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บทที ่ 1  บทน ำ 

1.1 ช่ือเร่ือง       การส ารวจความพึงพอใจการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ                            

เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้  

1.2  ท่ีมาและความส าคญัและความส าคญัและการศึกษา                                                                                                                

                                                          ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในสังคมของมนุษยม์ากข้ึน  จน

เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนั  ทั้งน้ีเราไดจ้ดัท าโครงงานเล่มน้ีข้ึนมาเพื่อให้รับรู้ถึงความรู้สึกของนกัเรียน

ท่ีไดใ้ชค้อมพิวเตอร์ในการศึกษาและทราบถึงขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีเป็นประโยชน์  เพื่อน าไปปรับปรุงและ

แกไ้ขใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัเรียนไดอ้ยา่งสูงสุด 

1.3  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1.เพื่อทราบถึงความรู้สึกการพึงพอใจในการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

2.เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้นกัเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากคอมพิวเตอร์ไดดี้ยิง่ข้ึน 

1.4  สมมติฐานในการศึกษาคน้ควา้  

1.นกัเรียนมีทั้งพึงพอและพึงพอใจเท่าท่ีควร 

2.นกัเรียนสามารถใหข้อ้เสนอแนะทีมีประโยชน์และน าไปปรับปรุงพฒันาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนต่อไป 

1.5  วธีิการศึกษาคน้ควา้ 

มีขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้ดงัน้ี 

1.จดัท าแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียนในการใชค้อมพิวเตอร์ 

2.ด าเนินการโดยเลือกกลุ่มตามตวัอยา่ง เพศ ล าดบัชั้น หอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและเขา้ถึงกลุ่ม

นกัเรียน 

3.สรุปผลจากแบบสอบถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 

4.น าไปจดัเอกสารเพื่อเผยแพร่ 
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1.6  แผนปฏิบติังาน 

          กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์    
วเิคราะห์เน้ือหา    
ออกแบบสอบถาม    
ด าเนินการสอบถาม    

สรุปผล    
ท าเอกสารเผยแพร่    

  

1.7  งบประมาณ 

ถ่ายเอกสารแบบสอบถาม  50         บาท 

ค่าพิมพเ์อกสารรายงาน      40         บาท 

ค่าซ้ือแผน่ซีดี                     10         บาท 

รวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด         100       บาท 

1.8  ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

1.ไดท้ราบถึงความรู้สึกการพึงพอใจในการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียน 

2.ไดน้ าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้นกัเรียนสามารถใชป้ระโยชน์จากคอมพิวเตอร์ไดดี้ยิง่ข้ึน 
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บทที ่ 2  เอกสำรทีเ่กีย่วข้อง 

2.1  การสร้างแบบสอบถามในงานวจิยั 

1.ศึกษาคุณลกัษณะท่ีจะวดั 

2.ก าหนดประเภทของขอ้ค าถาม 

3.การร่างแบบสอบถาม 

4.การปรับปรุงแบบสอบถาม 

5.น าแบบสอบถามไปทดลองใชเ้พื่อวเิคราะห์คุณภาพ 

6.ปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ 

7.จดัพิมพแ์บบสอบถาม 

2.2  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

1.จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

2.จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ

3.จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัชั้น 
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บทที ่ 3  วธิีกำรศึกษำค้นคว้ำ 

3.1  วธีิการศึกษาคน้ควา้ 

มีขั้นตอนการศึกษาคน้ควา้ดงัน้ี 

1.จดัท าแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียนในการใชค้อมพิวเตอร์ 

2.ด าเนินการโดยเลือกกลุ่มตามตวัอยา่ง เพศ ล าดบัชั้น หอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและเขา้ถึงกลุ่ม

นกัเรียน 

3.สรุปผลจากแบบสอบถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 

4.น าไปจดัเอกสารเพื่อเผยแพร่ 

3.2  แผนปฏิบติังาน 

          กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์    
วเิคราะห์เน้ือหา    
ออกแบบสอบถาม    
ด าเนินการสอบถาม    

สรุปผล    
ท าเอกสารเผยแพร่    
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บทที ่ 4  ผลกำรศึกษำค้นคว้ำ 

โดยสรุปดงัน้ี 

4.1  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่ง  50  คนแบ่งเป็น 

1.เพศ 

เพศหญิง   25   คน 

เพศชาย    25    คน 

2.อาย ุ

12  ปี  =  1  คน 

13  ปี  =  3  คน 

14  ปี  =  23  คน 

15  ปี  =  8  คน 

16  ปี  =  3  คน 

17  ปี  =  3  คน 

18  ปี  =  6  คน 

3.ระดบัชั้น 

มธัยมศึกษาตอนตน้           35  คน 

มธัยมศึกษาตอนปลาย       25  คน 
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4.2  ความพึงพอใจในการใชค้อมพิวเตอร์ 

ความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 
1.ความรวดเร็วของเคร่ือง 3 13 26 6 2 50 
2.ความสมบูรณ์ของเคร่ือง 4 11 30 4 1 50 
3.ปริมาณของเคร่ือง 3 14 30 3 0 50 
4.ความทนัสมยัของเคร่ือง 3 18 21 5 3 50 
 

1.มีนกัเรียนเลือกขอ้ท่ี 1 มากท่ีสุด  3  คน  มาก  13  คน  ปานกลาง  26  คน  นอ้ย  6  คน  นอ้ยท่ีสุด  2  คน   

2.มีนกัเรียนเลือกขอ้ท่ี  2  มากท่ีสุด  4  คน  มาก  11  คน  ปานกลาง  30  คน  นอ้ย  4  คน  นอ้ยท่ีสุด  1  คน 

3.มีนกัเรียนเลือกขอ้ท่ี  3  มากท่ีสุด  3  คน  มาก  14  คน  ปานกลาง  30  คน  นอ้ย  3  คน  นอ้ยท่ีสุด  0  คน 

4.มีนกัเรียนเลือกขอ้ท่ี  4  มากท่ีสุด  3  คน  มาก  18  คน  ปานกลาง  21  คน  นอ้ย  5  คน  นอ้ยท่ีสุด  3  คน 

โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1.ความรวดเร็วของคอมพิวเตอร์มีนกัเรียนจากกลุ่มตวัอยา่ง 50 คน พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.ความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์มีนกัเรียนจากกลุ่มตวัอยา่ง 50 คน พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.ปริมาณของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีนกัเรียนจากกลุ่มตวัอยา่ง 50 คน พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4.ความทนัสมยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีนกัเรียนจากกลุ่มตวัอยา่ง 50 คน พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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บทที ่ 5  บทสรุป 

5.1  ระดบัความพึงพอใจจดัระดบั 

1.ความรวดเร็วของคอมพิวเตอร์                                   =  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.ความสมบูรณ์ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์                        =  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.ปริมาณเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน      =  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

4.ความทนัสมยัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์                         =  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.2  ระดบัความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 

1.มากท่ีสุด           =  ร้อยละ  6.5 

2.มาก                   =  ร้อยละ  28 

3.ปานกลาง          =  ร้อยละ  53.5 

4.นอ้ย                   =  ร้อยละ  9 

5.นอ้ยท่ีสุด            =  ร้อยละ  3    

5.3  สรุปขอ้เสนอแนะ 

                                                       นกัเรียนในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ จาก

กลุ่มตวัอยา่ง  50  คน         ใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ใหมี้จ านวนท่ีเพียงพอมากกวา่น้ี

และควรเพิ่มความเร็วแรงของอินเตอร์เน็ตใหดี้กวา่เดิม 

5.4  สรุปความพึงพอใจ 

                                     นกัเรียนในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ ใหค้วามพึงพอใจ

ในการใชค้อมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นระดบัปานกลางโดยความพึงพอใจท่ีไดม้าจากกลุ่มตวัอยา่ง  50  คน        

ท่ีถูกคดัเลือกใหต้อบแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการใชค้อมพิวเตอร์ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้     หากมีความผดิพลาดประการใดก็ขอ อภยั มา ณ ท่ีน้ี 
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บรรณำนุกรม 

 

http://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/04092/Chapter4.pdf 

 

http://www.bcn.ac.th/web/2007/KM_Research 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dc.oas.psu.ac.th/dcms/files/04092/Chapter4.pdf
http://www.bcn.ac.th/web/2007/KM_Research
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ภำคผนวก 

1.แบบสอบถาม 

2.รูปภาพผูจ้ดัท า 

3.รูปภาพตอนสอบถาม 
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แบบสอบถำม 

เร่ือง       การส ารวจความพึงพอใจการใชค้อมพิวเตอร์ของนกัเรียนในโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ                            

เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้ 

 

ตอนท่ี 1)  ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ   

                                                             ชาย                                                              หญิง 

อาย ุ                                                               ปี    

 

ระดบัชั้น                                                  มธัยมศึกษาตอนตน้          มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ตอนท่ี  2)  ความพึงพอใจในการใชค้อมพิวเตอร์ 

ความพึงพอใจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
1.ความรวดเร็วของคอมพิวเตอร์      
2.ความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์      
3.ปริมาณของคอมพิวเตอร์      
4.ความทนัสมยัของคอมพิวเตอร์      

 

ตอนท่ี  3)  ขอ้เสนอแนะ 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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รูปภำพผู้จัดท ำ 

     

                                                                                                 1.ด.ญ.วชัราวลี  ฉุนหอมหวล  เลขท่ี  19  ม.3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                2.ด.ญ.วริษฐา  สาทรานนท ์ เลขท่ี  35  ม.3/3  
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                 3.ด.ญ.ภทัรนนัท ์ สีหาสุข  เลขท่ี  1  ม.3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  4.ด.ญ.เพญ็พิชชา  อรุณลาภ  เลขท่ี  15  ม.3/4 

 

 

 

 

                      5.ด.ญ.จิดาภา  พลูทรัพย ์ เลขท่ี  30  ม.3/4 
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รูปภำพตอนสอบถำม 

 


