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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนพนมศึกษา เป็นห้องท่ีให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและบริหารงานภายในโรงเรียน โดยจัดให้มีบริการห้องปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนและ
บุคลากร และเพื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้การด าเนินงานด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากท่ีสุด จึงได้จัดท าโครงการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ผู้รับบริการและน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะน าต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 2. เพื่อให้การบริการตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการห้องปฏิบัติติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
ขอบเขตของการประเมิน 
 ในการประเมินครั้งนี้ ประเมินจากนักเรียนท่ีมาเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการ
สอน ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง 125 คน   
  
กลุ่มตัวอย่าง 
 ประเมินจากนักเรียนท่ีมาเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 
2564 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง 125 คน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ท าให้ทราบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 2. สามารถน าผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นักเรียน  หมายถึง ผู้เรียนท่ีได้ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 2. นักศึกษา  หมายถึง  ผู้เรียนท่ีได้ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
 3. ผู้ใช้บริการ  หมายถึง นักเรียน  นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 



 4.  การบริการ (Service) เป็นส่ิงท่ีจับสัมผัสแตะต้องได้ยาก  และเป็นส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปได้ง่าย  
บริการจะได้รับการท าขึ้น (โดย/จากบริการ) และส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้สอยบริการนั้นๆ  โดยทันที
หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการให้บริการนั้น  วีรพงษ์  เฉลิมวิระรัตน์ (2542.  หน้า 7) 
 5.  ความพึงพอใจ (Gratification) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึกท่ีมีความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีปฏิบัติอยู่  และความพึงพอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 775) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารและงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ความหมายของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มของคอมพิวเตอร์ท่ีมักเช่ือมต่อกับเครือข่ายและพร้อมใช้งานส าหรับ
สาธารณะ ห้องทดลองมักพบในอาคารสาธารณะเช่นห้องสมุดโรงเรียนเช่นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศูนย์ชุมชน
และโบสถ์ขนาดใหญ่บางแห่งท่ีมีนักบวชมากมาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เกือบท้ังหมดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตและจัดหาซอฟต์แวร์ท่ีนักเรียนสามารถใช้ในการท าวิจัยและท าการบ้านให้เสร็จสมบูรณ์หรือผู้อื่นเช่น
นักธุรกิจท่ีเดินทางอาจต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น 
 ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นั้นแตกต่างจากห้องแล็บคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้จะต้องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของตนเองและผู้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่ต้องการอุปกรณ์ใด ๆ ของตนเอง มี
ความจ าเป็นส าหรับการป้องกันและข้อ จ ากัด ภายในเครือข่ายท่ีมีให้กับประชาชน ผู้ใช้อาจถูกปฏิเสธการเข้าถึง
เว็บไซต์ท่ีมีเนื้อหาส าหรับผู้ใหญ่หรือเว็บไซต์ท่ีต้องการแบนด์วิดท์มากเกินไป ผู้ท่ีใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มักจะได้รับอนุญาตให้ลงนามในเครื่องในระยะเวลา จ ากัด ไม่ว่าจะเป็นการท่องอินเทอร์เน็ตหรือการใช้ซอฟต์แวร์
เพื่อท างานอื่น ๆ ไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์สาธารณะ แต่ห้องปฏิบัติการในสถานศึกษามี
แนวโน้มท่ีจะให้บริการเฉพาะกับนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนและพวกเขามักจะต้องลงนามเพื่อให้สามารถ
ติดตามและติดตามกิจกรรมของพวกเขาหากจ าเป็น 
 ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ เช่นเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์บางครั้งไดรฟ์คอมแพคดิสก์ (CD) และไดรฟ์ดิจิตอล
อเนกประสงค์ดิสก์ (DVD) นอกจากนี้ยังมีให้บริการฟรีหรือมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อย หูฟังอาจมีให้อย่างอิสระ
ส าหรับผู้ใช้ท่ีเข้าชมเว็บไซต์ด้วยไฟล์เสียงหรือวิดีโอท่ีจ าเป็นต้องเล่นหรือผู้ใช้ท่ีต้องการเพลิดเพลินกับการชม
ภาพยนตร์หรือฟังเพลงขณะท่ีท างาน ไฟล์ท่ีสร้างโดยผู้เย่ียมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มักจะสามารถเก็บไว้
ในไดรฟ์ universal serial bus (USB) หรือท่ีเรียกว่าไดรฟ์กระโดดไดรฟ์หัวแม่มือหรือไดรฟ์ปากกาเพื่อให้
สามารถท างานกับพวกเขา 
 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมักกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีเปิดให้สาธารณะ 
ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสเพื่อป้องกนัรหัสท่ีเป็นอันตรายและโปรแกรมท่ีอนุญาตให้ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการและผู้ดูแล
ระบบสามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ทันทีและมักจะได้รับการปรับปรุงเป็นประจ าเพื่อให้เครือข่าย
ปลอดภัยส าหรับผู้ใช้และไฟล์ท้ังหมด แม้ว่าแล็บคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะท างานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows® แต่แล็บบางแห่งโดยเฉพาะห้องปฏิบัติการด้านการศึกษานั้นท างานบนการแจกจ่าย Linux เช่น 
Fedora, Ubuntu หรือ Debian 
 
 

 
 



วิธีการด าเนินการศึกษา 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ประเมินจากนักเรียนท่ีมาเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ 
2564 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 125 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน
พนมศึกษา มีท้ังหมด 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 
เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนพนมศึกษา ตอนท่ี 3 
เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
  
ระดับความพึงพอใจการเข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนพนมศึกษา คือ 
 5 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มาก 
 3   หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ปานกลาง 
 2   หมายถึง    ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์น้อย 
 1   หมายถึง   ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์น้อยท่ีสุด 
 
เกณฑ์การประเมินค่าวัดระดับความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดโรงเรียนพนมศึกษา มี 5 ระดับ  โดย
ผู้จัดท าได้เลือกใช้วิธีการของ เบสท์ (Best, 1982 : 175) ดังนี้ 
 4.50-5.00      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 3.50-4.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับมาก 
 2.50-3.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.50-2.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับน้อย 
 1.00-1.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1.  หาค่าเฉล่ียและร้อยละ 
 ตอนท่ี 2.  หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 3.  จัดกลุ่มความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยหาความถ่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมิน 
 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนครั้งนี้ 
จะเสนอผลการประเมินเป็นตอนๆ แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ (Check List) 
จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ ระดับช้ัน ระบบเครือข่ายท่ีใช้งาน ความถี่ในการใช้งานระบบเครือข่ายและ
อินเทอร์เน็ต/วัน 
 ตอนท่ี 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        
 ตอนท่ี 3   ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ 

1. เพศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูล เพศชาย 56 คน   คิดเป็นร้อยละ 44.8%  
    เพศหญิง 69 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2% 

 
2. ระดับชั้น พบว่า เป็น ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4% 

ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 82 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6% 
ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4% 
ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8% 
ระดับช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 

 

 



3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน 

 

4. ความถ่ีในการใช้งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต/วัน  พบว่า 
นักเรียนใช้งาน น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/วนั จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12% 
นักเรียนใช้งาน 3-6 ช่ัวโมง/วัน จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4% 
นักเรียนใช้งาน มากกว่า 6 ช่ัวโมง/วัน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6% 
 

 
 

5. เว็บไซน์ที่เข้าบ่อยที่สุด 
- www.google.com 
- www.facebook.com 
- www.tiktok.com 
- www.youtube.com 
- www.roblox.com 
- www. คนละคร่ึง.com 
- https://m.webtoons.com/th/ 

http://www.google.com/
http://www.facebook.com/
http://www.tiktok.com/
http://www.youtube.com/
http://www.roblox.com/


ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
 ในการส ารวจความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้  

 5 = มากท่ีสุด   4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย 1 = น้อยท่ีสุด 
 โดยวิเคราะห์ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉล่ียดังนี้   
  4.50-5.00      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  3.50-4.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับมาก 
  2.50-3.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  1.50-2.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1.00-1.49      หมายถึง  พอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ ระดับ 

ความพอใจ 
5 4 3 2 1 

 1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet) 36 45 41 3  มาก 
2 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 31 60 33 1  มาก 

3 ความสเถียรภาพของระบบเครือข่าย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเน่ือง 29 54 39 3  มาก 
4 ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง 29 49 44 3  มาก 

5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีความปลอดภัย 49 55 21   มาก 

6 การก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความ
ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 

31 68 26   มาก 

7 ความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 43 65 17   มาก 

8 การบริการและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 29 63 31 2  มาก 

9 ความเพียงพอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน 49 47 28 1  มากที่สุด 

10 ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 45 63 17   มาก 

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
โรงเรียนพนมศึกษา 

 

ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความ
เหมาะสมต่อไป 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเลอืก 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    ชาย               หญิง 
2. ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4             ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้งาน 

 ระบบเครือข่าย LAN   ระบบเครือข่าย Wireless   อินเตอร์เน็ตส่วนบุคคล 

4. ความถ่ีในการใช้งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต/วัน 

 น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง/วัน   3-6 ช่ัวโมง/วัน    มากกว่า 6 ช่ัวโมง/วัน 

5. เว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยที่สุด………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังน้ี  

5 = มากท่ีสุด  4 = มาก  3 = ปานกลาง 2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet)      
2 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      

3 ความสเถียรภาพของระบบเครือข่าย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อย่างต่อเน่ือง      

4 ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั่วถึง      
5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีความปลอดภัย      
6 การก าหนดสิทธิ์ (Username Account) ในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยและเป็น

ประโยชน์ต่อการใช้งาน 
     

7 ความปลอดภัยของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน      
8 การบริการและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      

9 ความเพียงพอของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน      

10 ความพึงพอใจโดยรวมของการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต      
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 


