
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสถานภาพทัว่ไปของนกัเรียนทั้งหมด 7 ดา้น มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านเพศ พบว่านักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีเป็น เพศหญิง 
มากกวา่เพศชาย โดยอตัราร้อยละของเพศหญิงจะอยูท่ี่ 57.50 และร้อยละ 42.50 เป็นเพศชาย 
 2. ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเรียนอยูร่ะดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 32.75 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 31.75 ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 19.25 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 7.25 ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 5.25 และอีกร้อยละ 3.75 นั้นก็เรียนอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
 3. ด้านประเภทของโรงเรียน พบว่า นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็น
นกัเรียนโรงเรียนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 68.25 และอีกร้อยละ 31.75 นั้นก็เป็นนกัเรียนโรงเรียน
เอกชน 
 4. ดา้นแผนการเรียน พบวา่นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนสายวิทยาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 สายศิลป์ – ค  านวณ คิดเป็นร้อยละ 6.75 สายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.50 และอีก
ร้อยละ 2.75 นั้นก็เป็นนกัเรียนสายศิลป์ – ภาษา 
 5. ด้านผลการเรียน พบว่า นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ีย
สะสมอยูท่ี่ 3.51 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 68.25 ตั้งแต่ 3.00 – 3.50 คิดเป็นร้อยละ 22.25 ตั้งแต่ 2.51 – 
3.00 คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตั้งแต่ 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 1.00 และอีกร้อยละ 0.50 นั้นก็เป็น
นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่เกิน 2.00 
 6. ดา้นจ านวนพี่นอ้งในครัวเรือน พบวา่ อยูใ่นครัวเรือนท่ีมีจ านวนพี่นอ้ง 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.00 รองลงมา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 และอีกร้อยละ 9.25 นั้นก็อยูใ่นครัวเรือนท่ีมี
จ านวนพี่นอ้งมากกวา่ 2 คน 
 7. รายไดต่้อครัวเรือนของผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน พบวา่ นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยูใ่นครัวเรือนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ระหวา่ง  30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 ระหวา่ง10,001 – 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.75 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50  และอีกร้อยละ 1.25 นั้นก็เป็น
นกัเรียนท่ีอยูใ่นครัวเรือนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 
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 จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน สรุปได ้ดงัน้ี 
 วิชาท่ีนักเรียนนิยมลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของ เคมี อาจารย์ อุ๊ ในปีท่ีผ่านมา จาก
การศึกษาส่วนใหญ่ใน 400 คน พบวา่ นกัเรียนเลือกเรียนหลกัสูตร เคมี ม.4 คิดเป็นร้อยละ 35.25 
รองลงมาคือ เคมี ม.5 คิดเป็นร้อยละ 31.75 อนัดบัท่ี 3  เคมี ENTRANCE คิดเป็นร้อยละ 27.25 
อนัดบัท่ี 4 เคมี ม.ตน้ คิดเป็นร้อยละ 26.50 อนัดบัท่ี 5  ตะลุยโจทย ์เคมี ม.ตน้ คิดเป็นร้อยละ 12.25 
อนัดบัท่ี 6 ตะลุยโจทย ์ม.ปลาย คิดเป็นร้อยละ 7.00 อนัดบัท่ี 7 IJSO เคมี โอลิมปก ม.ตน้ คิดเป็นร้อย
ละ 5.50 และร้อยละ 1.50 นั้นก็จะเป็น หลกัสูตร O-NET 
 จ านวนวชิาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยเฉล่ีย นกัเรียนส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนกวดวิชา 2 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 28.75 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 21.25  3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 20.50 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
16.00  4 วชิา คิดเป็นร้อยละ 11.25 7 วชิา  คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอีกร้อยละ 0.75 นั้นก็คือ 6 วชิา 
 จ านวนชัว่โมงเรียนในแต่ละวิชาโดยเฉล่ียนกัเรียนส่วนใหญ่มีจ านวนชัว่โมงเรียนในแต่
ละวิชาโดยเฉล่ีย น้อยกว่า 5 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 46.00   5– 10 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 27.50  
มากกวา่ 15 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 16.75  และอีกร้อยละ 9.75 นั้นก็คือ 11 – 15 ชัว่โมง 
 จ านวนชัว่โมงเรียนวิชา เคมี อาจารย ์อุ๊ โดยเฉล่ีย นกัเรียนส่วนใหญ่มีจ านวนชัว่โมงเรียน
ในวชิา เคมี อาจารย ์อุ ๊โดยเฉล่ีย นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 59.00   5– 10 ชัว่โมง คิดเป็นร้อย
ละ 19.00 มากกวา่ 15 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 17.00  และอีกร้อยละ 5.00 นั้นก็คือ 11 – 15 ชัว่โมง 
 วนัและช่วงเวลาท่ีนกัเรียนชอบมาเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนวนัเสาร์ คิดเป็นร้อย
ละ 90.50 รองลงมาคือ วนัอาทิตย  ์ คิดเป็นร้อยละ 71.00 อนัดบัท่ี 3  วนัศุกร์ คิดเป็นร้อยละ 48.25 
อนัดบัท่ี 4 วนัองัคาร คิดเป็นร้อยละ 43.00 อนัดบัท่ี 5 วนัพฤหสับดี คิดเป็นร้อยละ 42.75 อนัดบัท่ี 6 
วนัจนัทร์ คิดเป็นร้อยละ 41.00 และอีกร้อยละ 34.75 นั้นก็จะเป็น วนัพุธ ส่วนในเร่ืองของช่วงเวลา 
ผลการสอบถาม พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนช่วงเชา้ คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาคือ ช่วง
เยน็ คิดเป็นร้อยละ 43.25 และอีกร้อยละ 42.75 นั้นก็จะเป็นช่วงบ่าย 
 นกัเรียนส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มากกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
34.75  5,001 – 10,000 บาทคิดเป็น ร้อยละ 32.75  1,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.75 และอีก
ร้อยละ 3.75 นั้นก็จะเป็น ต ่ากวา่ 1,000 บาท 
 เหตุผลท่ีเลือกเรียนกวดวิชานกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนกวดวิชาโดยให้เหตุผลว่าเรียน
เพื่อท าเกรดให้ดีข้ึน โดยได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.80 รองลงมาคือ เรียนเพื่อเตรียมสอบเข้า
มหาวิทยาลยั โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.77 อนัดบัท่ี 3 เรียนล่วงหนา้ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.41 อนัดบัท่ี 4 ไม่เขา้ใจในบทเรียน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.16 อนัดบัท่ี 5 ตอ้งการหลกัสูตร
ลดัท่ีโรงเรียนไม่สอน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.96  อนัดบัท่ี 6 เรียนในห้องเรียนไม่ทนัเพื่อน 
โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.35 อนัดบัท่ี 7 ผูป้กครองแนะน าให้เรียน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
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2.33 และอนัดบัสุดทา้ยคือผูเ้รียนมีความใกลชิ้ดกบัครูผูส้อนมากกวา่ครูในชั้นเรียน โดยไดค้ะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 2.19 
 จากการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจ สรุปได ้ดงัน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียน
กวดวชิาวรรณสรณ์ ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นกระบวนงาน/การให้บริการ ผล
การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.39 ในดา้น
ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.46 ในดา้นห้องเรียนและสถานท่ีเรียน 
ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.56   
ในดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึง
พอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 ในดา้นการออกแบบระบบ ผลการวิเคราะห์ความพึง
พอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 และในดา้นความเหมาะสมของ
ราคา ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาสถานภาพทัว่ไปของนกัเรียนดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และแผนการเรียน 
พบว่า นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มากกวา่เพศชาย โดยอตัราร้อยละของ
เพศหญิงจะอยูท่ี่ 57.50 และร้อยละ 42.50 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่เรียนอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
คิดเป็นร้อยละ 32.75 และส่วนใหญ่เรียนสายวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.00 มีความสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ไพลิน วงคฉ์ายา (2547) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดันครสวรรคท์ั้งส้ินจ านวน 400 
คน พบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.25 ก าลงัศึกษาในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 35.25 ศึกษาอยูใ่นแผนกวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 68.25 พบว่า
ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
และปัจจยัดา้นสถานท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในระดบัส าคญัมาก ส่วนปัจจยัดา้นราคา
และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิาในระดบัท่ีส าคญัปานกลาง 
 จากการศึกษาสถานภาพทัว่ไปของนกัเรียน ดา้นรายไดต่้อครัวเรือนของผูป้กครองเฉล่ีย
ต่อเดือน นกัเรียนส่วนใหญ่อยูใ่นครัวเรือนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน มากกวา่ 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บุษกร ไวพจน์ (2547) ศึกษาการ
ตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร     
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัเรียนท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกนัมีการตดัสินใจ
เรียนกวดวชิาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียน เหตุผลท่ีเลือกเรียนกวดวิชานักเรียนส่วน
ใหญ่เลือกเรียนกวดวชิาโดยใหเ้หตุผลวา่เรียนเพื่อท าเกรดใหดี้ข้ึน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.80 มี
ความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วนัชยั แกว้นาคแนว (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ 
คะแนนเฉล่ียสะสมและส่ือประชาสัมพนัธ์ 
 จากผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว
โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในด้านกระบวนงาน/การ
ใหบ้ริการ ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.39 ในดา้นความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ผลการวิเคราะห์
ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.46 ในดา้นห้องเรียนและ
สถานท่ีเรียน ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมากท่ีสุด โดยไดค้่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.56 ในดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 ในดา้นการออกแบบระบบ ผลการ
วเิคราะห์ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 และในดา้นความ
เหมาะสมของราคา ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.17 มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล (2547) ศึกษาและเปรียบเทียบ
ปัจจยัการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา พบว่า ปัจจยัในการตดัสินใจของ
ผูใ้ช้บริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.47 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน 0.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นคุณภาพ เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี 
ดา้นบริหารจดัการ ดา้นราคา และดา้นบริการ เป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วน
บุคคล พบว่า ผูใ้ช้บริการโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา 
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ผูใ้ช้บริการโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีเพศต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาท่ีมีรูปแบบการสอนกวดวิชาของโรงเรียน มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
ภาพรวมไม่ต่างกนัแต่ดา้นการบริหารจดัการและดา้นราคา มีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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5.3 สรุปสมมติฐานการศึกษาและผลการวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการตอบแบบสอบถาม 

 จากสมมติฐานการศึกษาและผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามสรุปได ้ดงัน้ี   
 จากสมมติฐานการศึกษา ระบบคอร์สเรียนส่วนตัวของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์        
ท่ีพฒันาข้ึนสามารถสร้างความพึงพอใจในด้านกระบวนการท างานการให้บริการ ห้องเรียนและ
สถานท่ีเรียน และความเหมาะสมของราคาอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก  
 ปัญหาการใช้งานระบบคอร์สเรียนส่วนตวัเกิดจากปัญหาดา้นการออกแบบระบบการจดั
วางรูปแบบเมนูยากต่อการใชง้าน การแสดงภาพ เสียง ตวัอกัษร และขอ้มูลต่างๆชา้  
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบสอบถามดา้นกระบวนการท างานการให้บริการ 
ห้องเรียนและสถานท่ีเรียน และความเหมาะสมของราคา การแปลผลค่าเฉล่ียออกมา อยู่ในระดบั   
พึงพอใจมาก 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานระบบคอร์สเรียนส่วนตัวเกิดจากปัญหาด้านการ
ออกแบบระบบการจดัวางรูปแบบเมนูยากต่อการใชง้าน การแสดงภาพ เสียง ตวัอกัษร และขอ้มูล
ต่างๆช้า จากการตอบแบบสอบถามในดา้นการออกแบบระบบ การแปลผลค่าเฉล่ียออกมา อยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ  

 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ควรจะปรับรูปแบบเมนูของระบบให้ง่ายต่อการใชง้านเพิ่ม
จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับจ านวนนักเรียนท่ีมีมากในบางช่วงเวลา และเปล่ียนเคร่ือง   
เซิฟเวอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและความเร็วในการส่งขอ้มูลสูงกว่าเคร่ืองเดิมเพื่อสามารถรองรับการ
รับส่งขอ้มูลระหว่างเคร่ืองเซิฟเวอร์ไปท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนส่วนตวัในช่วงเวลาท่ีมี
นกัเรียนเขา้ใชง้านจ านวนมากเพื่อลดการแสดงผลของภาพ เสียง และตวัอกัษรชา้ 
 การประชาสัมพนัธ์ระบบใหมี้ประสิทธิภาพควรจดัท าวดีีโอสอนวธีิการใชง้านระบบอยา่ง
ละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบให้นกัเรียนและผูป้กครอง
สามารถดาวน์โหลดไดบ้นเวบ็ไซตข์องโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
 การอ านวยความสะดวกควรจะมีเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบนัง่อยู่ประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของเจา้หนา้ท่ีในหอ้งเรียนส่วนตวัทุกหอ้งเพื่ออ านวยความสะดวกเม่ือเกิดระบบขดัขอ้งและสามารถ
ดูแลนกัเรียนภายในหอ้งเรียนส่วนตวัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 


