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 ผูศึ้กษาท าการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัของ
โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ โดยคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
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2.1 ความหมายของความพงึพอใจ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึงพอใจ 
ชอบใจ 
 อทยัพรรณ สุดใจ (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของ
บุคคลท่ีมีต่อ ส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดย อาจเป็นไปในเชิงประเมินค่า วา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิง
ใดนั้น เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 สนิท เหลืองบุตรนาค (2529) ไดใ้ห้ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู้สึก
ความคิดเห็นท่ีมีผลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงภายหลงัจากท่ีไดรั้บประสบการณ์ในส่ิงนั้นมาแลว้ ในลกัษณะ
ทางบวก คือ พอใจ นิยม ชอบ สนับสนุนหรือมีเจตคติท่ีดีต่อบุคคล เม่ือได้รับตอบสนองความ
ตอ้งการในทางเดียวกนั หากไม่ไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการจะเกิดความไม่พอใจเกิดข้ึน 
 ชรินี เดชจินดา (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือทศันคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการ
ของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงและ
ไม่เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
 สุภาลกัษณ์ ชยัอนนัต์ (2540) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ีรู้สึกเป็นสุขหรือยินดีท่ีได้รับการตอบสนองความต้องการในส่ิงท่ีขาด
หายไปหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก
ของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมใด ๆ นั้น 
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 จากความเห็นของนกัวชิาการสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจ เป็นทศันคติอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะ
เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวท่ีเป็นสุข เม่ือได้รับการ
ตอบสนองความต้องการของตนในส่ิงท่ีขาดหายไป และเป็นส่ิงท่ีก าหนดพฤติกรรมในการ
แสดงออกของบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบติัในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะท าให้บุคคล
เกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการท าให้เกิดความสุข รวมทั้ งสภาพแวดล้อมต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยัท าใหเ้กิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 วิชยั เหลืองธรรมชาติ (2531) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจไวว้า่ ความพึงพอใจมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษย ์คือ ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการของ
มนุษยไ์ดรั้บการตอบสนอง ซ่ึงมนุษยไ์ม่วา่อยูท่ี่ใดยอ่มมีความตอ้งการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกนั 
 พิทกัษ ์ตรุษทิบ (2538) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาดา้นความรู้สึกต่อส่ิงเร้า
หรือส่ิงกระตุน้ท่ีแสดงผลออกมาในลกัษณะของผลลพัธ์ สุดทา้ยของกระบวนการประเมินโดยบ่ง
บอกทิศทางของผลการประเมินวา่เป็นไปในลกัษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา 
คือ เฉย ๆ ต่อส่ิงเร้า หรือ ส่ิงท่ีมากระตุน้ 
 มนตรี เฉียบแหลม (2536) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึง
ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ บุคคลไดรั้บในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ หรือเป็นไปตามท่ีตนเอง
ตอ้งการ และความรู้สึกดงักล่าวน้ี จะลดลงหรือไม่เกิด ข้ึนถา้หากความตอ้งการหรือเป้าหมายนั้น ไม่
รับการตอบสนอง ซ่ึงระดบัความพึงพอใจจะแตกต่างกนั ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัองคป์ระกอบของการ
บริการ 
 ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซ้อน
และระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกวา่ ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจ จะ
เกิดข้ึนเม่ือระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทางลบ 
 จากค าจ ากดัความและความหมายของแนวคิดความพึงพอใจท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จะเห็นได้
วา่ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงพอสรุปไดว้า่ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดจาก
ความสมดุลหรือความสอดคล้องระหว่างส่ิงท่ีคาดหวงัและส่ิงท่ีได้รับจริง หรือจากการท่ีความ
ตอ้งการได้รับการตอบสนอง หรือจากประสบการณ์ท่ีเขา้ไปใช้บริการและประสบการณ์นั้นตรง
ตามความดาดหวงั 
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2.3 ทฤษฎเีกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 

 อุกกฤษฎ ์ทรงชยัสงวน (2543) ไดร้วบรวมกลุ่มแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในรูปแบบ
ของแรงจูงใจไว ้4 กลุ่ม คือ 
 1. ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (Maslow’s Theory motivation) ทฤษฎีน้ีเขาไดเ้สนอ
ความตอ้งการในดา้นต่าง ๆ กนั ของมนุษยเ์รียงล าดบัจากความตอ้งการขั้นพื้นฐาน เพื่อการอยูร่อด
ไปจนถึงความตอ้งการทางสังคม และความตอ้งการการยอมรับนบัถือจากกลุ่มว่าตนมีคุณค่าและ
พฒันาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน มาสโลว ์ถือว่าการเรียงล าดบัความตอ้งการน้ีมีความส าคญั โดย
มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในระดบัสูง ๆ ไดก้็ต่อเม่ือความตอ้งการขั้นพื้นฐานไดรั้บการตอบสนอง
แลว้ 
 2. ทฤษฎีการจูงใจ การบ ารุงรักษา ของ Herz berg ไดก้ล่าวถึงปัจจยัการจูงใจ ซ่ึงเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผูป้ฏิบัติงานด้านความพึงพอใจ ได้แก่ โอกาส ความส าเร็จ การยอมรับ ความ
รับผิดชอบความเจริญก้าวหน้า และปัจจยัการบ ารุงรักษา ซ่ึงเป็นตวัขดัขวางความพึงพอใจ ไดแ้ก่ 
นโยบายขององคก์ร สภาพการท างาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
 3. ทฤษฎีแรงจูงใจของ Mc Celland ซ่ึงแบ่งความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 3 ประเภท คือ 
ความตอ้งการความส าเร็จ ความตอ้งการมีอ านาจ และความตอ้งการความสัมพนัธ์ โดยความตอ้งการ
ความส าเร็จหรือเรียกวา่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ินั้น ถา้บุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาท่ีจะท าให้ส่ิง
หน่ึงใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 
 4. ทฤษฎีการคาดหวงัของ Vroom ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของ
บุคคล จะประเมินความเป็นไปไดข้องผลท่ีจะบงัเกิดข้ึนแลว้ จึงด าเนินการปฏิบติัท่ีตนคาดหวงัไว้
การจูงใจข้ึนอยูก่บัการคิดหวงัของมนุษยต่์อผลท่ีเกิดข้ึน ทฤษฎีการคาดหวงัของ Vroom น้ีท  านายวา่
บุคคลจะร่วมกิจกรรมท่ีเขาคาดหวงัวา่จะไดรั้บรางวลัหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเขาปรารถนา 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ไดอ้ธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เก่ียวกบัความพึงพอใจของ
ลูกคา้ไวด้งัน้ี ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกหลงัการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเป็นผลจากการ
เปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผูใ้ห้บริการ หรือ ประสิทธิภาพของสินคา้ ถา้ผล
ท่ีไดรั้บจากสินคา้ หรือ การบริการต ่ากวา่ความหวงั ท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พอใจ แต่ถา้ระดบัของ
ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการตรงกบัความคาดหวงัของลูกคา้ ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
และถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการสูงกวา่ ความคาดหวงัท่ีลูกคา้ตั้งไว ้ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความ
ประทบัใจ 
 Michael Beer (1964) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้า่ เป็นทศันคติของคนท่ีมีต่อส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง 
 1) V มาจากค าวา่ Valance หมายถึง ความพึงพอใจ 
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 2) I มาจากค าวา่ Instrumentality หมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วธีิทางน าไปสู่ความพึงพอใจ 
 3) E มาจากค าวา่ Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้น ๆ ซ่ึงบุคคลมี
ความตอ้งการและมีความหวงัในหลายส่ิงหลายอย่าง ดงันั้นจึงตอ้งกระท าด้วยวิธีหน่ึงวิธีใด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้ซ่ึงเม่ือไดรั้บการตอบสนองแลว้ตามท่ีตั้งความหวงั 
หรือคาดหวงัเอาไว ้บุคคลนั้นก็จะได้รับความพึงพอใจ และในขณะเดียวกนัก็จะคาดหวงัในส่ิงท่ี
สูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ซ่ึงอาจจะแสดงในรูปสมการได ้ดงัน้ี 
  แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ + ความคาดหมาย 
  ซ่ึงหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ต่อการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ต่อการ
ประเมินผลงานขององคก์รท่ีเก่ียวกบัชีวติความเป็นอยูข่องตน หรือแรงจูงใจท่ีบุคคลจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรใดจะเป็นผลท่ีเกิดจากทศันคติองค์กร หรือการท างานขององค์กรนั้น
รวมกัน ความคาดหวงัท่ีเขาคาดหมายไว ้ แรงจูงใจท่ีจะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูง แต่ในทาง
กลบักนั ถา้มีทศันคติในเชิงลบต่องาน และการตอบสนองไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวแ้รงจูงใจท่ีจะ
มีความรู้สึกพึงพอใจก็จะต ่าไปดว้ย 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัตัวก าหนดคุณภาพของการบริการ  

 คุณภาพของการบริการนั้นมีความหมายหลายประการ คือ บริการดี ราคารับได ้หรือความ
พอใจของผูซ้ื้อ การบริการท่ีมีคุณภาพจะเกิดความประทบัใจไปนาน การบริการท่ีดีมีคุณภาพ จึง
เหมือนกบัการใหป้ระโยชน์สุข ซ่ึงมีคุณค่าต่อชีวติ 
 คุณภาพของการบริการจึงเป็นมาตรการท่ีใช้วดัระดับการบริการว่าดี ตรงกับความ
คาดหวงัของผูบ้ริโภคหรือผูรั้บบริการเพียงใด กล่าวคือ ถา้การบริการท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บมากกวา่
การบริการท่ีเราไดรั้บจริงผลก็คือ คุณภาพของการบริการนั้นใชไ้ม่ได ้แต่ถา้การบริการท่ีคาดหวงัวา่
จะไดรั้บเท่ากบัการบริการท่ีเราได้รับจริงผลก็คือคุณภาพของการบริการนั้นน่าพอใจ และถา้การ
บริการท่ีคาดหวงัว่าจะได้รับน้อยกว่าการบริการบริการท่ีเราได้รับจริงผลก็คือ คุณภาพของการ
บริการนั้นดีเยี่ยมผลการคน้ควา้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดคุณภาพของการบริการ ซ่ึงปัจจยัท่ี
เป็นตวัก าหนดคุณภาพของการบริการท่ีสามารถน าไปใช้ไดก้บัการบริการทัว่ ๆ ไป มี 10 ประการ 
ดงัต่อไปน้ี 
 1. ไวใ้จได ้ความหมายวา่ การบริการนั้น ตอ้งคงเส้นคงวาและไวว้างใจ 
 2. ความพร้อม หมายถึง การบริการท่ีพร้อมทุกเวลา ผูใ้หบ้ริการมีความเตม็ใจและได้ 
เตรียมตวัท่ีจะใหบ้ริการอยูเ่สมอ 
 3. ความสามารถ หมายถึง ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีทกัษะและความรู้ในการใหบ้ริการ 
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 4.  ความสามารถในการเข้าถึง หมายความว่า จะต้องง่ายต่อการติดต่อ ไม่มีพิธีการ
ซบัซอ้นไม่เสียเวลารอคอยนาน 
 5. ความมีอธัยาศยั หมายถึง ความสุภาพอ่อนนอ้ม เป็นมิตร และเขา้ใจความรู้สึกของลูกคา้ 
 6. การสร้างสัมพนัธ์ คือ การติดต่อใหข้่าวสารลูกคา้ ดว้ยภาษาท่ีลูกคา้เขา้ใจ รวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกคา้ 
 7. เช่ือถือได ้หมายถึง การบริการนั้นมีความซ่ือตรง เช่ือถือ และไวว้างใจได ้
 8. มัน่คงปลอดภยั หมายถึง การบริการจะตอ้งไม่เป็นท่ีสงสัย ปราศจากการเส่ียงและอนัตราย 
 9. รู้จักและเข้าใจลูกค้า หมายถึง พยายามท าความเข้าใจถึงความต้องการและความ
คาดหวงัของลูกคา้ ใหบ้ริการท่ีท าใหลู้กคา้คิดวา่เป็นความใส่ใจเฉพาะตวั 
 10. พยายามให้ส่ิงท่ีลูกคา้สัมผสัได้ หมายถึง ว่าเน้นเป็นพิเศษในเร่ืองส่ิงอ านวยความ 
สะดวกท่ีเป็นรูปธรรม บุคลากร ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีสามารถสัมผสัได ้
 Aday and Andersen (1978) กล่าวถึงทฤษฏีท่ีช้ีพื้นฐาน 6 ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง
พอใจของผูม้าใช้บริการ และความรู้สึกท่ีผูใ้ช้บริการได้รับจากบริการเป็นส่ิงส าคัญ ท่ีจะช่วย
ประเมินระบบบริการวา่ไดมี้การเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการ ความพึงพอใจ 6 ประเภทนั้น คือ  
 1. ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีไดรั้บจากบริการ (convenience) ซ่ึงแยกออกเป็น 
  1) การใชเ้วลารอคอยในสถานท่ีบริการ (office waiting time) 
  2) การไดรั้บการดูแลเม่ือมีความตอ้งการ (availability of care when needs) 
  3) ความสะดวกสบายท่ีไดรั้บในสถานบริการ (base of getting to care) 
 2. ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (co-ordination) ซ่ึงแยกออกเป็น 
  1) การไดรั้บบริการทุกประเภทในสถานท่ีหน่ึง คือ ผูใ้ชบ้ริการสามารถขอรับบริการตาม
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (getting all needs met at one place) 
  2) ผูใ้หบ้ริการใหค้วามสนใจผูใ้ชบ้ริการ 
  3) ไดมี้การติดตามผลงาน (follow-up) 
 3. ความพึงพอใจต่อขอ้มูลท่ีไดรั้บจากบริการ (information) 
 4. ความพึงพอใจต่ออธัยาศยั ความสนใจของผูใ้ห้บริการ (courtesy) ได้แก่ การแสดง
อธัยาศยัท่าทางท่ีดี เป็นกนัเองของผูใ้หบ้ริการ และความสนใจ ห่วงใยต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (quality of care) ไดแ้ก่ คุณภาพของการบริการ
ต่อผูใ้ชบ้ริการ 
 6. ความพึงพอใจต่อค่าใชจ่้ายเม่ือใชบ้ริการ (output –off-pocket cost) ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนของผูใ้ชบ้ริการ 
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 ศิริโสภาคย ์บูรพาเดช (2518, หนา้ 156-157 ) กล่าวถึง ทฤษฎีแสวงหาความพึงพอใจไวว้า่
บุคคลพอใจจะกระท าส่ิงใด ๆ ท่ีให้ความสุข และจะหลีกเล่ียงไม่กระท าส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บความทุกข์
หรือความล าบาก อาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได ้3 ประเภท คือ 
 1) ความพอใจดา้นจิตวิทยา (Phychological Hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจจะ
พยายามแสวงหาความสุขส่วนตวัหรือหลีกเล่ียงความทุกขใ์ด ๆ 
 2) ความพอใจเก่ียวกบัตนเอง (Egoistical Hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จ  าเป็นว่าการแสวงหาความสุขจะต้องเป็น
ธรรมชาติของมนุษยเ์สมอไป 
 3) ความพอใจเก่ียวกบัจริยธรรม (Ethical Hedonism) ทรรศนะน้ีถือว่ามนุษยแ์สวงหา
ความสุขเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ และจะเป็นผูไ้ด้รับ
ประโยชน์น้ีผูห้น่ึงดว้ย 
 Shelly (1975) สรุปทฤษฏีความพึงพอใจไวว้า่เป็นทฤษฎีวา่ดว้ยความรู้สึกสองแบบของ
มนุษย ์คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทุกชนิดของมนุษยจ์ะตอ้งอยูใ่น
กลุ่มความรู้สึกทั้งสองแบบน้ี  ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วจะท าให้เกิด
ความสุข  ความรู้สึกน้ีเป็นความรู้สึกท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึก
ท่ีมีระบบยอ้นกลบั ท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอี้ก จะเห็นไดว้่า ความสุข
เป็นความรู้สึกท่ีสลบัซับซ้อน และความสุขน้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวก อ่ืน ๆ 
ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซ้อนและระบบ
ความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้ง 3 น้ี เรียก ระบบความพึงพอใจ  โดยความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือมี
ความรู้สึกทางบวกมากกวา่ความรู้สึกทางลบ  ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของความรู้สึก
ทางบวกแบบต่าง ๆ ได ้และความรู้สึกทางบวกน้ียงัเป็นตวัช่วยใหเ้กิดความพึงพอใจเพิ่มข้ึนไดอี้ก 
 
2.5 การวดัความพงึพอใจ 

 Stromborg (1984) การวดัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการนั้น จะวดัในเร่ืองใดนั้นย่อม
แตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงคข์องผูท่ี้จะศึกษา แต่มีวธีิท่ีนิยมใชก้นั 
 2.5.1 การสัมภาษณ์ วิธีน้ีผูศึ้กษาจะมีแบบสัมภาษณ์ท่ีมีค าถาม ซ่ึงไดรั้บการทดสอบหา
ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แล้ว ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ขอ้ดีของวิธีน้ีคือ ผูส้ัมภาษณ์
อธิบายค าถามใหผู้ต้อบเขา้ใจได ้สามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีอ่านเขียนหนงัสือไม่ได ้แต่มีขอ้เสียคือ 
การสัมภาษณ์ตอ้งใชเ้วลามาก และอาจมีขอ้ผดิพลาดในการส่ือความหมาย 
 2.5.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีท่ีมีผูนิ้ยมใช้มากท่ีสุด มีลักษณะเป็นค าถามท่ีได้
ทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้ กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบหรือเติมค า ขอ้ดีของวิธีน้ีคือ ได้
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ค าตอบท่ีมีความหมายแน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการส ารวจ สามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ขนาดใหญ่ ขอ้เสียคือ ผูต้อบตอ้งสามารถอ่านออกเขียนได ้และมีความสามรถในการคิดเป็น ความ
พึงพอใจเป็นสภาวะท่ีมีความต่อเน่ือง ไม่สามารถบอกจุดเร่ิมตน้หรือส้ินสุดของความพึงพอใจได ้
แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็นแบบมาตรอนัดบั 
 
2.6 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล (2547) ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจของ
ผูใ้ช้บริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา พบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการในการเลือก
โรงเรียนกวดวชิาโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.45 เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ดา้นคุณภาพ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี ดา้นบริหารจดัการ ดา้นราคา 
และด้านบริการ เป็นอันดับสุดท้าย โดยจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูใ้ช้บริการ
โรงเรียนกวดวิชาท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัวต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจแตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
ผูใ้ชบ้ริการโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีรูปแบบ
การสอนกวดวิชาของโรงเรียน มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกโรงเรียนภาพรวมไม่ต่างกนัแต่ด้านการ
บริหารจดัการและดา้นราคา มีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 วนัชัย แก้วนาคแนว (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การตดัสินใจศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ คะแนนเฉล่ีย
สะสมและส่ือประชาสัมพนัธ์ 
 ไพลิน วงค์ฉายา (2547) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดันครสวรรคท์ั้งส้ินจ านวน 400 คน 
พบว่านกัเรียนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.25 ก าลงัศึกษาในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 35.25 ศึกษาอยูใ่นแผนกวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 68.25 พบว่า
ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
และปัจจยัดา้นสถานท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในระดบัส าคญัมาก ส่วนปัจจยัดา้นราคา
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในระดบัท่ีส าคญัปานกลาง 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนพบว่านกัเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเรียนกวดวิชาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวทิยาลยั 
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 บุษกร ไวพจน์ (2547) ศึกษาการตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายสายวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัเรียนเพศต่างกนัมี
การตดัสินใจเรียนกวดวิชาด้านการแนะแนวของโรงเรียน และด้านการแนะแนวของผูป้กครอง
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจ
เรียนกวดวชิา ดา้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและดา้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน
กวดวิชาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) 
ต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา ดา้นมุ่งหวงัศึกษาต่อในคณะยอดนิยมและมหาวิทยาลยัชั้นน า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีอาชีพของมารดาต่างกนัมีการตดัสินใจ
เรียนกวดวิชา ด้านมุ่งหวงั ศึกษาต่อในคณะยอดนิยมและมหาวิทยาลยัชั้นน าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีการ
ตดัสินใจเรียนกวดวชิา ดา้นมุ่งหวงัศึกษาต่อในคณะยอดนิยมและมหาวทิยาลยัชั้นน า ดา้นพฒันาการ
เรียนรู้ทางสังคมของกลุ่มเพื่อน สายวิทยาศาสตร์ และด้านการแนะน าของผูป้กครองแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
2.7 ขั้นตอนการใช้งานของระบบคอร์สเรียนส่วนตัว โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 

 2.7.1 ขั้นตอนการลงทะเบียน 

  2.7.1.1 เขา้เวบ็ไซต ์aurum.chem-ou.com คลิกเลือกเมนู   
 

 
 

ภาพประกอบที ่2.1 หนา้เวบ็ไซต ์aurum.chem-ou.com 
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  2.7.1.2  กรอกขอ้มูลส่วนตวัใหค้รบถว้น จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 

 

ภาพประกอบที ่2.2 หนา้กรอกขอ้มูลเพื่อลงทะเบียน 
 
  2.7.1.3 ใส่ User name และ Password เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ 
 

 

ภาพประกอบที ่2. 3 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 
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 ทุกคร้ังท่ีตอ้งการ เลือกซ้ือหลกัสูตร จองเวลาเรียน ยกเลิกการจองเวลาเรียน และดูประวติั
การใช้งานยอ้นหลงั นกัเรียนจะตอ้งผ่านการ Login เพื่อเขา้สู่ระบบ เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล
ส่วนตวัของนกัเรียน 
  2.7.1.4 เลือกเมนูท่ีตอ้งการ 

 

ภาพประกอบที ่2. 4 หนา้เมนูส าหรับ เลือกซ้ือหลกัสูตร จองเวลาเรียน ยกเลิกการจองเวลาเรียน และ
ดูประวติัการใชง้านยอ้นหลงั 

 
 หนา้เมนูระบบจะมี 4 เมนู ไดแ้ก่ 
  2.7.1.5 ซ้ือหลกัสูตร 
 

 

ภาพประกอบที ่2. 5 ขั้นตอนการซ้ือหลกัสูตร 
 
 รายละเอียดของการซ้ือหลกัสูตร นกัเรียนจะตอ้งระบุสถาบนั ประเภทของหลกัสูตร รหสั
ชุดคอร์ส ช่ือชุดคอร์สในข้อท่ี 1 จากนั้นกดปุ่มค้นหา คลิกท่ีรูปตะกร้า ในข้อท่ี 2 และกดปุ่ม
ด าเนินการซ้ือหลกัสูตร ในขอ้ท่ี 3 ดงัรูป 
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  2.7.1.6 จองเวลาเรียน 

 

ภาพประกอบที ่2. 6 ขั้นตอนการจองเวลาเรียน 
 

 เลือกวนัและเวลาท่ีต้องการของเวลาเรียน จากนั้นคลิกปุ่ม      
ในระบบจะตั้งค่าการจองไวเ้ป็น สลอต โดย 1 สลอต เท่ากบั 30 นาที ถ้านกัเรียนตอ้งการเรียน         
3 ชั่วโมงให้คลิกจองไป 6 สลอต การจองเวลาเรียนนั้น ตอ้งมัน่ใจว่านักเรียนสามารถมาเรียนได้
ตามท่ีจองไว ้หากนกัเรียนมาสายเกิน 15 นาที ระบบจะตดัชัว่โมงทั้งหมดท่ีจองไวใ้นช่วงเวลานั้นๆ 
เช่น หากนกัเรียนจองช่วง 08.00 – 11.00 ( 3 ชัว่โมง หรือ 6 สลอต) แลว้นกัเรียนมาสาย 15 นาที 
ระบบก็จะตดัชัว่โมงตั้งแต่ 08.00 – 11.00 ทนัที ไม่เก่ียวกบัช่วงเวลาอ่ืนท่ีนกัเรียนจองไว ้
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  2.7.1.7 ยกเลิกการจอง 

 

ภาพประกอบที ่2. 7 ขั้นตอนการยกเลิกการจอง 
 
 การยกเลิกการจอง นกัเรียนสามารถยกเลิกเวลาจองได ้ก่อนถึงเวลาเขา้เรียน 6 ชัว่โมงโดย
จะตอ้งระบุ ปี เดือน สาขา วิชา และห้องเรียน เพื่อคน้หาตารางเวลาส าหรับการจอง จากนั้นกดปุ่ม
ยกเลิกรายการ ระบบจะท าการยกเลิกรายการนั้น  
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  2.7.1.8 ดูประวติัการใชง้านยอ้นหลงั 

 

ภาพประกอบที ่2.8 ขั้นตอนการดูประวติัการใชง้านยอ้นหลงั 
 

 การคน้หาประวติัการใชง้านจะมี 4 เมนู คือ ประวติัการเขา้เรียน ประวติัการเรียน ประวติั
การซ้ือหลักสูตร และประวติัการจอง นักเรียนจะต้องระบุ วนั/เดือน/ปี ท่ีต้องการดูยอ้นหลัง          
ในขอ้ท่ี 1 จากนั้นกดปุ่มคน้หา ระบบจะท าการดึงขอ้มูลทั้งหมดมาแสดงในขอ้ท่ี 2 


