่ีสุด 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 4.75 มากท่ีสุด 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 4.25 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 4.50 มากท่ีสุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
4.47 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 4 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ               

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75.00 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 1 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 พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.56 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน       

ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 4.75 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC           

มีคาเฉลี่ย 4.50  และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)      

มีคาเฉลี่ย 4.50  

     

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 4.50 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 4.25 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.25  

 



3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 4.75 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.25

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.50 

 

4. ขอเสนอแนะ  

 4.1 ควรเพ่ิมซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ใหมากข้ึน รองรับการสอนออนไลน ให นศ.สามารถนําไปใชเพ่ือการเรียน

ได  การใช  Google Meet, Zoom, Teamlink, MS-Team ให มีจํานวนมากพอตอจํ านวนผู เข า เรียน  แม

สถานการณโควิด จะลดลง แตความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ิมมากข้ึน สถานการณทางการเมือง เริ่มมาก

ข้ึน อาจสงผลตอการเรียนการสอนออนไซต เหมือนในอดีต ทําใหตองจัดการเรียนการสอนออนไลน อีก การบริการ

วิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ท่ีตองอาศัยการสอนออนไลน  จําเปนตองมีแพลตฟอรม ท่ี

รองรับจํานวนนักศึกษา และ เวลาท่ีมากพอ ในการออนไลนแตละครั้ง จึงควรวางแผนใหรองรับสถานการณท่ีจะ

เกิดข้ึน และการจัดอบรมการใชแพลตฟอรมใหมๆ ซอฟตแวรใหมๆ ควรจัดใหมีอยางตอเนื่อง และใหกระทบการ

สอนปกติ ใหนอยท่ีสุด 

 

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.19 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 4.50 มากท่ีสุด 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.00 มาก 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 4.00 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 4.25 มาก 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 4.50 มากท่ีสุด 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 4.25 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

4.75 มากท่ีสุด 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 4.50 มากท่ีสุด 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 4.50 มากท่ีสุด 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 4.50 มากท่ีสุด 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 4.50 มากท่ีสุด 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 4.50 มากท่ีสุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
4.40 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 4 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ               

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มีคาเฉลี่ย 4.00  

และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 4.25   

   

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 4.25 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 4.75 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.50  

     

 



3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.50 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.50 

    

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.44 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 4.50 มากท่ีสุด 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.50 มากท่ีสุด 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 4.25 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 4.50 มากท่ีสุด 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 4.25 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 4.25 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

4.25 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 4.25 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 4.25 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 4.25 มาก 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 4.25 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 4.25 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
4.31 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 4 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ               

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และเพศหญิงตอบแบบสอบถาม

จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50.00 



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 พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.44 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มีคาเฉลี่ย 4.25  

และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 4.25   

   

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 4.25 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 4.25 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.25   

     

 

 

      



3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.25 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขาใช

งานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 4.25 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.25  

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.25   

    

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.00 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 3.50 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.50 มากท่ีสุด 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 3.50 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 4.50 มากท่ีสุด 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 2.33 นอย 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 3.00 ปานกลาง 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

2.00 นอย 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 2.00 นอย 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 3.83 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 3.50 มาก 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 4.00 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 4.00 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
3.39 ปานกลาง 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 2 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ               

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 3.50 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 4.50 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มีคาเฉลี่ย 3.50

และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 4.50 

   

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับนอย มีคาเฉลี่ย 2.33 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 3.00 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 2.00 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 2.00 

     

 

 

      



3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขาใช

งานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 3.50 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00  

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.00   

 

4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 ขอมูลวิจัย บทความวิจัยระดับ1,2 ไมพบซ่ึงจําเปนตอการกาวสูinter ของมทรพ+คุณภาพplatform

ไมดีพอรองรับการบริการสากลดวยคะ 

   

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.50 มากท่ีสุด 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 4.00 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 5.00 มากท่ีสุด 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 4.00 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 5.00 มากท่ีสุด 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 5.00 มากท่ีสุด 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 5.00 มากท่ีสุด 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

5.00 มากท่ีสุด 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 5.00 มากท่ีสุด 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 5.00 มากท่ีสุด 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 5.00 มากท่ีสุด 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 5.00 มากท่ีสุด 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 5.00 มากท่ีสุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
4.83 มากท่ีสุด 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ               

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศชายตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.50 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน        

ดานระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 5.00 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC           

มีคาเฉลี่ย 4.00 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support)      

มีคาเฉลี่ย 5.00    

 

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 5.00 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 5.00 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 5.00 

     

 

 



      

3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 5.00 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 5.00 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 5.00 

    

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี อยูในระดับ มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.00 มาก 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 4.00 มาก 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 4.00 มาก 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 4.00 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 4.00 มาก 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 4.00 มาก 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

4.00 มาก 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 4.00 มาก 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 4.00 มาก 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 4.00 มาก 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 4.00 มาก 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 4.00 มาก 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
4.00 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ               

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานระบบ

การเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานสื่อการเรียนการสอนครอบคลุม

เนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มีคาเฉลี่ย 4.00 

และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มีคาเฉลี่ย 4.00 

   

2. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 4.00 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 4.00 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.00 

     

 

 

      



3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขาใช

งานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 4.00 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.00 และ

ดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 4.00 

    

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

ขอ ประเด็นวัดความพึงพอใจ  คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานระบบการเรียนการสอนอิเลก็ทรอนิกส 4.75 มากท่ีสุด 

1.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง 5.00 มากท่ีสุด 

1.2 สื่อการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 5.00 มากท่ีสุด 

1.3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC 4.00 มาก 

1.4 ระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) 5.00 มากท่ีสุด 

2 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 5.00 มากท่ีสุด 

2.1 หองสมุด หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย 5.00 มากท่ีสุด 

2.2 การสืบคนฐานขอมลูอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิงงานวิจัย มีเน้ือหาครอบคลุมตามหลักสตูร

 

5.00 มากท่ีสุด 

2.3 วารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพเพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย 5.00 มากท่ีสุด 

3 ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ ์ 5.00 มากท่ีสุด 

3.1 ความสะดวกในการเขาใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ 5.00 มากท่ีสุด 

3.2 จํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน 5.00 มากท่ีสุด 

3.3 ความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 5.00 มากท่ีสุด 

สรุปภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย 

ท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 
4.00 มาก 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล          

        การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการประเมินออนไลน จํานวน 1 คน และนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาเฉลี่ย และคารอยละของคาเฉลี่ย เพ่ือนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายของ               

คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา          

        จากการศึกษาความพึงพอใจของอาจารยตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        

  

สวนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน         

         เพศ เพศชายตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 100.00 และเพศหญิงตอบ

แบบสอบถามจาํนวน 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. ดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส       

 ความพึงพอใจดานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน พบวาอาจารย      

มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.75 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดาน

ระบบการเรียนการสอนออนไลนเพียงพอตอการเรียนรูดวยตนเอง มีคาเฉลี่ย 5.00 ดานสื่อการเรียนการสอน

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาท่ีเรียน มีคาเฉลี่ย 5.00 ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลนแบบเปด MOOC มี

คาเฉลี่ย 4.00 และระบบชวยเหลือการเรียนการสอนออนไลน (GooGle Meet, VPN, Remote  Support) มี

คาเฉลี่ย 5.00   

  

2. ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน          

 ความพึงพอใจดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความ     

พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานหองสมุด 

หนังสือ ตําราออนไลน เพียงพอและทันสมัย คาเฉลี่ย 5.00 ดานการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพ่ืออางอิง

งานวิจัย มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ย 5.00 และดานวารสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

เพ่ือการสืบคนเพียงพอและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 5.00     

 

 

      



3. ดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์          

 ความพึงพอใจดานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน พบวาอาจารยมีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 5.00 โดยความพึงพอใจเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานความสะดวกในการเขา

ใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ มีคาเฉลี่ย 5.00 ดานจํานวนประเภทซอฟตแวรมีเพียงพอตอการใชงาน มีคาเฉลี่ย 5.00 

และดานความพึงพอใจในการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ย 5.00 

    

สรุป ความพึงพอใจของอาจารยท่ีมีตอสภาวะแวดลอมในการเรียนรู รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน

ของอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ อยูในระดับ มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.92 

 


