บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูศ้ ึกษาทาการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ใช้ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวของ
โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ โดยค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับตัวกาหนดคุณภาพของการบริ การ
2.5 การวัดความพึงพอใจ
2.6 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.7 ขั้นตอนการใช้งานของระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวของโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสร์
2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึงพอใจ
ชอบใจ
อทัยพรรณ สุ ดใจ (2545) กล่ าวว่า ความพึงพอใจหมายถึ ง ความรู ้ สึกหรื อทัศนคติ ของ
บุคคลที่มีต่อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งโดย อาจเป็ นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู ้สึกหรื อทัศนคติต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใดนั้น เป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ
สนิ ท เหลืองบุตรนาค (2529) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึ ง ท่าทีความรู ้ สึก
ความคิดเห็นที่มีผลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในสิ่ งนั้นมาแล้ว ในลักษณะ
ทางบวก คื อ พอใจ นิ ย ม ชอบ สนับสนุ นหรื อมี เจตคติ ที่ดีต่อบุ ค คล เมื่ อได้รับตอบสนองความ
ต้องการในทางเดียวกัน หากไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น
ชริ นี เดชจินดา (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้สึกนึ กคิด หรื อทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หรื อ ปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง ความรู ้สึกพอใจจะเกิ ดขึ้นเมื่อความต้องการ
ของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรื อบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู ้สึกดังกล่าวจะลดลงและ
ไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรื อจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
สุ ภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ
เป็ นความรู ้ สึ ก ส่ วนตัวที่ รู้สึ ก เป็ นสุ ข หรื อยินดี ที่ ไ ด้รับ การตอบสนองความต้องการในสิ่ ง ที่ ข าด
หายไปหรื อสิ่ งที่ทาให้เกิ ดความไม่สมดุ ล ความพึงพอใจเป็ นสิ่ งกาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออก
ของบุคคล ซึ่ งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมใด ๆ นั้น
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จากความเห็นของนักวิชาการสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจ เป็ นทัศนคติอย่างหนึ่ งที่มีลกั ษณะ
เป็ นนามธรรม ไม่ ส ามารถมองเห็ น รู ป ร่ า งได้ เป็ นความรู ้ สึ ก ส่ ว นตัว ที่ เ ป็ นสุ ข เมื่ อ ได้รั บ การ
ตอบสนองความต้อ งการของตนในสิ่ ง ที่ ข าดหายไป และเป็ นสิ่ ง ที่ ก าหนดพฤติ ก รรมในการ
แสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบตั ิในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะทาให้บุคคล
เกิ ด ความสบายใจหรื อ สนองความต้อ งการท าให้ เ กิ ด ความสุ ข รวมทั้ง สภาพแวดล้อ มต่ า งๆที่
เกี่ยวข้อง เป็ นปั จจัยทาให้เกิดความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจ
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ
วิชยั เหลืองธรรมชาติ (2531) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจมี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ คือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของ
มนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่ งมนุษย์ไม่วา่ อยูท่ ี่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน
พิทกั ษ์ ตรุ ษทิบ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู ้สึกต่อสิ่ งเร้า
หรื อสิ่ งกระตุน้ ที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์ สุ ดท้ายของกระบวนการประเมินโดยบ่ง
บอกทิศทางของผลการประเมินว่าเป็ นไปในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบ หรื อไม่มีปฏิกิริยา
คือ เฉย ๆ ต่อสิ่ งเร้า หรื อ สิ่ งที่มากระตุน้
มนตรี เฉียบแหลม (2536) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ ง
ความรู ้สึกพึงพอใจจะเกิ ดขึ้นก็ต่อเมื่อ บุคคลได้รับในสิ่ งที่ตนเองต้องการ หรื อเป็ นไปตามที่ตนเอง
ต้องการ และความรู ้สึกดังกล่าวนี้ จะลดลงหรื อไม่เกิด ขึ้นถ้าหากความต้องการหรื อเป้ าหมายนั้น ไม่
รับการตอบสนอง ซึ่ งระดับความพึงพอใจจะแตกต่างกัน ย่อมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยองค์ประกอบของการ
บริ การ
ความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทางบวก และความรู ้สึกมีความสัมพันธ์กนั อย่างสลับซับซ้อน
และระบบความสัมพันธ์ของความรู ้สึกทั้งสามนี้ เรี ยกว่า ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจ จะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู ้สึกทางบวกมากกว่าความรู ้สึกทางลบ
จากคาจากัดความและความหมายของแนวคิดความพึงพอใจที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้
ว่าส่ วนใหญ่จะมีความคิดเห็ นคล้ายคลึงกัน ซึ่ งพอสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่เกิ ดจาก
ความสมดุ ล หรื อความสอดคล้องระหว่า งสิ่ ง ที่ ค าดหวังและสิ่ งที่ ไ ด้รับ จริ ง หรื อจากการที่ ความ
ต้องการได้รับการตอบสนอง หรื อจากประสบการณ์ ที่เข้าไปใช้บริ การและประสบการณ์ น้ นั ตรง
ตามความดาดหวัง
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2.3 ทฤษฎีเกีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน (2543) ได้รวบรวมกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในรู ปแบบ
ของแรงจูงใจไว้ 4 กลุ่ม คือ
1. ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (Maslow’s Theory motivation) ทฤษฎีน้ ี เขาได้เสนอ
ความต้องการในด้านต่าง ๆ กัน ของมนุ ษย์เรี ยงลาดับจากความต้องการขั้นพื้นฐาน เพื่อการอยูร่ อด
ไปจนถึ งความต้องการทางสังคม และความต้องการการยอมรับนับถื อจากกลุ่มว่าตนมีคุณค่าและ
พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้ น มาสโลว์ ถื อว่าการเรี ยงลาดับความต้องการนี้ มีความสาคัญ โดย
มนุ ษย์จะมีความต้องการในระดับสู ง ๆ ได้ก็ต่อเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนอง
แล้ว
2. ทฤษฎีการจูงใจ การบารุ งรักษา ของ Herz berg ได้กล่าวถึ งปั จจัยการจูงใจ ซึ่ งเป็ น
ตัว กระตุ ้น ให้ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านด้า นความพึ ง พอใจ ได้แ ก่ โอกาส ความส าเร็ จ การยอมรั บ ความ
รับผิดชอบความเจริ ญก้าวหน้า และปั จจัยการบารุ งรักษา ซึ่ งเป็ นตัวขัดขวางความพึงพอใจ ได้แก่
นโยบายขององค์กร สภาพการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. ทฤษฎีแรงจูงใจของ Mc Celland ซึ่ งแบ่งความต้องการของมนุ ษย์เป็ น 3 ประเภท คือ
ความต้องการความสาเร็ จ ความต้องการมีอานาจ และความต้องการความสัมพันธ์ โดยความต้องการ
ความสาเร็ จหรื อเรี ยกว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ นั้น ถ้าบุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาที่จะทาให้สิ่ง
หนึ่งให้ลุล่วงไปด้วยดี
4. ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของ
บุคคล จะประเมินความเป็ นไปได้ของผลที่จะบังเกิดขึ้นแล้ว จึงดาเนิ นการปฏิ บตั ิที่ตนคาดหวังไว้
การจูงใจขึ้นอยูก่ บั การคิดหวังของมนุ ษย์ต่อผลที่เกิดขึ้น ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom นี้ ทานายว่า
บุคคลจะร่ วมกิจกรรมที่เขาคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่เขาปรารถนา
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้อธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ลูกค้าไว้ดงั นี้ ความพึงพอใจ เป็ นความรู ้สึกหลังการซื้ อหรื อรับบริ การของบุคคล ซึ่ งเป็ นผลจากการ
เปรี ยบเทียบระหว่างการรับรู ้ต่อการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้บริ การ หรื อ ประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้า ถ้าผล
ที่ได้รับจากสิ นค้า หรื อ การบริ การต่ากว่าความหวัง ทาให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ แต่ถา้ ระดับของ
ผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
และถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การสู งกว่า ความคาดหวังที่ลูกค้าตั้งไว้ ก็จะทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจ
Michael Beer (1964) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ เป็ นทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ง
1) V มาจากคาว่า Valance หมายถึง ความพึงพอใจ
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2) I มาจากคาว่า Instrumentality หมายถึง สื่ อ เครื่ องมือ วิธีทางนาไปสู่ ความพึงพอใจ
3) E มาจากคาว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ ซึ่ งบุคคลมี
ความต้องการและมีความหวังในหลายสิ่ งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องกระทาด้วยวิธีหนึ่ งวิธีใด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการหรื อสิ่ งที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่ งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ต้ งั ความหวัง
หรื อคาดหวังเอาไว้ บุ คคลนั้นก็จะได้รับความพึงพอใจ และในขณะเดี ยวกันก็จะคาดหวังในสิ่ งที่
สู งขึ้นไปเรื่ อย ๆ ซึ่ งอาจจะแสดงในรู ปสมการได้ ดังนี้
แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย
ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต่อการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่น ต่อการ
ประเมินผลงานขององค์กรที่เกี่ยวกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตน หรื อแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมขององค์กรใดจะเป็ นผลที่ เกิ ดจากทัศนคติ องค์กร หรื อการทางานขององค์กรนั้น
รวมกัน ความคาดหวัง ที่ เขาคาดหมายไว้ แรงจูง ใจที่ จะมี ความรู ้ สึ กพึ งพอใจก็ จะสู ง แต่ใ นทาง
กลับกัน ถ้ามีทศั นคติในเชิ งลบต่องาน และการตอบสนองไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้แรงจูงใจที่จะ
มีความรู ้สึกพึงพอใจก็จะต่าไปด้วย
2.4 แนวคิดเกีย่ วกับตัวกาหนดคุณภาพของการบริการ
คุณภาพของการบริ การนั้นมีความหมายหลายประการ คือ บริ การดี ราคารับได้ หรื อความ
พอใจของผูซ้ ้ื อ การบริ การที่มีคุณภาพจะเกิ ดความประทับใจไปนาน การบริ การที่ ดีมีคุณภาพ จึ ง
เหมือนกับการให้ประโยชน์สุข ซึ่ งมีคุณค่าต่อชีวติ
คุ ณ ภาพของการบริ ก ารจึ ง เป็ นมาตรการที่ ใ ช้ ว ดั ระดับ การบริ ก ารว่า ดี ตรงกับ ความ
คาดหวังของผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับบริ การเพียงใด กล่าวคือ ถ้าการบริ การที่คาดหวังว่าจะได้รับมากกว่า
การบริ การที่เราได้รับจริ งผลก็คือ คุณภาพของการบริ การนั้นใช้ไม่ได้ แต่ถา้ การบริ การที่คาดหวังว่า
จะได้รับเท่ากับการบริ การที่ เราได้รับจริ งผลก็คือคุ ณภาพของการบริ การนั้นน่ าพอใจ และถ้าการ
บริ การที่ ค าดหวังว่า จะได้รับน้อยกว่าการบริ ก ารบริ การที่ เราได้รับจริ งผลก็ คือ คุ ณภาพของการ
บริ การนั้นดี เยี่ยมผลการค้นคว้าเกี่ ยวกับปั จจัยที่ เป็ นตัวกาหนดคุ ณภาพของการบริ การ ซึ่ งปั จจัยที่
เป็ นตัวกาหนดคุณภาพของการบริ การที่สามารถนาไปใช้ได้กบั การบริ การทัว่ ๆ ไป มี 10 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. ไว้ใจได้ ความหมายว่า การบริ การนั้น ต้องคงเส้นคงวาและไว้วางใจ
2. ความพร้อม หมายถึง การบริ การที่พร้อมทุกเวลา ผูใ้ ห้บริ การมีความเต็มใจและได้
เตรี ยมตัวที่จะให้บริ การอยูเ่ สมอ
3. ความสามารถ หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การจะต้องมีทกั ษะและความรู้ในการให้บริ การ
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4. ความสามารถในการเข้า ถึ ง หมายความว่า จะต้อ งง่ า ยต่ อการติ ด ต่ อ ไม่ มี พิ ธี ก าร
ซับซ้อนไม่เสี ยเวลารอคอยนาน
5. ความมีอธั ยาศัย หมายถึง ความสุ ภาพอ่อนน้อม เป็ นมิตร และเข้าใจความรู ้สึกของลูกค้า
6. การสร้างสัมพันธ์ คือ การติดต่อให้ข่าวสารลูกค้า ด้วยภาษาที่ลูกค้าเข้าใจ รวมทั้งรับฟั ง
ความคิดเห็นของลูกค้า
7. เชื่อถือได้ หมายถึง การบริ การนั้นมีความซื่ อตรง เชื่อถือ และไว้วางใจได้
8. มัน่ คงปลอดภัย หมายถึง การบริ การจะต้องไม่เป็ นที่สงสัย ปราศจากการเสี่ ยงและอันตราย
9. รู้ จ ัก และเข้า ใจลู ก ค้า หมายถึ ง พยายามท าความเข้า ใจถึ งความต้อ งการและความ
คาดหวังของลูกค้า ให้บริ การที่ทาให้ลูกค้าคิดว่าเป็ นความใส่ ใจเฉพาะตัว
10. พยายามให้สิ่ งที่ ลูกค้าสัมผัสได้ หมายถึ ง ว่าเน้นเป็ นพิเศษในเรื่ องสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่เป็ นรู ปธรรม บุคลากร ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สามารถสัมผัสได้
Aday and Andersen (1978) กล่าวถึงทฤษฏีที่ช้ ี พ้ืนฐาน 6 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของผูม้ าใช้บ ริ ก าร และความรู้ สึ ก ที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารได้รับ จากบริ ก ารเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ย
ประเมินระบบบริ การว่าได้มีการเข้าถึงผูใ้ ช้บริ การ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ
1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับจากบริ การ (convenience) ซึ่งแยกออกเป็ น
1) การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริ การ (office waiting time)
2) การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ (availability of care when needs)
3) ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริ การ (base of getting to care)
2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริ การ (co-ordination) ซึ่งแยกออกเป็ น
1) การได้รับบริ การทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง คือ ผูใ้ ช้บริ การสามารถขอรับบริ การตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ (getting all needs met at one place)
2) ผูใ้ ห้บริ การให้ความสนใจผูใ้ ช้บริ การ
3) ได้มีการติดตามผลงาน (follow-up)
3. ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริ การ (information)
4. ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผูใ้ ห้บริ การ (courtesy) ได้แก่ การแสดง
อัธยาศัยท่าทางที่ดี เป็ นกันเองของผูใ้ ห้บริ การ และความสนใจ ห่วงใยต่อผูใ้ ช้บริ การ
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริ การ (quality of care) ได้แก่ คุณภาพของการบริ การ
ต่อผูใ้ ช้บริ การ
6. ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริ การ (output –off-pocket cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นของผูใ้ ช้บริ การ

11
ศิริโสภาคย์ บูรพาเดช (2518, หน้า 156-157 ) กล่าวถึง ทฤษฎีแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่
บุคคลพอใจจะกระทาสิ่ งใด ๆ ที่ให้ความสุ ข และจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาสิ่ งที่เขาจะได้รับความทุกข์
หรื อความลาบาก อาจแบ่งประเภทความพอใจกรณี น้ ีได้ 3 ประเภท คือ
1) ความพอใจด้านจิตวิทยา (Phychological Hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจจะ
พยายามแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวหรื อหลีกเลี่ยงความทุกข์ใด ๆ
2) ความพอใจเกี่ ยวกับตนเอง (Egoistical Hedonism) เป็ นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุ ษ ย์จ ะพยายามแสวงหาความสุ ข ส่ ว นตัว แต่ ไ ม่ จ าเป็ นว่ า การแสวงหาความสุ ข จะต้อ งเป็ น
ธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
3) ความพอใจเกี่ ยวกับจริ ยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะนี้ ถือว่ามนุ ษย์แสวงหา
ความสุ ข เพื่ อ ประโยชน์ ข องมวลมนุ ษ ย์ห รื อ สั ง คมที่ ต นเองเป็ นสมาชิ ก อยู่ และจะเป็ นผูไ้ ด้รั บ
ประโยชน์น้ ีผหู ้ นึ่งด้วย
Shelly (1975) สรุ ปทฤษฏีความพึงพอใจไว้วา่ เป็ นทฤษฎี วา่ ด้วยความรู้สึกสองแบบของ
มนุ ษย์ คือ ความรู ้สึกในทางบวก และความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทุกชนิ ดของมนุ ษย์จะต้องอยูใ่ น
กลุ่ ม ความรู ้ สึ ก ทั้ง สองแบบนี้ ความรู ้ สึ ก ทางบวก คื อ ความรู ้ สึ ก ที่ เมื่ อเกิ ดขึ้ นแล้วจะท าให้เกิ ด
ความสุ ข ความรู ้สึกนี้เป็ นความรู ้สึกที่แตกต่างจากความรู ้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็ นความรู ้สึก
ที่มีระบบย้อนกลับ ทาให้เกิดความสุ ขหรื อความรู ้ สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก จะเห็ นได้ว่า ความสุ ข
เป็ นความรู ้ สึกที่ สลับซับซ้อน และความสุ ขนี้ จะมี ผลต่อบุคคลมากกว่าความรู ้ สึกทางบวก อื่ น ๆ
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุ ข มีความสัมพันธ์กนั อย่างสลับซับซ้อนและระบบ
ความสัมพันธ์ ของความรู ้ สึกทั้ง 3 นี้ เรี ยก ระบบความพึงพอใจ โดยความพอใจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อมี
ความรู ้สึกทางบวกมากกว่าความรู ้สึกทางลบ ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรู ปของความรู ้สึก
ทางบวกแบบต่าง ๆ ได้ และความรู ้สึกทางบวกนี้ยงั เป็ นตัวช่วยให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้นได้อีก
2.5 การวัดความพึงพอใจ
Stromborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การนั้น จะวัดในเรื่ องใดนั้นย่อม
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผูท้ ี่จะศึกษา แต่มีวธิ ี ที่นิยมใช้กนั
2.5.1 การสัมภาษณ์ วิธีน้ ี ผศู ้ ึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ ที่มีคาถาม ซึ่ งได้รับการทดสอบหา
ความเที่ ยงตรงและความเชื่ อมัน่ แล้ว ทาการสัมภาษณ์ กลุ่ มตัวอย่าง ข้อดี ของวิธีน้ ี คือ ผูส้ ัมภาษณ์
อธิ บายคาถามให้ผตู ้ อบเข้าใจได้ สามารถใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสื อไม่ได้ แต่มีขอ้ เสี ยคือ
การสัมภาษณ์ตอ้ งใช้เวลามาก และอาจมีขอ้ ผิดพลาดในการสื่ อความหมาย
2.5.2 การใช้แ บบสอบถาม เป็ นวิธี ที่ มี ผูน้ ิ ย มใช้มากที่ สุ ด มี ล ัก ษณะเป็ นค าถามที่ ไ ด้
ทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ แล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรื อเติมคา ข้อดีของวิธีน้ ี คือ ได้
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คาตอบที่มีความหมายแน่นอน มีความสะดวก รวดเร็ วในการสารวจ สามารถใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มี
ขนาดใหญ่ ข้อเสี ยคือ ผูต้ อบต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความสามรถในการคิดเป็ น ความ
พึงพอใจเป็ นสภาวะที่มีความต่อเนื่ อง ไม่สามารถบอกจุดเริ่ มต้นหรื อสิ้ นสุ ดของความพึงพอใจได้
แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็ นแบบมาตรอันดับ
2.6 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทิ พ วรรณ สุ น ทรเทพวรากุ ล (2547) ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บปั จ จัย การตัด สิ น ใจของ
ผูใ้ ช้บริ การในการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชา พบว่า ปั จจัยในการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การในการเลือก
โรงเรี ยนกวดวิชาโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.45 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพ เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านสถานที่ ด้านบริ หารจัดการ ด้านราคา
และด้า นบริ ก าร เป็ นอันดับ สุ ด ท้า ย โดยจ าแนกตามคุ ณลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล พบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
โรงเรี ยนกวดวิชาที่มีระดับการศึกษา อาชี พของบิดา อาชี พของมารดา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของ
ครอบครั ว ต่ า งกัน มี ปั จ จัย การตัด สิ น ใจแตกต่ า งกัน ในทุ ก ด้า น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05
ผูใ้ ช้บริ การโรงเรี ยนกวดวิชาที่มีเพศต่างกัน มีปัจจัยการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาที่มีรูปแบบ
การสอนกวดวิชาของโรงเรี ยน มีปัจจัยการตัดสิ นใจเลื อกโรงเรี ยนภาพรวมไม่ต่างกันแต่ด้านการ
บริ หารจัดการและด้านราคา มีปัจจัยการตัดสิ นใจแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
วัน ชัย แก้วนาคแนว (2550) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัด สิ นใจศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษา ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจศึ กษาต่อระดับอุ ดมศึ กษา อย่า งมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 คือ คะแนนเฉลี่ ย
สะสมและสื่ อประชาสัมพันธ์
ไพลิ น วงค์ฉายา (2547) ศึ กษาปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ มีผ ลต่อการเลื อก
โรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครสวรรค์ท้ งั สิ้ นจานวน 400 คน
พบว่านักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิ ดเป็ นร้ อยละ 67.25 กาลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 คิดเป็ นร้อยละ 35.25 ศึกษาอยูใ่ นแผนกวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 68.25 พบว่า
ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านสิ่ งนาเสนอทางกายภาพ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านกระบวนการ
และปั จจัยด้านสถานที่มีผลต่อการเลื อกโรงเรี ยนกวดวิชาในระดับสาคัญมาก ส่ วนปั จจัยด้านราคา
และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการเลื อกโรงเรี ยนกวดวิชาในระดับที่สาคัญปานกลาง
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้บริ การโรงเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนพบว่านักเรี ยนกลุ่ ม
ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี จุ ด ประสงค์ใ นการเรี ย นกวดวิ ช าเพื่ อ สอบคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ
มหาวิทยาลัย
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บุษกร ไวพจน์ (2547) ศึก ษาการตัดสิ นใจเรี ยนกวดวิชาของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอน
ปลายสายวิทยาศาสตร์ ในกรุ งเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรี ยนเพศต่างกันมี
การตัดสิ นใจเรี ยนกวดวิชาด้านการแนะแนวของโรงเรี ยน และด้านการแนะแนวของผูป้ กครอง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 นักเรี ยนที่มีช้ นั ปี ที่ศึกษาต่างกันมีการตัดสิ นใจ
เรี ยนกวดวิชา ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและด้านการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
กวดวิชาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)
ต่างกันมีการตัดสิ นใจเรี ยนกวดวิชา ด้านมุ่งหวังศึกษาต่อในคณะยอดนิ ยมและมหาวิทยาลัยชั้นนา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรี ยนที่อาชี พของมารดาต่างกันมีการตัดสิ นใจ
เรี ยนกวดวิชา ด้านมุ่ งหวัง ศึ กษาต่ อในคณะยอดนิ ยมและมหาวิท ยาลัยชั้นนาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และนักเรี ย นที่ รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนของครอบครั วต่า งกันมี การ
ตัดสิ นใจเรี ยนกวดวิชา ด้านมุ่งหวังศึกษาต่อในคณะยอดนิยมและมหาวิทยาลัยชั้นนา ด้านพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ ทางสังคมของกลุ่ มเพื่อน สายวิทยาศาสตร์ และด้านการแนะนาของผูป้ กครองแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.7 ขั้นตอนการใช้ งานของระบบคอร์ สเรียนส่ วนตัว โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์
2.7.1 ขั้นตอนการลงทะเบียน
2.7.1.1 เข้าเว็บไซต์ aurum.chem-ou.com คลิกเลือกเมนู

ภาพประกอบที่ 2.1 หน้าเว็บไซต์ aurum.chem-ou.com
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2.7.1.2 กรอกข้อมูลส่ วนตัวให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ ม

ภาพประกอบที่ 2.2 หน้ากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน
2.7.1.3 ใส่ User name และ Password เพื่อทาการเข้าสู่ ระบบ

ภาพประกอบที่ 2. 3 หน้า Login เข้าสู่ ระบบ

15
ทุกครั้งที่ตอ้ งการ เลือกซื้ อหลักสู ตร จองเวลาเรี ยน ยกเลิกการจองเวลาเรี ยน และดูประวัติ
การใช้งานย้อนหลัง นักเรี ยนจะต้องผ่านการ Login เพื่อเข้าสู่ ระบบ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
ส่ วนตัวของนักเรี ยน
2.7.1.4 เลือกเมนูที่ตอ้ งการ

ภาพประกอบที่ 2. 4 หน้าเมนูสาหรับ เลือกซื้ อหลักสู ตร จองเวลาเรี ยน ยกเลิกการจองเวลาเรี ยน และ
ดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง
หน้าเมนูระบบจะมี 4 เมนู ได้แก่
2.7.1.5 ซื้ อหลักสู ตร

ภาพประกอบที่ 2. 5 ขั้นตอนการซื้ อหลักสู ตร
รายละเอียดของการซื้ อหลักสู ตร นักเรี ยนจะต้องระบุสถาบัน ประเภทของหลักสู ตร รหัส
ชุ ดคอร์ ส ชื่ อชุ ดคอร์ ส ในข้อที่ 1 จากนั้นกดปุ่ มค้นหา คลิ ก ที่ รูปตะกร้ า ในข้อที่ 2 และกดปุ่ ม
ดาเนินการซื้ อหลักสู ตร ในข้อที่ 3 ดังรู ป
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2.7.1.6 จองเวลาเรี ยน

ภาพประกอบที่ 2. 6 ขั้นตอนการจองเวลาเรี ยน
เลื อกวันและเวลาที่ ต้องการของเวลาเรี ยน จากนั้นคลิ ก ปุ่ ม
ในระบบจะตั้งค่าการจองไว้เป็ น สลอต โดย 1 สลอต เท่ากับ 30 นาที ถ้านักเรี ยนต้องการเรี ยน
3 ชั่วโมงให้คลิ กจองไป 6 สลอต การจองเวลาเรี ยนนั้น ต้องมัน่ ใจว่านักเรี ยนสามารถมาเรี ยนได้
ตามที่จองไว้ หากนักเรี ยนมาสายเกิน 15 นาที ระบบจะตัดชัว่ โมงทั้งหมดที่จองไว้ในช่วงเวลานั้นๆ
เช่น หากนักเรี ยนจองช่วง 08.00 – 11.00 ( 3 ชัว่ โมง หรื อ 6 สลอต) แล้วนักเรี ยนมาสาย 15 นาที
ระบบก็จะตัดชัว่ โมงตั้งแต่ 08.00 – 11.00 ทันที ไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาอื่นที่นกั เรี ยนจองไว้
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2.7.1.7 ยกเลิกการจอง

ภาพประกอบที่ 2. 7 ขั้นตอนการยกเลิกการจอง
การยกเลิกการจอง นักเรี ยนสามารถยกเลิกเวลาจองได้ ก่อนถึงเวลาเข้าเรี ยน 6 ชัว่ โมงโดย
จะต้องระบุ ปี เดือน สาขา วิชา และห้องเรี ยน เพื่อค้นหาตารางเวลาสาหรับการจอง จากนั้นกดปุ่ ม
ยกเลิกรายการ ระบบจะทาการยกเลิกรายการนั้น
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2.7.1.8 ดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง

ภาพประกอบที่ 2.8 ขั้นตอนการดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง
การค้นหาประวัติการใช้งานจะมี 4 เมนู คือ ประวัติการเข้าเรี ยน ประวัติการเรี ยน ประวัติ
การซื้ อ หลัก สู ต ร และประวัติ ก ารจอง นัก เรี ย นจะต้อ งระบุ วัน /เดื อ น/ปี ที่ ต้อ งการดู ย อ้ นหลัง
ในข้อที่ 1 จากนั้นกดปุ่ มค้นหา ระบบจะทาการดึงข้อมูลทั้งหมดมาแสดงในข้อที่ 2

