
สรุปผลการประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง  

 
 การประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวสัดุการศึกษา ปการศึกษา 2552 ในครั้งนี้        
มีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 358 ฉบับ ผลการประเมินสรุปไดดังนี ้

1.  เพศ   ชาย   จํานวน  135  คน  หญิง      จํานวน  223  คน 
2. สถานภาพ  อาจารย จํานวน      2  คน  นักศึกษา  จํานวน  356  คน 
3. อาคาร/หอง  EOB     จํานวน    20  คน  NCB    จํานวน  252  คน 
   SCB จํานวน   86  คน 

 4.  ขอความถาม คาเฉล่ีย ระดับ อันดับ 

ดานอาคาร หองเรียน หองปฏิบตัิการ    
1. อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการมีจํานวน

หองเพียงพอ 
3.99 มาก 3 

2. มีแสงสวางเพียงพอ 4.17 มาก 1 
3. มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.09 มาก 2 
4. มีวัสดุ ครุภณัฑ อุปกรณท่ีเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน 
3.89 มาก 7 

5. มีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก 3.85 มาก 9 
6. ไมมีกล่ิน และ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอก 3.96 มาก 5 
รวม 3.99 มาก  

ดานโสตทัศนปูกรณและวัสดุการศึกษา    
1. มีโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

เชน คอมพิวเตอร VDO Projector, LCD Projector, 
เคร่ืองฉาย Overhead 

3.90 มาก 6 

2. มีโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษาเพียงพอ 3.86 มาก 8 
3. ระบบเสียงมีความชัดเจน 3.98 มาก 4 
รวม 3.91 มาก  

รวม 3.95 มาก  

ผลการสรุป 
1. ผูประเมิน จํานวน  358 คน 
2. ผลการประเมิน อยูในระดับมาก 
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3. ขอเสนอแนะ 
1. ควรติดเคร่ืองปรับอากาศ (8) 
2. ควรมีท่ีนั่งอานหนังสือบริเวณอาคารเรียนมากข้ึน (1) 
3. ควรมีอุปกรณการเรียนท่ีทันสมัยและมากข้ึน เชน คอมพิวเตอร VDO CD ฯลฯ (5) 
4. ควรมีโปรเจคเตอร มีหองเก็บอุปกรณ และผูดูแล (1) 
5. ควรปรับปรุงหองโสต และหอง LAB (1) 
6. ควรมีอุปกรณการเรียนท่ีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา เชนลูกฟุตบอลและควรมี
เบาะใหมในการฝกซอม 

(1) 

7. อุปกรณการเรียนไมเพียงพอ พื้นที่ไมสะอาด หองเรียนมีกล่ินเหม็นอับ (1) 
8. มีเสียงรบกวนจากภายนอก (1) 
9. ควรปรับปรุงระบบแสงในหองเรียน (1) 



รายงานการประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศกึษา         
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะของขอคําถามปลาย
ปดและคําถามปลายเปด โครงสรางแบบสอบถามแบงเปน  2  ตอน  ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (checklist) เกีย่วกับขอมูลสวนบุคคลของ                
ผูประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไดแก เพศ สถานภาพ และอาคาร/หอง 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูประเมินโครงการการใช
อาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใน  2 
ดาน คือ (1) ดานอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ และ (2) ดานโสตทัศนูปกรณและวัสดุ
การศึกษา โดยกําหนดคาระดับคะแนนดังนี ้
 การกําหนดระดับคาคะแนน 
 5 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
 1 คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดเรียบรอยแลว นําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows และแปลผลขอมูล ดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา          
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก เพศ สถานภาพ และอาคาร/หอง โดยใชคาความถี่ 
(frequency) และรอยละ (percentage)  
 2.ขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา          
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 ดาน คือ (1) ดานอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัตกิาร 
และ (2) ดานโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ชวงระดับ โดยใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (frequency) 
รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สําหรับการ
แปลความหมายคาเฉล่ียท่ีคํานวณไดมีดังนี ้
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 4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
 1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินการใชอาคารสถานท่ี 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใชวธีิการสังเคราะห
ขอความและแจกแจงความถ่ี 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 

 การประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวสัดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีดงันี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตอนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินการประเมินการใชอาคารสถานท่ี 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแก เพศ 
สถานภาพ อาคาร/หอง  ดังปรากฏตาราง 1 
 
ตาราง 1 
จํานวนรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินการประเมินการใชอาคารสถานท่ี 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   

ชาย 135 37.7 
หญิง 223 62.3 

รวม 358 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 
จํานวนรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูประเมินการประเมินการใชอาคารสถานท่ี 
โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
สถานภาพ   

อาจารย 2 0.6 
เจาหนาท่ี - - 
นักศึกษา 356 99.4 
อ่ืนๆ - - 

รวม 358 100.0 
อาคาร/หอง   

EOB 301 20 5.6 
NCB 103 17 4.7 
NCB 201 10 2.8 
NCB 203 4 1.1 
NCB 204 33 9.2 
NCB 207 44 12.3 
NCB 208 115 32.1 
NCB 401 21 5.9 
NCB 402 8 2.2 
SCB 204 10 2.8 
SCB 205 9 2.5 
SCB 207 13 3.6 
SCB 301 32 8.9 
SCB 303 7 2.0 
SCB 304 9 2.5 
SCB 305 2 0.7 
SCB 501 4 1.1 

รวม 358 100.0 
 

 



6 

จากตาราง 1 พบวา ผูประเมินการประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เพศ สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 62.3 และ เพศชาย จํานวน 135
คน  คิดเปนรอยละ 37.7 

สถานภาพ สวนใหญเปนนักศึกษา จํานวน 356 คน คิดเปนรอยละ 99.4 และ อาจารย 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 99.4 

อาคาร/หอง สวนใหญเปน อาคาร NCB จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 70.3 รองลงมา คือ 
อาคาร SCB จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 24.1 และ อาคาร EOB จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.6 
ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดกุารศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง ดังปรากฏตาราง 2 
 

ตาราง 2  
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดกุารศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ระดับความพึงพอใจ ระดับ
ความ มาก มาก ปาน นอย นอย ไมตอบ 

 S.D. ขอคําถาม Xที่สุด  
4 

กลาง  
2 

ที่สุด 0 
5 3 1 พึงพอใจ 

1) ดานอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ          
1.1 อาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ 101 

(28.2%) 
172 

(48.0%) 
67  

(18.7%) 
15  

(4.2%) 
3  

(0.8%) 
- 

(-%) 
3.99 .845 

จํานวนหองเพียงพอ 
มาก 

1.2 มีแสงสวางเพียงพอ 128 
(35.8%) 

172 
(48.0%) 

51 
(14.2%) 

6 
(1.7%) 

1 
(0.3%) 

- 
(-%) 

4.17 .751 มาก 

1.3 มีความสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย 

110 
(30.7%) 

179 
(50.0%) 

61 
(17.0%) 

6 
(1.7%) 

2 
(0.6%) 

- 
(-%) 

4.09 .768 มาก 

1.4 มีวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

94 
(26.3%) 

156 
(43.6%) 

86 
(24.0%) 

20 
(5.6%) 

2 
(0.6%) 

- 
(-%) 

3.89 .876 มาก 

1.5 มีเจาหนาที่อํานวยความสะดวก 93 
(26.0%) 

145 
(40.5%) 

96 
(26.8%) 

21 
(5.9%) 

3 
(0.8%) 

- 
(-%) 

3.85 .904 มาก 

1.6 ไมมีกลิ่น และ/หรือเสียง
รบกวนจากภายนอก 

104 
(29.1%) 

161 
(45.0%) 

72 
(20.1%) 

18 
(5.0%) 

3 
(0.8%) 

- 
(-%) 

3.96 .877 มาก 

                        รวม 3.99 .659 มาก 
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ตาราง 2 (ตอ) 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดกุารศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ระดับความพึงพอใจ ระดับ 
มาก มาก ปาน นอย นอย ไม

ตอบ 
0 

X  S.D. ขอคําถาม ความ 
ที่สุด  

4 
กลาง  

2 
ที่สุด 

5 3 1 พึงพอใจ 

2) ดานโสตทัศนูปกรณและวัสดุ
การศึกษา 

         

1. มีโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย
และเหมาะสม เชน คอมพิวเตอร 
VDO Projector, LCD Projector, 
เครื่องฉาย Overhead 

114 
(31.8%) 

132 
(36.9%) 

82 
(22.9%) 

22 
(6.1%) 

8 
(2.2%) 

- 
(-%) 

3.90 .994 มาก 

101 
(28.2%) 

145 
(40.5%) 

81 
(22.6%) 

24 
(6.7%) 

7 
(2.0%) 

- 
(-%) 

3.86 .968 2. มีโสตทัศนูปกรณและวัสดุ
การศึกษาเพียงพอ 

มาก 

3. ระบบเสียงมีความชัดเจน 118 
(33.0%) 

142 
(39.7%) 

77 
(21.5%) 

15 
(4.2%) 

6 
(1.7%) 

- 
(-%) 

3.98 .930 มาก 

                        รวม 3.91 .883 มาก 
รวม 3.95 .728 มาก 

 

จากตาราง 2 พบวา ผูประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศกึษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.95) 
โดย ดานอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ ( X = 3.99) และดานโสตทัศนูปกรณและวัสดุการศึกษา 
( = 3.91) X

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ 
และวัสดกุารศกึษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง ดังปรากฏตาราง 3 
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ตาราง 3 
ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของผูประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอความ ความถ่ี 

1. ควรติดเคร่ืองปรับอากาศ 8 
2. ควรมีท่ีนั่งอานหนังสือบริเวณอาคารเรียนมากข้ึน 1 
3. ควรมีอุปกรณการเรียนท่ีทันสมัยและมากข้ึน เชน คอมพิวเตอร VDO CD ฯลฯ 5 
4. ควรมีโปรเจคเตอร มีหองเก็บอุปกรณ และผูดูแล 1 
5. ควรปรับปรุงหองโสต และหอง LAB 1 
6. ควรมีอุปกรณการเรียนท่ีเพียงพอตอจํานวนนักศึกษา เชนลูกฟุตบอลและควรมี
เบาะใหมในการฝกซอม 

1 

7. อุปกรณการเรียนไมเพียงพอ พื้นท่ีไมสะอาด หองเรียนมีกล่ินเหม็นอับ 1 
8. มีเสียงรบกวนจากภายนอก 1 
9. ควรปรับปรุงระบบแสงในหองเรียน 1 

 
 จากตาราง 3 ผูประเมินการใชอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ และวัสดุการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะใหมีการตดิต้ังเคร่ืองปรับอากาศในหองเรียน มี
ท่ีนั่งอานหนังสือบริเวณอาคารเรียน มีอุปกรณการเรียนท่ีทันสมัยและเพียงพอ และควรปรับปรุง
หองเรียนใหมีความเหมาะสมในการเรียนการสอนมากข้ึน 


