
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็น 
เกีย่วกบั ความพงึพอใจของนักเรียนทีใ่ช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว 

กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต ส าหรับนักบริหาร 

มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
วตัถุประสงค์การศึกษา 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
2. วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
____________________________________________________________________ 
 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในข้อทีเ่ป็นค าตอบของท่าน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมท่ีใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของระบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1.  เพศ 
  ชาย     หญิง 
2.  ท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัการศึกษาใด 
  ม.1     ม.2     ม.3  
  
  ม.4     ม.5     ม.6 
3.  ประเภทโรงเรียนท่ีท่านก าลงัศึกษา 
  รัฐบาล    เอกชน 
 
4.  แผนกการเรียน 
  วทิยาศาสตร์    ศิลป์ – ค  านวณ 
  ศิลป์ – ภาษา    อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………… 
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5.  ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 
  ไม่เกิน 2.00    2.01 – 2.50    

 2.51 – 3.00    3.01 – 3.50    
 3.51 ข้ึนไป 

 
6.  จ านวนพี่นอ้งในครัวเรือนของท่านท่ีเรียนกวดวชิา (รวมตวัท่าน) 
  1 คน    2 คน    มากกวา่ 2 คน 
 
7.  รายไดต่้อครัวเรือนของผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน 
  ไม่เกิน 10,000 บาท  

 10,001 – 20,000 บาท   
 20,001 – 30,000 บาท 

  30,001 – 40,000 บาท 
    มากกวา่ 50,000 โปรดระบุ………………………………… 
 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมทีใ่ช้งานระบบคอร์สเรียนส่วนตัวโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 

8.หลกัสูตรกวดวชิา เคมี อาจารย ์อุ ๊ท่ีท่านเรียนในปีท่ีผา่นมา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  เคมี ม.ตน้    ตะลุยโจทย ์เคมี ม.ตน้   

 IJSO เคมี โอลิมปก ม.ตน้  คอร์ส O–NET   
 เคมี ม.4    เคมี ม.5 

  เคมี ENTRANCE   ตะลุยโจทย ์ม.ปลาย 
 
9.  โดยเฉล่ียท่านเรียนกวดวชิาก่ีวชิา และในแต่ละวชิาเรียนก่ีชัว่โมง 
     จ  านวนวชิาท่ีท่านเรียน……………วชิา 
 

  นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง   5– 10ชัว่โมง   11 – 15 ชัว่โมง 
  มากกวา่ 15 ชัว่โมง โปรดระบุ………………………………………………. 
      

ท่านเรียนวชิา เคมี อาจารย ์อุ ๊ก่ีชัว่โมง 
  นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง   5– 10 ชัว่โมง   

 11 – 15 ชัว่โมง   มากกวา่ 15 ชัว่โมง โปรดระบุ……………………… 
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10.  ท่านเลือกเรียนกวดวชิาวนัใดในสัปดาห์ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  จนัทร์    องัคาร  

 พุธ     พฤหสับดี 
  ศุกร์     เสาร์   
  อาทิตย ์
 
11.  ท่านเลือกเรียนกวดวชิาในช่วงเวลาใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  ช่วงเชา้   ช่วงบ่าย   ช่วงเยน็ 
 
12. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการเรียนกวดวชิา (ปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 
  ต  ่ากวา่ 1,000 บาท   

 1,001 – 5,000 บาท 
  5,001 – 10,000 บาท  
  มากกวา่ 10,000 บาท โปรดระบุ…………………… 
 
13.  เหตุผลท่ีท่านเลือกเรียนกวดวชิา  
(ใหล้ าดบัความส าคญั 5= มากท่ีสุด 4= มาก 3= ปานกลาง 2=นอ้ย  1= นอ้ยท่ีสุด) 
  เรียนเพื่อท าเกรดให้ดีข้ึน   

 ไม่เขา้ใจในบทเรียน 
  เรียนล่วงหนา้     

 เรียนเพื่อเตรียมสอบเขา้มหาวทิยาลยั 
  ผูป้กครองแนะน าใหเ้รียน   

 ตอ้งการสูตรลดัท่ีโรงเรียนไม่สอน  
  เรียนในหอ้งเรียนไม่ทนัเพื่อน   

 ผูเ้รียนมีความใกลชิ้ดกบัผูส้อนมากกวา่ครูในชั้นเรียน 
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ส่วนที ่3 ความพงึพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตัวโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
  กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องทีต่รงกบัความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ประเด็นการวดัความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. ด้านกระบวนการท างาน/การให้บริการ 

1.1 การให้บริการแก่ผูม้ารับบริการตามล าดบัก่อน-
หลงั 

     

1.2 การใหบ้ริการตามท่ีขอ ถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็ว      
1.3 การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลระบบและคอร์สเรียน 
รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

     

1.4 ขั้นตอนและวธีิการใชบ้ริการผา่นทางระบบ 
อินเตอร์เน็ตไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีความคล่องตวัใน
การท างาน 

     

1.5 เน้ือหาท่ีน าเสนอใน Web Site มีเน้ือหาท่ี
น่าสนใจครอบคลุมครบถว้น ตามความตอ้งการของ
นกัเรียนและผูป้กครอง 

     

1.6 มีการจดัเจา้หนา้ท่ีคอยช่วยเหลือดูแลทุก
กระบวนการ 

     

2. ด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ 
2.1 เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการ
ใหบ้ริการ 

     

2.2 เจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส มีความเป็น
กนัเอง 

     

2.3 เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกบัการท า งาน      
2.4 เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี      
2.5 เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา ตอบขอ้
ซกัถามไดดี้ 
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ประเด็นการวดัความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

3. ด้านห้องเรียนและสถานที่เรียน 
1.1 การให้บริการแก่ผูม้ารับบริการตามล าดบัก่อน-
หลงั 

     

3.1.ความเหมาะสมของท่ีตั้งอาคาร      
3.2 การจดัสถานท่ีเรียน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบ ร้อย      
3.3 จดัหอ้งเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม      
3.4 บริเวณรอบอาคารดูปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก (ลิฟท์) ท่ีเหมาะสม และห้องน ้ าสะอาดไม่มี
กล่ินรบกวน 

     

4. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 

4.1 ประสิทธิภาพของระบบ      
4.2 ความง่ายต่อการใชร้ะบบ      
4.3 ความเหมาะสมของขั้นตอนการซ้ือคอร์สเรียน 
จองเวลาเรียนยกเลิกเวลาเรียน และช าระเงินผา่นบตัร
เครดิต 

     

4.4 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ      
4.5 ภาษาท่ีใชใ้นระบบเป็นทางการ ตรงประเด็นและ
ส่ือความหมายชดัเจน 

     

4.6 การจดัการรักษาความปลอดภยั และก าหนดสิทธิ
ในการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 

     

5. ด้านการออกแบบระบบ 
5.1 ความเหมาะสมของเมนูการใชง้าน      
5.2 ความสวยงาม ความทนัสมยั และน่าสนใจของ
หนา้โฮมเพจ 

     

5.3 การจดัวางรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่าน
และการใชง้าน 
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ประเด็นการวดัความพงึพอใจ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

5.4 ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร อ่านไดง่้าย
และสวยงาม 

     

5.5 ความเร็วในการแสดงภาพ เสียง ตวัอกัษร และ
ขอ้มูลต่างๆ 

     

6. ด้านความเหมาะสมของราคา 

6.1  ความเหมาะสมของราคาคอร์สเรียนต่อ 1ไฟล์
วดีีโอ โดยความยาว 2.30 ชัว่โมงแต่ทางโรงเรียนเพิ่ม
จ านวน ชัว่โมงเป็น 3 ชัว่โมง (20 % ของจ านวน
ชัว่โมงเรียนท่ีอาจารยส์อนจริง) 

     

6.2  ความเหมาะสมของราคาคอร์สเรียนต่อจ านวน 1 
คอร์สโดยไดจ้  านวนชัว่โมงเพิ่มข้ึน 20 % จากจ านวน
ชัว่โมงเรียนท่ีอาจารยส์อนจริง 

     

6.3 ความเหมาะสมของราคาคอร์สเรียนส่วนตวัเม่ือ
เทียบกบั ราคาคอร์สเรียนปกติ 

     

 
ส่วนที ่4  ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 


