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บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี  เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียน
ส่วนตัว กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตวั และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานระบบคอร์สเรียน
ส่วนตวั โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนท่ีเรียนกวดวิชาในโรงเรียนกวดวิชา     
วรรณสรณ์  จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คือ แบบสอบถาม ซ่ึงจ าแนกตาม
สถานภาพ โดยมีประเด็นการวดัความพึงพอใจ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการท างาน/การให้บริการ 
ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นห้องเรียนและสถานท่ีเรียน ดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของ
ระบบ ดา้นการออกแบบระบบ และดา้นความเหมาะสมของราคา สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 ผลจากการศึกษาพบว่า  นัก เรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว มีความพึงพอใจ                
ดา้นกระบวนการท างานการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดา้นห้องเรียนและสถานท่ีเรียน 
ดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ดา้นการออกแบบระบบ และดา้นความเหมาะสมของ
ราคา อยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก 

 ปัญหาจากการสอบถามนักเรียนท่ีใช้งานระบบคอร์สเรียนส่วนตวัเกิดจากการออกแบบ
ระบบการจดัวางรูปแบบเมนูยากต่อการใช้งาน การแสดงภาพ เสียง ตวัอกัษร และขอ้มูลต่างๆช้า
โดยเฉพาะในบางช่วงเวลาท่ีมีนกัเรียนเขา้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ไดท้  าการปรับปรุงระบบคอร์สเรียนส่วนตวัใหม่ ดว้ยระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั โดยนกัเรียนสามารถเลือกซ้ือคอร์สเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์ช าระ
เงินดว้ยบตัรเครดิต และสามารถจองวนัและเวลาเรียนไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงในอดีตวิธีการจองเขา้ใชน้ั้น 
นกัเรียนจะตอ้งเขา้ไปติดต่อขอใชค้อมพิวเตอร์และจองเวลาเรียนกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
แต่ด้วยจ านวนนักเรียนท่ีมีความตอ้งการใช้คอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ในแต่ละคร้ังท่ี
นกัเรียนเขา้มาติดต่อขอใชบ้ริการจึงเกิดความยุง่ยากและเสียเวลาในการติดต่อพอสมควร โรงเรียน
กวดวชิาวรรณสรณ์ จึงไดท้  าการพฒันาระบบคอร์สเรียนส่วนตวัเป็นแบบ Web Application เพื่อให้
นกัเรียนสามารถเลือกซ้ือคอร์สเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต และสามารถจองวนั
และเวลาเรียนไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อจะขอใชค้อมพิวเตอร์ แต่ทางโรงเรียน
กวดวชิาวรรณสรณ์ ไม่สามารถท่ีจะทราบถึงผลการตอบรับของการใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวั
วา่นกัเรียนมีความพึงพอใจและเขา้ใจในการใชง้านระบบไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
 โดยผูศึ้กษาไดจ้ดัท าปัญหาพิเศษน้ีข้ึนเพื่อส ารวจความพึงพอใจในระบบคอร์สเรียนส่วนตวั
รวมไปถึงความสะดวกสบายของห้องเรียนและสถานท่ีเรียนว่าอยู่ในระดบัใด เพื่อท่ี โรงเรียนกวด
วิชา  วรรณสรณ์ จะไดน้ าไปปรับปรุงระบบคอร์สเรียนส่วนตวัรวมไปถึงความสะดวกสบายของ
ห้องเรียนและสถานท่ีเรียน ให้มีประสิทธิภาพและนกัเรียนท่ีใชร้ะบบจะไดมี้ความพึงพอใจสูงสุด
และขจดัปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ใชร้ะบบต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวั 
 2. วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวั 

สมมติฐานการศึกษา 
 ระบบคอร์สเรียนส่วนตวั โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ท่ีพฒันาข้ึนสามารถสร้างความพึง
พอใจในดา้นกระบวนการท างานการใหบ้ริการ หอ้งเรียนและสถานท่ีเรียน และความเหมาะสมของ
ราคาอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก 
 ปัญหาการใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวัเกิดจากปัญหาดา้นการออกแบบระบบการจดัวาง
รูปแบบเมนูยากต่อการใชง้าน การแสดงภาพ เสียง ตวัอกัษร และขอ้มูลต่างๆชา้ 

ขอบเขตของการศึกษา 
       1. ขอบเขตด้านเ น้ือหา ศึกษาความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคของนัก เ รียนที่ใช้
ระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
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       2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ศึกษานักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตวัใน
โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ จากทั้งหมด 10,689 คน ในปี 2558 การท าวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนด
กลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการจ านวน  400  คน 
       3. ขอบเขตดา้นเวลา ช่วงปิดภาคการศึกษา ปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 2558 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
       1. ไดท้ราบถึงความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวั  
       2. เป็นขอ้มูลใหก้บัทาง โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ สามารถน าผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไ้ข  

แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล (2547) ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการในการ
เลือกโรงเรียนกวดวชิา พบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวม อยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นคุณภาพ เป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี ดา้นบริหารจดัการ ดา้นราคา และดา้นบริการ เป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยจ าแนก
ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพของบิดา อาชีพของ
มารดา รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจแตกต่างกันในทุกด้าน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ผูใ้ช้บริการโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวด
วชิาท่ีมีรูปแบบการสอนกวดวชิาของโรงเรียน มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกโรงเรียนภาพรวมไม่ต่างกนัแต่ดา้น
การบริหารจดัการและดา้นราคา มีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
 วนัชยั แกว้นาคแนว (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 
ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจศึกษาต่อ
ระดบัอุดมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คือ คะแนนเฉล่ียสะสมและส่ือประชาสัมพนัธ์ 
 ไพลิน วงค์ฉายา (2547) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดันครสวรรคท์ั้งส้ินจ านวน 400 คน พบวา่นกัเรียน
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.25 ก าลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 คิด
เป็นร้อยละ 35.25 ศึกษาอยู่ในแผนกวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 68.25 พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยั
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นสถานท่ีมีผลต่อ
การเลือกโรงเรียนกวดวชิาในระดบัส าคญัมาก ส่วนปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมี
ผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในระดบัท่ีส าคญัปานกลาง ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้
บริการโรงเรียนกวดวชิาของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจุดประสงคใ์นการเรียนกวด
วชิาเพื่อสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั 
       บุษกร ไวพจน์ (2547) ศึกษาการตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัเรียนเพศต่างกนัมีการตดัสินใจ
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เรียนกวดวิชาด้านการแนะแนวของโรงเรียน และด้านการแนะแนวของผูป้กครองแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา ดา้นการ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและดา้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวด
วชิา ดา้นมุ่งหวงัศึกษาต่อในคณะยอดนิยมและมหาวทิยาลยัชั้นน าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีอาชีพของมารดาต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา ดา้นมุ่งหวงั ศึกษาต่อในคณะ
ยอดนิยมและมหาวทิยาลยัชั้นน าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และนกัเรียนท่ีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา ดา้นมุ่งหวงัศึกษาต่อในคณะยอดนิยม
และมหาวิทยาลยัชั้นน า ดา้นพฒันาการเรียนรู้ทางสังคมของกลุ่มเพื่อน สายวิทยาศาสตร์ และดา้นการ
แนะน าของผูป้กครองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 1.  รูปแบบการวจัิย 
  1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยัดังกล่าวเพื่อเป็น
การศึกษาการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่าง ๆ ทั้งในดา้น ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความพึงพอใจของระบบโปรแกรมต่าง ๆ 
   1.2  การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัของโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างไวด้ังน้ี 
ประชากร คือ จ านวนประชากรของนักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตัวของโรงเรียนกวดวิชา         
วรรณสรณ์ มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 10,689 คน ในปี 2558 
             กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่าง (Sample Group) ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คดัเลือกจาก
ประชากรนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัของโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ไดม้าโดยการใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Probability sampling) ซ่ึงใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple random- 
sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งมาจ านวน 400 ชุด การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) ผูว้จิยัใช้
สูตรของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าของความคลาดเคล่ือน 5% 
 3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของนกัเรียนโดยมีค าถามลกัษณะแบบปลายปิด 
 ส่วนที ่2 พฤติกรรมท่ีใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวัของนกัเรียนโดยมีค าถามลกัษณะแบบปลายปิด  
 ส่วนที ่3 ความพึงพอใจของระบบคอร์สเรียนส่วนตวั โดยมีค าถามลกัษณะแบบปลายปิด 
 ส่วนที ่4 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในดา้นต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 
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การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
น าแบบสอบถามตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติและทางการวิจยั

จ านวน 3 ท่าน แลว้น ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้งภายในโดยใช ้Index Objective Congruency : IOC 
โดยเลือกค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 และปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือให้มีความถูกตอ้ง เหมาะสมตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

การรวบรวมข้อมูล    
 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรง ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างคือ ประชากรจาก
นกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัในโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ จ านวน 400 คน และใชร้ะยะเวลา
ในการรวบรวมขอ้มูลคือ เดือน กุมภาพนัธ์ 2558 ณ โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยท าการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม ไดแ้ก่ ต ารา 
บทความ เวบ็ไซต ์วทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง สถิติของประชากรในโรงเรียนกวดวชิา  วรรณสรณ์ 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล       
 ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที ่1  สถานภาพทัว่ไปของนกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม 

                           สถานภาพทัว่ไป       จ านวน(คน)     ร้อยละ 

1.  เพศ                         
         ชาย   170 42.50 
         หญิง   230 57.50 

                          รวม   400 100 

2.  ระดับการศึกษา     
         ม.1   15 3.75 
         ม.2   21 5.25 
         ม.3   29 7.25 
         ม.4   77 19.25 
         ม.5   131 32.75 
         ม.6   127 31.75 

                                รวม   400 100 
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3.  ประเภทโรงเรียน                      
         รัฐบาล   273 68.25 
         เอกชน   127 31.75 

                                รวม   400 100 

4.  แผนการเรียน                                   
         วทิยาศาสตร์   344 86.00 
         ศิลป์ - ค านวณ   21 6.75 
         ศิลป์ - ภาษา   17 2.75 
         อ่ืนๆ   18 4.50 

                                รวม   400 100 

5.  ผลการเรียน                                      
         ไม่เกิน 2.00   2 0.50 
         2.01 – 2.50   4 1.00 
         2.51 – 3.00   32 8.00 
         3.01 – 3.50   89 22.25 
         3.51 ข้ึนไป   273 68.25 

                                รวม   400 100 

6.  จ านวนพีน้่องในครัวเรือน                                      
         1 คน   260 65.00 
         2 คน   103 25.75 
         มากกวา่ 2 คน   37 9.25 

                                รวม   400 100 

7.  รายได้ต่อครัวเรือนของผู้ปกครองเฉลีย่ต่อเดือน   
         ไม่เกิน 10,000 บาท              5         1.25 
         10,001 – 20,000 บาท              31         7.75 
         20,001 – 30,000 บาท             30         7.50 
         30,001 – 40,000 บาท             134         33.50 
         มากกวา่ 50,000 บาท             200        50.00 

             รวม              400        100 
  

 1. ด้านเพศ พบวา่นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีเป็น เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 57.50 และอีก ร้อยละ  42.50 นั้ นก็ เ ป็นเพศชาย   ท่ี เ ป็นผู ้ตอบแบบสอบถาม 
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 2. ด้านระดับการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเรียนอยู่ระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 32.75 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 คิดเป็นร้อยละ 31.75  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 19.25 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 7.25 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 คิดเป็น
ร้อยละ 5.25 และอีกร้อยละ 3.75 นั้นก็เรียนอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 3. ด้านประเภทของโรงเรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นนกัเรียนโรงเรียน
รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 68.25 และอีกร้อยละ 31.75 นั้นก็เป็นนกัเรียนโรงเรียนเอกชน ท่ีเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 4. ด้านแผนการเรียน พบวา่นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียนสายวิทยาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 86.00 สายศิลป์ – ค  านวณ คิดเป็นร้อยละ 6.75 สายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.50 และอีก  
ร้อยละ 2.75 นั้นก็เป็นนกัเรียนสายศิลป์ – ภาษา เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 5. ด้านผลการเรียน พบวา่ นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม
อยูท่ี่ 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 นั้นก็เป็นนกัเรียนท่ี
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่เกิน 2.00 เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 6. ด้านจ านวนพี่น้องในครัวเรือน พบว่า นักเรียนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ใน
ครัวเรือนท่ีมีจ านวนพี่นอ้ง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75  และอีก
ร้อยละ 9.25 นั้นก็อยูใ่นครัวเรือนท่ีมีจ านวนพี่นอ้งมากกวา่ 2 คน เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
 7. ด้านรายได้ต่อครัวเรือนของผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน พบวา่ นกัเรียนท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยู่ในครัวเรือนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
50.00  ระหวา่ง  30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 ระหวา่ง10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.75 ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50  และอีกร้อยละ 1.25 นั้นก็เป็นนกัเรียนท่ีอยูใ่น
ครัวเรือนท่ีมีรายไดข้องผูป้กครองเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท เป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนใช้งานระบบคอร์สเรียนส่วนตัว 
ของโรงเรียน  กวดวชิาวรรณสรณ์ ของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม 
2.1  วชิาท่ีนกัเรียนนิยมลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรของเคมี อาจารย ์อุ ๊ในปีท่ีผา่นมา 

                                   หลกัสูตร       จ านวน(คน)     ร้อยละ 

เคมี ม.ต้น   106 26.50 
ตะลุยโจทย์ เคมี ม.ต้น   49 12.25 
IJSO เคมี โอลมิปก ม.ต้น   22 5.50 
O-NET   6 1.50 
เคมี ม.4   141 35.25 
เคมี ม.5   127 31.75 
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เคมี ENTRANCE   111 27.75 
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย   28 7.00 
 

หมายเหตุ : นกัเรียนบางคนเลือกเรียน เคมี อาจารยอุ์ ๊มากกวา่ 1 หลกัสูตร 
 จากการศึกษาส่วนใหญ่ใน 400 คน พบวา่ นกัเรียนเลือกเรียนหลกัสูตร เคมี ม.4 คิดเป็นร้อย
ละ 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      
คิดเป็นร้อยละ 5.50 และร้อยละ 1.50 นั้นก็จะเป็น หลกัสูตร O-NET 

2.2  จ  านวนวชิาท่ีนกัเรียนสนใจลงทะเบียนเรียนกวดวชิา 
 

                                   จ านวนวชิาทีเ่รียนโดยเฉลีย่       จ านวน(คน)     ร้อยละ 

1 วชิา   64 16.00 
2 วชิา   115 28.75 
3 วชิา   82 20.50 
4 วชิา   45 11.25 
5 วชิา   85 21.25 
6 วชิา   3 0.75 
7 วชิา   6 1.50 
                                                     รวม   400 100 

 จากการสอบถาม พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ลงทะเบียนเรียนกวดวิชา  2 วิชา คิดเป็นร้อยละ 
28.75   5 วิชา คิดเป็นร้อยละ 21.25  3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 20.50 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 16.00  4 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 11.25  7  วชิา  คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอีกร้อยละ 0.75 นั้นก็คือ 6 วชิา  

2.3  จ  านวนชัว่โมงท่ีเรียนในแต่ละวชิาโดยเฉล่ีย 
 

                      จ านวนช่ัวโมงทีเ่รียนในแต่ละวชิาโดยเฉลีย่     จ านวน(คน)  ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง  184                         46.00 
5– 10 ช่ัวโมง  110                         27.50 
11 – 15 ช่ัวโมง   39                           9.75 
มากกว่า 15 ช่ัวโมง   67                         16.75 
                                                         รวม  400                         100 
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 ผลการสอบถาม พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีจ านวนชัว่โมงเรียนในแต่ละวิชาโดยเฉล่ีย นอ้ย
กวา่ 5 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 46.00   5– 10 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 27.50  มากกวา่ 15 ชัว่โมง คิดเป็น
ร้อยละ 16.75  และอีกร้อยละ 9.75 นั้นก็คือ 11 – 15 ชัว่โมง 

2.4  จ  านวนชัว่โมงท่ีเรียนในวชิา เคมี อาจารย ์อุ ๊โดยเฉล่ีย 
 

         จ านวนช่ัวโมงที่เรียนในวชิา เคมี อาจารย์อุ๊ โดยเฉลี่ย     จ านวน(คน)  ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ช่ัวโมง  236                       59.00 
5– 10 ช่ัวโมง   76                        19.00 
11 – 15 ช่ัวโมง   20                          5.00 
มากกว่า 15 ช่ัวโมง   68                        17.00 
                                                         รวม  400                         100 
 

 จากการสอบถาม พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีจ านวนชัว่โมงเรียนในวิชา เคมี อาจารย์ อุ๊ โดย
เฉล่ีย นอ้ยกว่า 5 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 59.00   5– 10 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 19.00 มากกวา่ 15 
ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 17.00  และอีกร้อยละ 5.00 นั้นก็คือ 11 – 15 ชัว่โมง 

2.5  วนัและช่วงเวลาท่ีนกัเรียนชอบมาเรียน 
 

วนัในสัปดาห์       จ านวน(คน)     ร้อยละ 

       จนัทร์   164 41.00 
       องัคาร   172 43.00 
       พุธ   139 34.75 
       พฤหสับดี   171 42.75 
       ศุกร์   193 48.25 
       เสาร์   362 90.50 
       อาทิตย ์   284 71.00 
ช่วงเวลา     
       ช่วงเชา้   183 45.75 
       ช่วงบ่าย   171 42.75 
       ช่วงเยน็   173 43.25 

หมายเหตุ : นกัเรียนบางคนเลือกเรียนมากกวา่ 1 วนั ต่อสัปดาห์ และหลายช่วงเวลาใน 1 วนั 
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 ผลการสอบถาม พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนวนัเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 90.50 รองลงมา
คือ 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 คิดเป็น
ร้อยละ 41.00 และอีกร้อยละ 34.75 นั้นก็จะเป็น วนัพุธ ส่วนในเร่ืองของช่วงเวลา ผลการสอบถาม 
พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนช่วงเชา้ คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาคือ ช่วงเยน็ คิดเป็นร้อย
ละ 43.25 และอีกร้อยละ 42.75 นั้นก็จะเป็นช่วงบ่าย 

2.6  ค่าใชจ่้ายของนกัเรียนแต่ละคนในการเรียนกวดวชิา 
 

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนแต่ละคนในการเรียนกวดวชิา  จ านวน(คน)     ร้อยละ 

ต ่ากว่า 1,000 บาท             15              3.75 
1,001 – 5,000 บาท            115             28.75 
5,001 – 10,000 บาท            131             32.75 
มากกว่า 10,000 บาท            139             34.75 
                                                    รวม            400             100 
 
 

 ผลการสอบถาม พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชา มากกวา่ 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.75  5,001 – 10,000 บาทคิดเป็น ร้อยละ 32.75  1,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
28.75 และอีกร้อยละ 3.75 นั้นก็จะเป็น ต ่ากวา่ 1,000 บาท 

2.7  เหตุผลท่ีเลือกเรียนกวดวชิา 

เหตุผลที่เลอืกเรียนกวดวชิา 
ระดับความส าคัญ ค่าเฉลีย่ 

(  ) 
SD 

ล าดับ

ที่ 5 4 3 2 1 

เรียนเพือ่ท าเกรดให้ดีขึน้ 190 70 58 32 50 3.80 1.42 1 

เรียนเพือ่เตรียมสอบเข้ามหาวทิยาลยั 206 62 37 23 72 3.77 1.55 2 

เรียนล่วงหน้า 133 86 67 41 73 3.41 1.49 3 

ไม่เข้าใจในบทเรียน 137 49 67 34 113 3.16 1.64 4 

ต้องการสูตรลดัทีโ่รงเรียนไม่สอน 116 53 58 46 127 2.96 1.64 5 

เรียนในห้องเรียนไม่ทนัเพือ่น 79 33 38 49 201 2.35 1.61 6 

ผู้ปกครองแนะน าให้เรียน 75 27 47 55 196 2.33 1.57 7 

ผู้เรียนมีความใกล้ชิดกบัผู้สอนมากกว่าครูในช้ันเรียน 71 18 42 55 214 2.19 1.54 8 
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 จากการสอบถาม พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนกวดวิชาโดยให้เหตุผลวา่เรียนเพื่อท า
เกรดให้ดีข้ึน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.80 รองลงมาคือ เรียนเพื่อเตรียมสอบเขา้มหาวิทยาลยั 
โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.77 อนัดบัท่ี 3  เรียนล่วงหนา้ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.41 อนัดบัท่ี 
4 ไม่เขา้ใจในบทเรียน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.16 อนัดบัท่ี 5 ตอ้งการหลกัสูตรลดัท่ีโรงเรียน
ไม่สอน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.96  อนัดบัท่ี 6 เรียนในห้องเรียนไม่ทนัเพื่อน โดยไดค้ะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 2.35 อนัดบัท่ี 7 ผูป้กครองแนะน าให้เรียน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.33 และอนัดบั
สุดทา้ยคือผูเ้รียนมีความใกลชิ้ดกบัครูผูส้อนมากกวา่ครูในชั้นเรียน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.19 

ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของนักเรียนทีใ่ช้งานระบบคอร์สเรียน
ส่วนตัว โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 

ประเดน็การวดั 

ความพงึพอใจ 

ระดบัความพงึพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 

(  ) 
SD 

การ

แปลผล 

ล าดบั

ที่ 

มา
กท

ี่สุด
 

(5)
 

มา
ก (4)
 

ปา
นก

ลา
ง 

(3)
 

น้อ
ย 

(2)
 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

(1)
 

1. ด้านกระบวนการท างาน/การให้บริการ 

1.1 การให้บริการแก่ผูม้ารับบริการตามล าดบัก่อน-หลงั 198 166 31 3 2 4.39 0.71 มาก 3 

1.2 การให้บริการตามท่ีขอ ถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็ว 204 166 25 4 1 4.42 0.68 มาก 2 

1.3 การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัลระบบและคอร์สเรียน รวดเร็วถูกตอ้ง 211 154 31 4 0 4.43 0.68 มาก 1 

1.4 ขั้นตอนและวิธีการใช้บริการผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ตไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น มีความคล่องตวัในการท างาน 

203 152 42 2 1 4.39 0.71 มาก 4 

1.5 เน้ือหาท่ีน าเสนอใน Web Site มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจครอบคลุม
ครบถว้น ตามความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง 

191 162 43 4 0 4.35 0.71 มาก 6 

1.6 มีการจดัเจา้หนา้ท่ีคอยช่วยเหลือดูแลทุกกระบวนการ 206 147 41 5 1 4.38 0.74 มาก 5 

รวม 4.39  มาก  

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

2.1 เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 238 120 34 6 2 4.47 0.76 มาก 3 

2.2 เจา้หนา้ท่ีพดูจาสุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส  มีความเป็นกนัเอง 232 114 42 8 4 4.41 0.83 มาก 4 

2.3 เจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกบัการท างาน 262 111 22 3 2 4.57 0.68 มากที่สุด 1 

2.4 เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี 218 132 42 6 2 4.40 0.77 มาก 5 

2.5 เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ตอบขอ้ซกัถามไดดี้ 228 138 29 4 1 4.47 0.70 มาก 2 

รวม 4.46  มาก  
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3. ด้านห้องเรียนและสถานที่เรียน 

3.1. ความเหมาะสมของท่ีตั้งอาคาร 248 132 20 0 0 4.57 0.59 มากที่สุด 2 

3.2. การจดัสถานท่ีเรียน สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 261 121 18 0 0 4.61 0.57 มากที่สุด 1 

3.3. จดัห้องเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 232 142 24 2 0 4.51 0.63 มากที่สุด 4 
3.4. บริเวณรอบอาคารดูปลอดภยั มีส่ิงอ านวยความสะดวก (ลิฟท)์ 
ท่ีเหมาะสม และห้องน ้าสะอาด 

241 136 21 2 0 4.54 0.62 มากที่สุด 3 

รวม 4.56  มากท่ีสุด  

4. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 

4.1. ประสิทธิภาพของระบบ 164 197 36 2 1 4.30 0.67 มาก 4 

4.2. ความง่ายต่อการใชร้ะบบ 185 171 35 8 1 4.33 0.74 มาก 3 

4.3. ความเหมาะสมของขั้นตอนการซ้ือ คอร์สเรียน จองเวลาเรียน 
ยกเลิกเวลาเรียน และช าระเงินผา่นบตัรเครดิต 

173 155 67 4 1 4.24 0.78 มาก 6 

4.4. ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 178 162 53 6 1 4.28 0.77 มาก 5 
4.5 . ภาษาท่ีใช้ในระบบเ ป็นทางการตรงประเด็นและส่ือ
ความหมายชดัเจน 

205 151 40 3 1 4.39 0.72 มาก 2 

4.6 การจดัการรักษาความปลอดภยั และก าหนดสิทธิในการเขา้ถึง
ขอ้มูลของผูใ้ชง้าน 

204 159 36 1 0 4.42 0.66 มาก 1 

รวม 4.36  มาก  

5. ด้านการออกแบบระบบ 

5.1. ความเหมาะสมของเมนูการใชง้าน 198 167 34 1 0 4.41 0.65 มาก 1 

5.2. ความสวยงาม ความทนัสมยั และน่าสนใจของหนา้โฮมเพจ 187 156 54 2 1 4.32 0.74 มาก 5 

5.3. การจดัวางรูปแบบในเวบ็ไซตง่์ายต่อการอ่านและการใชง้าน 196 161 37 6 0 4.37 0.71 มาก 2 

5.4. ขนาดตวัอกัษร และรูปแบบตวัอกัษร อ่านไดง่้ายและสวยงาม 192 160 44 4 0 4.35 0.71 มาก 3 

5.5. ความเร็วในการแสดงภาพ เสียงตวัอกัษร และขอ้มูลต่างๆ 192 159 42 7 0 4.34 0.74 มาก 4 

รวม 4.36  มาก  

6. ด้านความเหมาะสมของราคา 

6.1.  ความเหมาะสมของราคาคอร์สเรียนต่อ 1ไฟลวี์ดีโอโดยความ
ยาว 2.30 ชัว่โมงแต่ทางโรงเรียน   เพ่ิมจ านวนชัว่โมงเป็น 3 ชัว่โมง 
(20 % ของจ านวนชัว่โมงเรียนท่ีอาจารยส์อนจริง) 

186 134 61 13 6 4.20 0.92 มาก 1 

6.2.  ความเหมาะสมของราคาคอร์สเรียนต่อจ านวน 1 คอร์สโดย
ไดจ้  านวนชัว่โมงเพ่ิมข้ึน 20 % จากจ านวนชัว่โมงเรียนท่ีอาจารย์
สอนจริง 

185 129 66 16 4 4.19 0.92 มาก 2 

6.3. ความเหมาะสมของราคาคอร์สเรียนส่วนตวัเม่ือเทียบกบัราคา
คอร์สเรียนปกติ 

159 109 91 30 11 3.94 1.08 มาก 3 

รวม 4.17  มาก  
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 ผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวิชาวรรณ
สรณ์ ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นกระบวนงาน/การให้บริการ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึง
พอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.39 ในดา้นความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวั
ในดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 4.46 ในดา้นห้องเรียนและสถานท่ีเรียน ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก
ท่ีสุด โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.56   ในดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ผลการวิเคราะห์ระดบัความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 ในดา้นการออกแบบระบบ ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 และในดา้นความเหมาะสมของราคา ผล
การวเิคราะห์ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจ สรุปได ้ดงัน้ี 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวิชาวร
รณสรณ์ ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นกระบวนงาน/การให้บริการ ผลการวิเคราะห์ระดบั
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.39 ในดา้นความพึงพอใจระบบคอร์สเรียน
ส่วนตวัในดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก โดยได้
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.46 ในดา้นห้องเรียนและสถานท่ีเรียน ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั 
พึงพอใจมากท่ีสุด โดยได้ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.56   ในดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ผลการ
วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 ในดา้นการออกแบบ
ระบบ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 และในดา้น
ความเหมาะสมของราคา ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวัโรงเรียนกวดวิชาวร
รณสรณ์ ความพึงพอใจระบบคอร์สเรียนส่วนตวัในดา้นกระบวนงาน/การให้บริการ ผลการวิเคราะห์ระดบัความ
พึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก โดยได้ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.39 ในด้านความพึงพอใจระบบคอร์สเรียน
ส่วนตวัในด้านเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก โดยได้
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.46 ในดา้นห้องเรียนและสถานท่ีเรียน ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึง
พอใจมากท่ีสุด โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.56   ในดา้นประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ ผลการวิเคราะห์
ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 ในดา้นการออกแบบระบบ ผลการ
วเิคราะห์ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.36 และในดา้นความเหมาะสมของ
ราคา ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจอยู่ในระดบั พึงพอใจมาก โดยไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 มีความสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล (2547) ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการใน
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การเลือกโรงเรียนกวดวชิา พบวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวม อยู่
ในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.47 ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 0.45 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นคุณภาพ เป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคือ ดา้นสถานท่ี ดา้นบริหารจดัการ ดา้นราคา และดา้นบริการ เป็นอนัดบัสุดทา้ย โดยจ าแนกตาม
คุณลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีระดบัการศึกษา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกนัมีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกนัในทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ผูใ้ช้บริการโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีเพศต่างกนั มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีรูปแบบการ
สอนกวดวิชาของโรงเรียน มีปัจจยัการตดัสินใจเลือกโรงเรียนภาพรวมไม่ต่างกนัแต่ดา้นการบริหารจดัการและ
ดา้นราคา มีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ควรจะปรับรูปแบบเมนูของระบบให้ง่ายต่อการใช้งานเพิ่มจ านวน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับจ านวนนักเรียนท่ีมีมากในบางช่วงเวลา และเปล่ียนเคร่ือง   เซิฟเวอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและความเร็วในการส่งขอ้มูลสูงกว่าเคร่ืองเดิมเพื่อสามารถรองรับการรับส่งขอ้มูลระหวา่ง
เคร่ืองเซิฟเวอร์ไปท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนส่วนตวัในช่วงเวลาท่ีมีนกัเรียนเขา้ใชง้านจ านวนมาก
เพื่อลดการแสดงผลของภาพ เสียง และตวัอกัษรชา้ 
 การประชาสัมพนัธ์ระบบใหมี้ประสิทธิภาพควรจดัท าวดีีโอสอนวธีิการใชง้านระบบอยา่งละเอียด
ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีเอกสารคู่มือประกอบการใช้งานระบบให้นักเรียนและผูป้กครองสามารถดาวน์
โหลดไดบ้นเวบ็ไซตข์องโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
 การอ านวยความสะดวกควรจะมีเจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบนั่งอยู่ประจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
เจา้หน้าท่ีในห้องเรียนส่วนตวัทุกห้องเพื่ออ านวยความสะดวกเม่ือเกิดระบบขดัข้องและสามารถดูแล
นกัเรียนภายในหอ้งเรียนส่วนตวัไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
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