ภาคผนวก
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แบบสอบถามสารวจความคิดเห็น
เกีย่ วกับ ความพึงพอใจของนักเรียนทีใ่ ช้ ระบบคอร์ สเรียนส่ วนตัว
กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์
การค้ นคว้ าอิสระนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาหรั บนักบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ใช้ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์
____________________________________________________________________
คาชี้แจง โปรดใส่ เครื่องหมาย  ในข้ อทีเ่ ป็ นคาตอบของท่ าน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมที่ใช้งานระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ท่านกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับการศึกษาใด
 ม.1
 ม.2
 ม.4
3. ประเภทโรงเรี ยนที่ท่านกาลังศึกษา
 รัฐบาล
4. แผนกการเรี ยน
 วิทยาศาสตร์
 ศิลป์ – ภาษา

 ม.5

 ม.3
 ม.6

 เอกชน

 ศิลป์ – คานวณ
 อื่นๆ โปรดระบุ……………………………………
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5. ผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสม
 ไม่เกิน 2.00
 2.51 – 3.00
 3.51 ขึ้นไป

 2.01 – 2.50
 3.01 – 3.50

6. จานวนพี่นอ้ งในครัวเรื อนของท่านที่เรี ยนกวดวิชา (รวมตัวท่าน)
 1 คน
 2 คน
 มากกว่า 2 คน
7. รายได้ต่อครัวเรื อนของผูป้ กครองเฉลี่ยต่อเดือน
 ไม่เกิน 10,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
 30,001 – 40,000 บาท
 มากกว่า 50,000 โปรดระบุ…………………………………
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมทีใ่ ช้ งานระบบคอร์ สเรียนส่ วนตัวโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์
8.หลักสู ตรกวดวิชา เคมี อาจารย์ อุ๊ ที่ท่านเรี ยนในปี ที่ผา่ นมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เคมี ม.ต้น
 ตะลุยโจทย์ เคมี ม.ต้น
 IJSO เคมี โอลิมปก ม.ต้น
 คอร์ส O–NET
 เคมี ม.4
 เคมี ม.5
 เคมี ENTRANCE
 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย
9. โดยเฉลี่ยท่านเรี ยนกวดวิชากี่วชิ า และในแต่ละวิชาเรี ยนกี่ชวั่ โมง
จานวนวิชาที่ท่านเรี ยน……………วิชา
 น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง
 5– 10ชัว่ โมง
 11 – 15 ชัว่ โมง
 มากกว่า 15 ชัว่ โมง โปรดระบุ……………………………………………….
ท่านเรี ยนวิชา เคมี อาจารย์ อุ๊ กี่ชวั่ โมง
 น้อยกว่า 5 ชัว่ โมง
 11 – 15 ชัว่ โมง

 5– 10 ชัว่ โมง
 มากกว่า 15 ชัว่ โมง โปรดระบุ………………………
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10. ท่านเลือกเรี ยนกวดวิชาวันใดในสัปดาห์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 จันทร์
 อังคาร
 พุธ
 พฤหัสบดี
 ศุกร์
 เสาร์
 อาทิตย์
11. ท่านเลือกเรี ยนกวดวิชาในช่วงเวลาใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ช่วงเช้า
 ช่วงบ่าย
 ช่วงเย็น
12. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเรี ยนกวดวิชา (ปี การศึกษาที่ผา่ นมา)
 ต่ากว่า 1,000 บาท
 1,001 – 5,000 บาท
 5,001 – 10,000 บาท
 มากกว่า 10,000 บาท โปรดระบุ……………………
13. เหตุผลที่ท่านเลือกเรี ยนกวดวิชา
(ให้ลาดับความสาคัญ 5= มากที่สุด 4= มาก 3= ปานกลาง 2=น้อย 1= น้อยที่สุด)
 เรี ยนเพื่อทาเกรดให้ดีข้ ึน
 ไม่เข้าใจในบทเรี ยน
 เรี ยนล่วงหน้า
 เรี ยนเพื่อเตรี ยมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ผูป้ กครองแนะนาให้เรี ยน
 ต้องการสู ตรลัดที่โรงเรี ยนไม่สอน
 เรี ยนในห้องเรี ยนไม่ทนั เพื่อน
 ผูเ้ รี ยนมีความใกล้ชิดกับผูส้ อนมากกว่าครู ในชั้นเรี ยน
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ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจระบบคอร์ สเรียนส่ วนตัวโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์
กรุ ณาทาเครื่องหมาย ลงในช่ องทีต่ รงกับความเป็ นจริงตามความคิดเห็นของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ

1. ด้ านกระบวนการทางาน/การให้ บริการ
1.1 การให้บริ การแก่ ผมู ้ ารับบริ การตามลาดับก่ อนหลัง
1.2 การให้บริ การตามที่ขอ ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว
1.3 การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับลระบบและคอร์ สเรี ยน
รวดเร็ ว ถูกต้อง
1.4 ขั้นตอนและวิธีการใช้บริ การผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน มีความคล่องตัวใน
การทางาน
1.5 เนื้อหาที่นาเสนอใน Web Site มีเนื้อหาที่
น่าสนใจครอบคลุมครบถ้วน ตามความต้องการของ
นักเรี ยนและผูป้ กครอง
1.6 มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือดูแลทุก
กระบวนการ
2. ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ
2.1 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ ในการ
ให้บริ การ
2.2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความเป็ น
กันเอง
2.3 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุ ภาพ เหมาะสมกับการทา งาน
2.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็ นอย่างดี
2.5 เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึ กษา ตอบข้อ
ซักถามได้ดี

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
(3) (2) (1)
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ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ

3. ด้ านห้ องเรียนและสถานที่เรียน
1.1 การให้บริ การแก่ ผมู ้ ารับบริ การตามลาดับก่ อนหลัง
3.1.ความเหมาะสมของที่ต้ งั อาคาร
3.2 การจัดสถานที่เรี ยน สะอาด เป็ นระเบียบ เรี ยบ ร้อย
3.3 จัดห้องเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
3.4 บริ เวณรอบอาคารดูปลอดภัย มีสิ่งอานวยความ
สะดวก (ลิฟท์) ที่เหมาะสม และห้องน้ าสะอาดไม่มี
กลิ่นรบกวน
4. ด้ านประสิ ทธิภาพและประโยชน์ ของระบบ
4.1 ประสิ ทธิภาพของระบบ
4.2 ความง่ายต่อการใช้ระบบ
4.3 ความเหมาะสมของขั้นตอนการซื้ อคอร์ สเรี ยน
จองเวลาเรี ยนยกเลิกเวลาเรี ยน และชาระเงินผ่านบัตร
เครดิต
4.4 ความรวดเร็ วในการตอบสนองของระบบ
4.5 ภาษาที่ใช้ในระบบเป็ นทางการ ตรงประเด็นและ
สื่ อความหมายชัดเจน
4.6 การจัดการรักษาความปลอดภัย และกาหนดสิ ทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
5. ด้ านการออกแบบระบบ
5.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
5.2 ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของ
หน้าโฮมเพจ
5.3 การจัดวางรู ปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน
และการใช้งาน

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
(3) (2) (1)
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ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ

มาก
ทีส่ ุ ด
(5)

มาก
(4)

ปาน น้ อย น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด
(3) (2) (1)

5.4 ขนาดตัวอักษร และรู ปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่าย
และสวยงาม
5.5 ความเร็ วในการแสดงภาพ เสี ยง ตัวอักษร และ
ข้อมูลต่างๆ
6. ด้ านความเหมาะสมของราคา
6.1 ความเหมาะสมของราคาคอร์ สเรี ยนต่อ 1ไฟล์
วีดีโอ โดยความยาว 2.30 ชัว่ โมงแต่ทางโรงเรี ยนเพิ่ม
จานวน ชัว่ โมงเป็ น 3 ชัว่ โมง (20 % ของจานวน
ชัว่ โมงเรี ยนที่อาจารย์สอนจริ ง)
6.2 ความเหมาะสมของราคาคอร์ สเรี ยนต่อจานวน 1
คอร์ สโดยได้จานวนชัว่ โมงเพิ่มขึ้น 20 % จากจานวน
ชัว่ โมงเรี ยนที่อาจารย์สอนจริ ง
6.3 ความเหมาะสมของราคาคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวเมื่อ
เทียบกับ ราคาคอร์สเรี ยนปกติ
ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

