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บทคดัย่อ 

 

   การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิา ณ  อาคาร

วรรณสรณ์  เขตพญาไท  ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  โดยมจีํานวน 400 คน  ใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมอืเกบ็สถิตเิชงิพรรณาประกอบด้วย ค่ารอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน

ดว้ยการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว  และการวเิคราะห์

ค่าสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

  ผลการทดสอบสมมตฐิาน  ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 

  1. นักเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายที่มีลกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ  ระดบัชัน้เรียน  ผลการเรยีน     

จาํนวนวชิาทีเ่รยีน ณ สถาบนักวดวชิา  และบุคคลทีแ่นะนําหรอืชกัชวนใหม้าเรยีน ณ สถาบนักวดวชิา แตกต่างกนั

มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิา ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไทไม่แตกต่างกนั 

     2. ปจัจยัแวดล้อม 7 ประการโดยรวม ที่ส่งผลต่อผลสมัฤทธใ์นการเรยีนสถาบนักวดวชิาประกอบดว้ย 

เป้าหมายผูเ้รยีนรปูแบบการเรยีนการสอนของอาจารยข์นาดของกลุ่มผูเ้รยีนอุปกรณ์การเรยีนและตําราความตัง้ใจ

ของผู้สอน และสภาพการแข่งขนัทางโอกาสมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่า ในทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจในการ

เลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิา 

    3.  ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคโดยรวม ประกอบดว้ย ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคตน้ทุนของผูบ้รโิภคความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสารมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางใน

ทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิา 

 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ สถาบนักวดวชิา นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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Abstract 

 

The purpose of this research was to study Satisfaction of senior high school students in 

choosing tutorial Institution at Wannasorn tower. The samplesconsisted of 400 senior high school 

students. Questionnaires were used as research tools.  Statistical techniques were included percentage, 

mean, standard deviation, Independent Sample  t-test, One-Way Analysis of Variance and Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient. 

The hypothesis testing at statistical significance level of 0.05 have shown that : 

1.  Senior High school students with  differentpersonal characteristics, including gender, 

education levels ,GPA, subjects course,Individual advice or solicitation were different  in choosing tutorial  

Institution at Wannasorn tower had  no difference in term of overall satisfaction. 

 2.  The  seven environmental factors for education achievement  including student’s goal, 

learning styles, class sizes, teaching  materials and textbook, intention of teaching and the opportunity to 

complete  have correlated at the low  level in the same direction with satisfaction in choosing tutorial 

Institution. 

3.  The marketing mixes to meet consumers' needs  including  customers’ needs, cost of 

customers, convenience, communicationshave correlated at the moderate  level in the same direction 

with satisfaction in choosing tutorial Institution. 

 

Keywords: Satisfaction, Tutorial Institution, High School Students 

 

บทนํา   

ศ.ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน์ (2555) อธบิายว่า  “การศกึษา” หมายความว่ากระบวนการเรยีนรูเ้พื่อ

ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรูก้ารฝึกการอบรมการสบืสานทางวฒันธรรมการ

สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกดิจากการจดัสภาพแวดล้อมสงัคมการ

เรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้หนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติจงึถอืไดว้่า การศกึษาเป็นจุดเริม่ต้นของชวีติ ทุก

คนจงึสนใจในการให้ความสําคญักบัการศกึษามาก โดยเฉพาะในปจัจุบนัที่การแข่งขนัในด้านการศกึษามคีวาม

รุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากผู้เรียนต้องแข่งขนัในทุกๆ ด้าน เช่น สร้างความมัน่ใจในการสอบเพื่อเพิ่มคะแนนใน

โรงเรยีนและไดเ้ทคนิควธิกีารคดิการช่วยจําหลายแบบทีช่่วยในการทําขอ้สอบ รวมทัง้ความต้องการศกึษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาของมหาวิทยาลยัรฐับาล ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนทุกคนจงึพยายามที่จะ

หาทางออกในการพฒันาตนเองใหม้ากขึน้เพื่อทีจ่ะแขง่ขนัได ้   โรงเรยีนกวดวชิาจงึเป็นทางเลอืกหน่ึงทีผู่เ้รยีนสว่น

ใหญ่เลอืกใหเ้ป็นทางออกของการแกป้ญัหา 

 ปจัจุบนัการเรยีนกวดวชิาไดเ้ขา้มามบีทบาทอย่างมากต่อระบบการศกึษาไทยจนกล่าวไดว้่านกัเรยีนแทบ

ทุกคนทุกระดบัชัน้ต้องเรยีนกวดวชิาเน่ืองจากการเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาจะเอาผลการเรยีน (GPA) ทุก

ระดบัชัน้ในมธัยมศกึษาตอนปลายมาคดิรวมดว้ยถงึแมว้่าการเรยีนกวดวชิาจะมตี้นทุนต่างๆมากมายเกดิขึน้ไม่ว่า

จะเป็นค่าลงทะเบยีนค่าเดนิทางค่าเอกสารและอุปกรณ์การเรยีนแต่ค่านิยมในการเรยีนกวดวชิากย็งัสงูอกีทัง้ทาง

ผูป้กครองกใ็หก้ารสนับสนุนซึง่เมื่อนําต้นทุนทีเ่สยีไปมาเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการเรยีนกวดวชิาก็

ถือว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนเพราะโดยส่วนมากนักเรียนที่เรยีนกวดวิชาจะสามารถสอบเข้าในสถาบนัการศึกษาที่มี
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ชื่อเสยีงได้นัน่จงึส่งผลให้ธุรกจิสถาบนักวดวชิาเตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ ศูนย์วจิยักสกิรไทย (2556) ผลการวจิยั

พบว่า จากฐานนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัในการเรียนกวดวชิาที่มีอยู่

จาํนวนมากและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองประกอบกบัค่านิยมในการเรยีนกวดวชิาเสรมิสรา้งความรูแ้ละความ

มัน่ใจเพื่อใช้ในการสอบวดัผลการเรยีนในโรงเรยีนและสอบแข่งขนัเขา้ศกึษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั   รวมถึง

ภาพลกัษณ์ของการสรุปเน้ือหาอย่างตรงประเดน็สอนเทคนิคการทําขอ้สอบใชเ้วลาเรยีนไม่มากโดยใชเ้ทคนิคการ

สอนที่เพลดิเพลนิเป็นปจัจยัสาํคญัทีส่่งผลใหแ้ฟรนไชสธ์ุรกจิโรงเรยีนกวดวชิายงัคงเตบิโตอย่างต่อเน่ืองในทุกปี

โดยเจ้าของสทิธแิฟรนไชสธ์ุรกจิโรงเรยีนกวดวชิาล้วนแล้วแต่มกีารปรบัตวัทัง้ในรูปแบบการรวมตวักนัเป็นคลสั

เตอรข์ยายสาขาไปต่างจงัหวดัปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัระบบ Admissions รวมถงึนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการ

เรยีนการสอนยกตวัอย่างเช่นการจดัทําApplication เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนผ่านทางสมาร์ทโฟนการเรยีน

สว่นตวัแบบออนไลน์ซึง่มคีวามยดืหยุ่นสงูรวมถงึการใชแ้ทบ็เลท็ประกอบการเรยีนการสอนเป็นตน้ 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนักเรยีนมธัยมศกึษา

ตอนปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไทซึง่เป็นอาคารทีม่สีถาบนักวดวชิากว่า 20 สถาบนั , รา้นอาหาร- ศูนย์

อาหาร,รา้นหนังสอื, ศูนยท์นัตกรรมและความงามนับว่าเป็นศูนยก์ารศกึษานอกระบบที่ครบวงจรแห่งแรก โดย

ผู้วิจ ัยมุ่งเน้นศึกษาถึงปจัจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ปจัจัยแวดล้อม 7 ประการ คือ เป้าหมายผู้เรียนว่าผู้เรียนที่มี

เป้าหมายต่างกนัรปูแบบการเรยีนต่างกนั การสอนของอาจารยต่์างกนั  ขนาดของกลุ่มผูเ้รยีนต่างกนั อุปกรณ์การ

เรยีนและตําราต่างกนัความตัง้ใจของผูเ้รยีนและผูส้อนต่างกนั  สภาพการแขง่ขนัทางโอกาสต่างกนั  สง่ผลถงึความ

พงึพอใจต่อการเลอืกสถาบนักวดวชิาซึง่เป็นปจัจยัทีส่ง่ผลต่อสิง่ทีจ่ะไดร้บัจาการกวดวชิาไม่มากกน้็อยของนกัเรยีน

ที่มากวดวชิา  และ ส่วนประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ความต้องการของ

ผูบ้รโิภคตน้ทุนของผูบ้รโิภค   ความสะดวกในการซือ้การสือ่สารมผีลต่อความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลายอย่างไร   ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อสถาบนักวดวชิาเดมิ และสถาบนักวดวชิาทีก่ําลงัจะ

เปิดใหม่เพื่อปรบัปรุงและพฒันาการสอนและคดิวธิกีารสอนใหม่ เทคนิคในการช่วยจํา รวมทัง้สรา้งภาพลกัษณ์ให้

โดดเด่นแก่สถาบนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัเรยีนไดม้ากขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

 1. เพื่อศกึษาขอ้มลูดา้นปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  ระดบัการศกึษาของนักเรยีน สงักดัขอโรงเรยีน ผล

การเรยีน  จาํนวนวชิาทีก่วดวชิา บุคคลทีแ่นะนําหรอืชกัชวน ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวด

วชิาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายณ อาคารวรรณสรณ์  เขตพญาไท 

 2. เพื่อประเมนิและศกึษาระหว่างปจัจยัแวดลอ้ม 7 ประการ ประกอบดว้ย เป้าหมายผูเ้รยีน รูปแบบการ

เรยีน  การสอนของอาจารย ์ขนาดของกลุ่มผูเ้รยีน อุปกรณ์การเรยีนและตํารา ความตัง้ใจของผู้เรยีนและผูส้อน 

สภาพการแข่งขนัทางโอกาส กบัความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายอาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท 

 3. เพื่อประเมนิและศกึษาระหว่างสว่นประสมการตลาดประกอบดว้ย  ความต้องการของผูบ้รโิภคต้นทุน

ของผู้บรโิภคความสะดวกในการซื้อการสื่อสารกบัความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนักเรยีน

มธัยมศกึษาตอนปลายอาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

     1. ตวัแปรอสิระเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิล  ไดแ้ก่  

                  1.1 ขอ้มลูสว่นบคุคล 

                        1.1.1  เพศ 

          1.1.1.1   ชาย 

          1.1.1.2   หญงิ 

   1.1.2  ระดบัการศกึษาของนกัเรยีน 

            1.1.2.1   มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

            1.1.2.2    มธัยมศกึษาปีที ่  5 

            1.1.2.3    มธัยมศกึษาปีที ่ 6   

   1.1.3  สงักดัของโรงเรยีน 

            1.1.3.1   สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (โรงเรยีนรฐับาล) 

            1.1.3.2   สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศกึษาเอกชน (โรงเรยีนเอกชน) 

   1.1.4  ผลการเรยีนเฉลีย่ 

            1.1.4.1   ตํ่ากว่า  2.00 

            1.1.4.2   2.01- 2.50 

            1.1.4.3   2.51- 3.00 

            1.1.4.4   3.01 - 3.50 

            1.1.4.5   3.51 - 4.00 

   1.1.5  จาํนวนวชิาทีเ่รยีนกวดวชิา ณ อาคารวรรณสรณ์ 

            1.1.5.1   1 วชิา 

            1.1.5.2   2 วชิา 

            1.1.5.3   3  วชิาขึน้ไป 

  1.1.6   บุคคลทีแ่นะนําหรอืชกัชวน  (เลอืกแค่ 1 ขอ้ ) 

            1.1.6.1   ครทูีโ่รงเรยีนทีน่กัเรยีนศกึษาอยู ่   

            1.1.6.2   ตวัผูเ้รยีนเอง 

            1.1.6.3   บุคคลภายในครอบครวั/ญาต ิ 

            1.1.6.4   เพื่อน 

            1.1.6.5   ตวัอาจารยท์ีส่อนในสถาบนักวดวชิา 

            1.1.6.6   อื่น  โปรดระบ.ุ....................... 

       1.2  ปจัจยัแวดลอ้ม 7 ประการ 

   1.2.1  เป้าหมายผูเ้รยีน 

   1.2.2  รปูแบบการเรยีน 

   1.2.3  การสอนของอาจารย ์

   1.2.4  ขนาดของกลุ่มผูเ้รยีน 

   1.2.5  อุปกรณ์การเรยีนและตํารา 

   1.2.6  ความตัง้ใจของผูส้อน 

   1.2.7  สภาพการแขง่ขนัทางโอกาส 
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       1.3  สว่นประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

   1.3.1  ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

   1.3.2  ตน้ทุนของผูบ้รโิภค 

   1.3.3  ความสะดวกในการซือ้ 

   1.3.4  การสือ่สาร 

   2.  ตวัแปรตาม 

        ความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาย่านพญาไท 

 

สมมติฐานการวิจยั 

   1. นักเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายที่มลีกัษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดบัการศกึษาของนักเรยีน         

ผลการเรยีน จํานวนวชิาที่กวดวชิา บุคคลที่แนะนําหรือชกัชวน แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการเลอืกเรยีน

สถาบนักวดวชิาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไทแตกต่างกนั 

    2. ปจัจยัแวดลอ้ม 7 ประการ ประกอบดว้ย เป้าหมายผูเ้รยีน รูปแบบการเรยีนการสอนของอาจารย ์  

ขนาดของกลุ่มผู้เรียน อุปกรณ์การเรียนและตํารา ความตัง้ใจของผู้สอน สภาพการแข่งขันทางโอกาส                 

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ณ อาคาร

วรรณสรณ์ เขตพญาไท 

   3. ส่วนประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคประกอบด้วย ความต้องการของ

ผูบ้รโิภคตน้ทุนของผูบ้รโิภคความสะดวกในการซือ้การสือ่สาร  มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการเลอืกเรยีน

สถาบนักวดวชิาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดการกวดวิชา 

           สพุฒัน์  สกุลสนัต ์(2530:/17)  อธบิายว่า  การเรยีนกวดวชิานับว่าเป็นวถิชีวีติส่วนหน่ึงของผูเ้รยีนระดบั

ต่างๆ ซึง่มเีหตุผลแตกต่างกนั  โดยจาํแนกเป็นเหตุผลหลกั 4  ประการ คอื 

  1.  เหตุผลทางวชิาการ  

       1.1 ตอ้งการแกไ้ขขอ้บ่งพร่องหรอืขอ้ผดิพลาด  หรอืทดแทนความรูท้ีห่ายไป  เพื่อใหเ้รยีนทนัเพื่อน

ร่วมชัน้หรอืเพื่อนร่วมรุ่น 

       1.2  ต้องการเรียนเน้ือหาเพิ่มเติมจากที่เรียนรู้แล้วในหลกัสูตรซึ่งตนได้เรียนรู้แล้ว เพื่อให้ตนมี

ความรูค้วามสามารถเพิม่ขึน้ 

       1.3  ตอ้งการเรยีนเน้ือหาเพิม่เตมิเพื่อใหส้ามารถเรยีนลดัไปเรยีนชัน้หรอืหลกัสตูรทีส่งูกว่าได ้

       1.4  ตอ้งการทบทวน  ตรวจสอบ  หรอืใหแ้น่ใจในเน้ือหาต่างๆ ทีต่นเรยีนอยู่หรอืรูอ้ยู่ เพื่อใหแ้ม่นยาํ

มากขึน้ในการสอบเลื่อนระดบัทีต่นเรยีนอยู่ในปจัจุบนั  หรอืระดบัทีส่งูกว่าหรอืในตําแหน่งหน้าทีต่่างๆ  ทีต่นต้อง

สอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุ 

       1.5  ต้องการเรยีนปูพื้นฐานความรู้บางอย่างที่มีการเรยีนรู้เป็นลําดบัขัน้  เพื่อให้สามารถเรยีนรู้

เน้ือหาขัน้ทีย่ากยิง่ขึน้ไปได ้

  2.  เหตุผลทางดา้นสตปิญัญาและจติวทิยา 

       2.1 สตปิญัญาของผูเ้รยีนแตกต่างกนั  ทาํใหเ้รยีนรูไ้ดม้ากน้อยต่างกนัในเวลาทีเ่ท่าๆ กนั 
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       2.2  ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทําให้ผู้เรยีนมีการเรียนรู้ เจตคติ และแรงจูงใจในการเรียนที่

แตกต่างกนั จงึเรยีนไดม้ากน้อยต่างกนัในสถานการณ์ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

  3.  เหตุผลทีเ่กีย่วกบัหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

       3.1  จุดประสงคใ์นการเรยีนตัง้ไวส้งูเกนิไป ทาํใหผู้เ้รยีนไม่สามารถเรยีนไดป้ระสบความสาํเรจ็ 

       3.2  จุดประสงคใ์นการเรยีนการสอนไม่ไดค้าํนึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคลมากเท่าทีค่วร  เช่น  

ไม่มหีลกัสตูรสาํหรบันกัเรยีนทีเ่รยีนอ่อน  และนกัเรยีนทีเ่รยีนเก่ง  แต่มุ่งสนองความตอ้งการแต่เฉพาะนักเรยีนทีม่ี

ความรูร้ะดบัปานกลางเป็นสว่นใหญ่ ทาํใหน้กัเรยีนอ่อนและเก่งมปีญัหาในการเรยีน 

       3.3  หลกัสูตรไม่ได้คํานึงถงึความแตกต่างทางสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของผูเ้รยีนที่

แตกต่างกนัมากเท่าทีค่วร ทาํใหผู้เ้รยีนมปีญัหาในการเรยีนหรอืเขา้ใจความแตกต่างเหล่าน้ี 

       3.4  วตัถุประสงค์เชงิพฤติกรรมในการเรยีนของนักเรียนแต่ละชัน้  และในแต่ละระดบัมมีากมาย

เกนิไปและแยกย่อยมากเกนิไป  จนทาํใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนไม่สามารถจะทาํไดส้าํเรจ็ทุกอย่างในเวลาทีจ่าํกดั 

       3.5  หลกัสตูรการสอนไม่สอดคลอ้งกบัการวดัและการประเมนิผลของสถานศกึษาทีผู่เ้รยีนต้องการ

จะทําการศึกษาต่อไป  เช่น  ในกรณีของกวดวิชาภาษาอังกฤษเข้ามหาลัยเพราะว่าวิธีการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษในปจัจุบนัซึ่งเน้นทางการเรยีนการสอนเพื่อการสื่อความหมาย (Communicative approach) แต่

ขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยัยงัเน้นทีก่ารทดสอบแบบเดมิอยู่ คอื แบบโครงสรา้งนิยม (Structuralism) จงึทําใหผู้เ้รยีน

มปีญัหาในการสอบเขา้มหาวทิยาลยั ดงันัน้ นกัเรยีนจงึตอ้งขวนขวายหาทีเ่รยีนกวดวชิาภาษาองักฤษตามแนวทาง

ทีข่อ้สอบเขา้มหาวทิยาลยัเคยออกในปีทีผ่่านมา เป็นตน้ 

       3.6   หลกัสูตรกําหนดใหโ้รงเรยีนสอนในสิง่ที่เป็นไปไม่ได้  หรอืเป็นไปได้น้อยมากในทางปฏบิตัิ

เกี่ยวกับการให้เรียนตามวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  และให้มีการเรียนซ่อมในกรณีที่นักเรียนไม่อาจบรรลุ               

สิง่ที่สอนได้ เพราะว่าในทางปฏบิตัิโรงเรยีนโดยมากไม่อาจทําได้เพราะสาเหตุมากมาย เช่น อย่างในกรณีวชิา

ภาษาไทย โรงเรียนโดยมากขาดห้องเรยีนสําหรบัสอนซ่อม ขาดอุปกรณ์การสอน ขาดงบประมาณดําเนินการ  

ผู้เรียนไม่เห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทย ขาดความสนใจในเน้ือหาวิชา แม้แต่ครูและผู้บริหารก็ไม่เห็น

ความสาํคญัของภาษาไทยและแมว้่าจะมกีารจดัสอนไดก้ไ็ม่อาจทาํใหม้ากเพยีงพอ เช่น ทาํไดเ้พยีง 1 คาบ/สปัดาห ์ 

เพราะว่านกัเรยีนตอ้งมหีลายวชิาและตอ้งรบีเดนิทางกลบับา้นในตอนเยน็หลงัเลกิเรยีน  ปญัหาต่างๆ เหล่าน้ีทําให้

การเรยีนการสอนซ่อมทีท่างโรงเรยีนหรอืหลกัสตูรกําหนดไว้ไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร ดงันัน้ ถ้านักเรยีนประสงค์จะ

เรยีนต่อในระดบัทีส่งูกว่า เช่น ในระดบัมหาวทิยาลยัจงึตอ้งพึง่การกวดวชิาอย่างหลกีเลีย่งไมได ้

  4.  เหตุผลจากการถูกบงัคบัทางสงัคม 

       4.1 สงัคมปจัจุบนัมกีารแขง่ขนักนัระดบัสงูมาก รวมทัง้การแขง่ขนักบัทางดา้นการศกึษาดว้ย  เพราะ

โรงเรยีนและสถานศกึษารวมทัง้ตําแหน่งหน้าที่การงานมจีํานวนจํากดัไม่เพยีงพอ สาํหรบันักเรยีนและบณัฑติที่

สาํเรจ็การศกึษามาแลว้ จงึทําให้บุคคลเหล่าน้ีต้องพยายามขวนขวายหาความรูใ้หไ้ด้มากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําไดเ้พื่อ

การแขง่ขนักบัผูอ้ื่น ผลทีต่ามมาอย่างหน่ึงกค็อื การเรยีนกวดวชิา 

       4.2 สงัคมมคี่านิยมยกย่องคนเก่ง โดยเฉพาะคนเรียนเก่ง ซึ่งเป็นที่ภาคภูมใิจของพี่น้องและวงศ์

ตระกูล  จงึทําให้ทุกคนพยายามเรยีนใหม้ากทีสุ่ดและสงูทีสุ่ด เช่น พยายามเรยีนใหไ้ดส้าํเรจ็ระดบัมหาวทิยาลยั

ของรฐัที่มชีื่อเสยีงซึ่งมอียู่อย่างจํากดั  จงึทําให้เกดิการแข่งขนักนัมากยิง่ขึน้ โดยบุคคลต่างๆ เหล่าน้ี ส่วนหน่ึง

อาจจะไม่สนใจดว้ยซํ้าว่า  เรยีนสาํเรจ็แลว้จะมงีานทาํหรอืไม่กต็าม  แต่ตอ้งการเป็นคนเก่งของพ่อแม่เพื่อใหทุ้กคน

เหน็ความสาํคญัของตนเอง 

       4.3 สงัคมยงัคงมคีวามเห่อความเป็นนกัเรยีนนอกอยู่ แมว้่าการศกึษาวทิยาการต่างๆ  บางสาขาจะ

เรยีนจากในประเทศหรอืต่างประเทศกไ็ม่แตกต่างกนัมากนกั แต่ยงัมลีกูหลานของครอบครวัทีม่ฐีานะด ี หรอืฐานะ
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ปานกลางทีเ่รยีนเก่ง  หรอืพอเรยีนไดจ้าํนวนมากตอ้งการจะไปรบัการศกึษาในต่างประเทศ  จงึต้องมกีารกวดวชิา

กนัมากเพื่อไวส้อบชงิทุนใหไ้ด ้ หรอืเพื่อใหส้ามารถสอบภาษาองักฤษใหผ้่านตามทีม่หาวทิยาลยัต่างๆ กําหนดไว ้ 

จึงทําให้มีการกวดวิชาภาษาองักฤษกนัมากที่สุด  สําหรับบุคคลเหล่าน้ี  ที่รองลงมาก็คงจะได้แก่  ภาควิชา

คณิตศาสตร ์ทัง้น้ีเพราะว่าบุคคลเหล่าน้ีต้องสอบ  TOEFL  (TEST  OF  ENGLISH  AS  A  FOREIGN  

LANGUAGE) และ GRE (GRADUATE  RECORD  EXAMINATION) เป็นตน้ 

        4.4 จากการถูก “ลทัธเิอาอย่าง” บงัคบัใหจ้ํายอมกวดวชิา ซึง่ลทัธน้ีิอาจเกดิจากทีผู่ป้กครองชกัจูง  

ชี้นํา เกลี้ยกล่อมหรอืข่มขู่ให้นักเรยีนกลวัว่า การไม่ได้เรยีนกวดวชิานัน้เป็นปมด้อยของเดก็ จะทําให้เดก็เรยีน

แขง่ขนัหรอืสอบแขง่ขนัสูค้นอื่นไม่ได ้เพราะว่าคนอื่นๆเขากเ็รยีนกนั  ทําใหน้ักเรยีนจําเป็นต้องเรยีนกวดวชิาดว้ย

เพื่อตามใจผูป้กครองเหน็ความจาํเป็นว่า ตนเองตอ้งเรยีนกวดวชิาเพราะว่าเพื่อนๆ เรยีนกนัจนเป็นแฟชัน่ทุกคน 

           ปัจจยัส่งผลต่อส่ิงจะได้รบัจากการกวดวิชา 

  สพุฒัน์ สกุมลสนัต ์(2530:/28) อธบิายว่า  การทีก่ารกวดวชิาจะสง่ผลต่อผูเ้รยีนมากหรอืน้อยเพยีงใดนัน้  

ขึน้กบัปจัจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งและบรบิทของทัง้ตวัโรงเรยีนกวดวชิา รูปแบบลกัษณะของการกวดวชิา ผู้เรยีน  

ผูส้อนและเน้ือหาการเรยีนการสอน ซึง่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเงื่อนไข  7 ประการ คอื 

          1. เป้าหมายของผูเ้รียน 

      ผูเ้รยีนจะตอ้งรูจ้กัตวัเอง รูป้ระมาณความสามารถของตน และตัง้เป้าหมายการเรยีน โดยผูเ้รยีนควรรู้

ว่า ตนเองเรยีนเพื่ออะไร  มเีป้าหมาของการเรยีนนัน้สูงเกนิไปหรอืไม่สําหรบัตนและควรมคีวามพยายามอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อมุ่งสูเ้ป้าหมายนัน้ 

            2. แบบของการเรียนกวดวิชา 

      ผูเ้รยีนควรรูว้่าการเรยีนกวดวชิานัน้แทจ้รงิเป็นการเรยีนแบบใดและตนเขา้ใจความแตกต่างของการ

เรยีนแต่ละแบบหรอืไม่   เพราะจะทําใหผู้้เรยีนทราบทศิทางของการเรยีน  ไม่เกดิผลเสยีต่อการเรยีนและเรยีน

อย่างมจีุดมุ่งหมายทีแ่น่นอน 

            3. การสอนของคร/ูอาจารยก์วดวิชา 

      เน่ืองจากการเรยีนการสอนเป็นกระบวนการทีเ่กดิจากอนัตรกรยิา(interaction) ระหว่างครู/อาจารย์

ผูส้อนกบัผูเ้รยีน และระหว่างผูเ้รยีนกบัอุปกรณ์การเรยีนการสอน  รวมทัง้สื่อการเรยีนการสอนต่างๆ  ดงันัน้  ผล

ของการกวดวชิาจงึขึน้กบัการสอนกวดวชิาของครู/อาจารย์ที่สอนนัน้ว่าเป็นอย่างไร  ผู้สอนรูค้วามแตกต่างของ

แนวคดิและวตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอนสาํหรบักวดวชิาแต่ละแบบดแีลว้หรอืไม่  กล่าวคอื  การสอนแบบน้ี

แตกต่างจากการสอนประจาํในหอ้งเรยีน  ผูส้อนตอ้งใหค้วามสาํคญัของแต่ละบุคคลของผูเ้รยีนมากกว่าการสอนใน

หอ้งเรยีน  รวมทัง้ความเอาใจใสค่วามรกัและความห่วงใยเป็นรายบุคคลดว้ย  เพราะบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูม้ปีญัหาทัง้

ทางวชิาการและทางจติใจดว้ยและเพราะลกัษณะกลุ่มผู้เรยีนมคีวามหลากหลายมากกว่าผู้เรยีนในชัน้เรยีนปกต ิ 

ถา้ผูส้อนใชว้ธิกีารสอนแบบเดมิทีใ่ชใ้นหอ้งเรยีนมาสอนกวดวชิา  ผลทีเ่กดิกบัผูเ้รยีนกค็งจะเหมอืนเดมิ  คอื  รูเ้ท่า

เดิมหรือไม่รู้เท่าเดิม  และที่สําคัญกว่านัน้ก็คือ ผู้สอนรู้จุดประสงค์ของการเรียนกวดวิชาแต่ละแบบหรือไม่               

ถ้าผูเ้รยีนกวดวชิาดว้ยจุดประสงค์ทีต่่างกนั ผลการสอนกย็่อมจะลม้เหลวไดง้่ายมากสําหรบัทัง้ผู้เรยีนและผูส้อน  

ทัง้ 2 ฝา่ย 

            4.  ขนาดกลุ่มผูเ้รียน 

       การพจิารณาผลการกวดวชิายงัตอ้งคาํนึงถงึว่า  ขนาดของผูเ้รยีนกวดวชิานัน้มากน้อยเพยีงใด  เป็น

การสอนแบบกลุ่มขนาดเลก็หรอืแบบอุตสาหกรรมการสอน (mass education) เพราะว่าปจัจยัทีเ่ป็นปญัหาสาํหรบั

การเรียนการสอนปกติในหลกัสูตรต่างๆ ก็คอื กลุ่มผู้เรียนมีขนาดใหญ่เกนิไป กล่าวคอื ในชัน้เรยีนที่มีผู้เรียน

มากกว่า 30 คนขึน้ไป ทําใหก้ลุ่มผูเ้รยีนมคีวามแตกต่างระหว่างบุคคลมาก  การใหค้วามสนใจของครูมไีม่ทัว่ถึง  
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สาํหรบัการเรยีนกวดวชิาเหมอืนกนั  ถา้กลุ่มมขีนาดใหญ่มากเท่าใด โอกาสทีจ่ะเรยีนไดป้ระสบผลสาํเรจ็ยิง่มน้ีอย

มากเท่านัน้ แม้ว่าผู้สอนจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างใดมาช่วยสอนก็ตาม เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  

ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิดิโอ เครื่องขยายเสยีง หรือแม้แต่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบตัิการก็ตาม   

เพราะว่านวตักรรมทางการเรยีนการสอนหล่าน้ีขาดความรกัความอบอุ่น และความเหน็อกเหน็ใจ ซึ่งเฉพาะครู/

อาจารยเ์ท่านัน้ทีม่สี ิง่เหล่าน้ี 

            5.  อปุกรณ์การเรียนและตาํรา 

       อกีสิง่หน่ึงทีต่อ้งพจิารณากค็อือุปกรณ์การสอนกวดวชิา  รวมทัง้ตําราเรยีนเหมาะสมสาํหรบัการกวด

วชิาหรอืไม่ หรอืว่ายงัมใีชแ้ต่กระดานดาํและตําราเดมิทีค่รปูระจาํวชิาสอนในหอ้งเรยีนปกต ิ แมว้่าอุปกรณ์การสอน

จะไม่มคีวามสาํคญัเท่าคร/ูอาจารย ์แต่กม็คีวามสาํคญัสาํหรบัการเรยีนการสอนกวดวชิา ในทีน้ี่รวมทัง้ตําราเรยีนใน

การกวดวชิาดว้ย  ซึง่ผูท้าํการสอนกวดวชิาจะตอ้งจดัทาํขึน้ใหม่ใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการเรยีนกวดวชิา

แต่ละแบบ ไม่ใช่ว่าใชต้ําราเรยีนที ่ผูเ้รยีนใชเ้รยีนปกต ิ ยกตวัอย่างเช่น ถ้าเป็นการเรยีนซ่อม  ตําราเรยีนจะทําให้

ง่ายกว่า และละเอยีดกว่าปกต ิและตอ้งมรีายละเอยีดเพิม่เตมิมากยิง่ขึน้ หรอืถา้เป็นตําราเรยีนสอนเร่งรดั  จะตอ้งมี

เน้ือหาของหลกัสูตรที่สงูกว่า มกีารจดัทําบนัทกึช่วยจํามากขึน้และมหีลกัสําคญัของเน้ือหาต่างๆ ด้วย  เป็นต้น   

ถา้หากว่าเป็นการเรยีนกวดวชิายงัใชต้ําราเดมิทีผู่เ้รยีนใชเ้ป็นประจาํในหอ้งเรยีนมาสอนอกี ผลทีไ่ดร้บัคงเกดิขึน้ได้

น้อยมาก เพราะการเรยีนนัน้เป็นการเรยีนซํ้ามากกว่าการกวดวชิาในแต่ละแบบ 

            6.  ความตัง้ใจและความสนใจของผูเ้รียนและผูส้อน 

       มีนักเรียนและผู้เรียนจํานวนไม่น้อยที่เรียนกวดวิชาเพราะความจําใจบางอย่าง เช่น อาจถูก

ผูป้กครองบงัคบัใหม้าเรยีน หรอืเรยีนตามแฟชัน่ของเพื่อน ทําให้ความตัง้ใจและความสนใจในการเรยีนมไีม่มาก

หรือมีมากแต่ไม่นานพอ และก็มีครู/อาจารย์บางท่านกวดวิชา เพราะความจําใจบางอย่างเช่นกนั เช่น สภาพ

เศรษฐกจิบบีบงัคบั หรอืไดร้บัการรอ้งขอจากผู้เรยีนหรอืผู้ปกครอง เป็นต้น บางครัง้มคีวามตัง้ใจและสนใจจะทํา

การสอนจริงแต่ว่าต้องสอนมากชัว่โมง ย่อมทําให้ความตัง้ใจและความสนใจจริงที่จะทําการสอนลดหย่อนลง          

สิง่ต่างๆ ดงักล่าวน้ีมผีลต่อประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนกวดวชิาดว้ยอย่างมาก 

            7.  สภาพการแข่งขนัทางโอกาส 

       นอกจากปจัจยัทีก่ล่าวมาแลว้ ปรมิาณและความเขม้ขน้ของการกวดวชิายงัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการ

แขง่ขนัของโอกาสทางการศกึษาทีมุ่่งหวงัหรอืของตําแหน่งงานทีต่อ้งการบรรจุนัน้ดว้ยว่ามมีากน้อยเพยีงใดสภาพ

การแข่งขนัทางโอกาสในปจัจุบนัน้ีมีสูงมาก เช่น ตําแหน่งงานมีน้อย โรงเรียนดีๆ มีน้อย มหาวิทยาลัยเปิด

โดยเฉพาะของรฐัมน้ีอย  และทุนศกึษาต่อในต่างประเทศมจีาํนวนจาํกดัมาก สิง่เหล่าน้ีบบีบงัคบัใหค้นตอ้งกวดวชิา

เพื่อนแขง่ขนักนั  แต่แมว้่าจะแขง่ขนักนัมากเท่าใด โอกาสทีจ่ะสาํเรจ็กย็งัคงมน้ีอยเหมอืนเดมิ เพราะว่าโอกาสของ

ความสําเรจ็มเีท่าเดมิ ดงันัน้ หากการเรยีนกวดวชิามกีารแข่งขนัทางโอกาสมาก ความสําเรจ็อนัเป็นผลจากการ

เรยีนกวดวชิากม็น้ีอย หากการแขง่ขนัมน้ีอย โอกาสของความสาํเรจ็กย็ิง่มากดว้ย 

  

   แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

             คอตเลอร ์(Kotler, 2000) อธบิายว่าความพงึพอใจของลกูคา้หมายถงึระดบัความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลมา

จากการเปรยีบเทยีบผลประโยชน์ของหน้าทีข่องสนิคา้หรอืการทาํงานของสนิคา้กบัความคาดหวงัของลกูคา้ 

   กติมิา  ปรดีดีลิก (2524) ศกึษาพบว่าความพงึพอใจเป็นความรูส้กึชอบหรอืพอใจทีม่ต่ีอองคป์ระกอบ

และสิง่จงูใจในดา้นต่างๆและไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการได ้
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   ความพึงพอใจในงานบริการ 

   ซดีาเนลและแบรี ่ (Zeithanel& Barry. 1991:/225 - 226) กล่าวไวว้่าการบรกิารทีป่ระสบความสาํเรจ็

จะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบตัสิาํคญัต่างๆเหล่าน้ีคอื 

   1.  ความเชื่อถอืไดป้ระกอบดว้ย 

        1.1  ความสมํ่าเสมอ 

         1.2  ความพึง่พาได ้

    2.  การตอบสนองประกอบดว้ย 

         2.1  ความเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร 

         2.2  ความพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารและการอุทศิเวลา 

         2.3  มกีารตดิต่ออย่างต่อเน่ือง 

         2.4  ปฏบิตัต่ิอผูใ้ชบ้รกิารเป็นอย่างด ี

    3.  ความสามารถประกอบดว้ย 

         3.1  ความสามารถในการใหบ้รกิาร 

         3.2  ความสามารถในการสือ่สาร 

         3.3  ความสามารถในความรูว้ชิาการทีใ่หบ้รกิาร 

     4.  การเขา้ถงึบรกิารประกอบดว้ย 

         4.1  ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใชห้รอืรบับรกิารไดส้ะดวกระเบยีบขัน้ตอนไม่ควรมากมายซบัซอ้นเกนิไป 

         4.2  ผูใ้ชบ้รกิารใชเ้วลารอคอยน้อย 

         4.3  เวลาทีใ่หบ้รกิารเป็นเวลาทีส่ะดวกสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร 

         4.4  อยู่ในสถานทีท่ีผู่ใ้ชบ้รกิารตดิต่อไดส้ะดวก 

     5.  ความสภุาพอ่อนโยนประกอบดว้ย 

         5.1  การแสดงความสภุาพต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

         5.2  ใหก้ารตอ้นรบัทีเ่หมาะสม 

         5.3  ผูใ้หบ้รกิารมบีุคลกิภาพทีด่ ี

     6. การสือ่สารประกอบดว้ย 

         6.1  มกีารสือ่สารชีแ้จงขอบเขตและลกัษณะงานบรกิาร 

         6.2  มกีารอธบิายขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

     7.  ความซื่อสตัยคุ์ณภาพของงานบรกิารมคีวามเทีย่งตรงน่าเชื่อถอื 

     8.  ความมัน่คงประกอบดว้ย 

          8.1  ความปลอดภยัทางกายภาพเช่นเครื่องมอือุปกรณ์ 

     9. ความเขา้ใจประกอบดว้ย 

          9.1 การเรยีนรูผู้ใ้ชบ้รกิาร 

          9.2 การใหค้าํแนะนําและเอาใจใสผู่ใ้ชบ้รกิาร 

          9.3 การใหค้วามสนใจต่อผูใ้ชบ้รกิาร 

     10. การสรา้งสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้

          10.1 การเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้รอ้มสาํหรบัใหบ้รกิาร 

          10.2 การเตรยีมอุปกรณ์เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
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               ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค (4Cs) 

               บุรมิ โอทกานนท ์(2555:/1) อธบิายว่า แนวคดิเรื่องการตลาดแบบ 4C’s ดงักล่าวถูกตีพมิพ์ใน

หนังสอืพมิพ ์ Advertising Ageซึง่เขยีนโดยบ๊อบลูเทอบอรน์นักโฆษณาประชาสมัพนัธ ์    โดยทีบ่๊อบไดเ้สนอ

แนวคดิในการทาการตลาดในรปูแบบ 4 C’s ของเขาเอาไวด้งัน้ี 

     ความตอ้งการของผูบ้รโิภค (Consumer Wants and Needs)  

     แทนทีจ่ะผลติอะไรกไ็ดท้ีข่ายไดเ้ราคงตอ้งผลติอะไรทีผู่บ้รโิภคตอ้งการมากกว่าเพราะปลาทีเ่ราเคยคดิ

ว่าหย่อนเหยื่ออะไรไปกจ็ะฮุบเสยีหมดนัน้ไดเ้รยีนรูแ้ลว้ว่าพวกเขาควรจะฮุบเหยื่ออะไรและแบบไหนสนิคา้ทีผ่ลติ

ออกมานัน้ควรจะสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคจะซือ้ใชเ้พื่อแกป้ญัหาการอยู่รอดของพวกเขา (Consumer Solution) แทนทีจ่ะ

เป็นการอยู่รอดของผูผ้ลติและผูจ้ดัจาํหน่าย 

     ตน้ทุนของผูบ้รโิภค (Consumer’s Cost to Satisfy)  

     แนวคดิการตัง้ราคาเพื่อใหผู้้ผลติและผู้จดัจําหน่ายอยู่รอดนัน้ต้องเปลีย่นไปเป็นการตัง้ราคาโดยการ

พจิารณาถึงต้นทุนของผู้บรโิภคที่ต้องจ่ายเพื่อที่จะให้ได้สนิค้ามาใช้ซึ่งการตัง้ราคานัน้ต้องคานวณถึงค่าใช้จ่าย

ต่างๆทีผู่บ้รโิภคต้องจ่ายออกไปก่อนทีจ่ะจ่ายเงนิซือ้สนิคา้ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ้่ายในเรื่องการเดนิทางค่าจอดรถค่า

เสยีเวลาเป็นตน้ 

     ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to buy)  

     การกระจายสนิคา้ในทุกๆจุดขายทีเ่ป็นไปไดโ้ดยคดิว่าหากจุดขายสนิคา้มมีาก   ผูบ้รโิภคจะซือ้นัน้ก็

เป็นเรื่องที่หลงสมยัไปแล้วช่องทางการจดัหน่ายสมยัใหม่นัน้ต้องคดิว่าจะเพิม่ความสะดวกในการซื้อสนิค้าและ

บรกิารของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างไรเพราะในตอนน้ีผูบ้รโิภคจะเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะซือ้ทีไ่หนซือ้มากเท่าไรและซือ้เวลาใด

มากกว่าการซือ้ตามช่องทางทีถู่กกาํหนดขึน้จากผูผ้ลติและผูจ้ดัจาหน่าย 

     การสือ่สาร (Communication)  

     วธิกีารสื่อสารนัน้แทนทีจ่ะใช้สื่อเพื่อการกระตุ้นการตดัสนิใจซือ้แบบในอดตีทีเ่คยประสบความสาํเรจ็

แต่วนัน้ีการสือ่สารตอ้งมองว่าทัง้สือ่และสารใดทีผู่บ้รโิภคจะรบัฟงัการตลาดวนัน้ีไม่ใช่ว่าผูบ้รโิภคจะยอมฟงัในสิง่ที่

เราต้องการจะพูดดงัเช่นเดมิแต่วนัน้ีผู้บรโิภคเลอืกที่จะฟงัและไม่ฟงัเลอืกที่จะเชื่อและไม่เชื่อดงันัน้การส่งเสริม

การตลาดจงึควรหนัมาใหค้วามสาํคญัในเรื่องการสือ่สารมากกว่าการลดแลกแจกแถมแต่ใหค้วามสาํคญัในการสรา้ง

เรื่องราวสรา้งความไวเ้น้ือเชื่อใจผ่านสือ่ทีผู่บ้รโิภครบัฟงัมากกว่า 

 

                  รายช่ือสถาบนักวดวิชา ณ อาคารวรรณสรณ์เขตพญาไท 

       1.  เปิดสอนทกุรายวิชา 

          - โรงเรียนกวดวิชา Cre-Ed  

          http://www.cre-ed.com/ 

          โทร : 094-447-9391 

       - KPN-JIA   

          http://www.jiaacademy.com/jia.php 

          โทร : 02-306-0863-4 

        2.  หมวดวิชาคณิตศาสตร ์  

                                - คณิตศาสตร ์อ.อรรณพ 

         http://www.aj-annop.com/ 

         โทร.02-306-0844 ถงึ 8 

http://www.cre-ed.com/
http://www.jiaacademy.com/jia.php
http://www.aj-annop.com/
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                               -  คณิตศาสตร ์Sup'K Center 

         www.supkcenter.com/ 

         โทร.  02-3060886 ถงึ 9   

       3.   หมวดวิชาฟิสิกส ์

                               -   นีโอ ฟิสิกส ์เซน็เตอร ์

         http://www.neophysics.net/ 

         โทร. . 0-2306-0815 

                       -  โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส ์Ideal Physics  

         http://www.idealphysics.com/ 

         โทร: 087-911-7000 

                       -   APPLIED  PHYSICS  

         http://www.appliedphysics.ac.th/ 

         โทร :  02-3060867-69 

           -  สถาบนักวดวิชา ออนดีมานด ์(ฟิสิกส ์พ่ีโหน่ง) 

         http://www.ondemand.in.th/ 

         โทร. 02-642-7068, 02-642-7069 

        4. หมวดวิชาเคมี 

         -  เคมีอาจารย ์อุ ๊

         www.chem-ou.com/ 

         โทร: 02-306-0850-1, 02-306-0853-4 

           -  ออนดีมานด ์

         http://www.ondemand.in.th/ 

         โทร.02-642-7068, 02-642-7069 

                    5.  หมวดวิชาชีวะ 

            -  Biobeam 

         www.bio-beam-center.com/ 

          โทร : 02-306-0871-2  

           -  ออนดีมานด ์(ชีวะ พ่ีวิเวียน) 

          http://www.ondemand.in.th/ 

         โทร.02-642-7068, 02-642-7069 

                    6. หมวดวิชาภาษองักฤษ 

              -  Enconcept E-Academy 

          www.enconcept.com/ 

          โทร :02-306-0828-30 

              -  Jigsaw English 

           http://www.jigsawenglish.com/2012/concept.php 

           โทร : 02-354-0255 

               -  AC’CESS 

http://www.supkcenter.com/
http://www.idealphysics.com/
http://www.appliedphysics.ac.th/
http://www.ondemand.in.th/
http://www.chem-ou.com/
http://www.ondemand.in.th/
http://www.bio-beam-center.com/
http://www.ondemand.in.th/
http://www.enconcept.com/
http://www.jigsawenglish.com/2012/concept.php
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           http://www.access-school.net/ 

           โทร : 02-306-0823 , 02-306-0824 

           -  Englicious 

           http://www.myenglicious.com/ 

               โทร : 094-434-4971 ถงึ 2 

              7.   หมวดวิชา ไทย-สงัคม 

       -  อาจารย ์ปิงดาว้องก ์

       www.davance.com/ 

       โทร : 0-2642-7957-8 

       -  สงัคมครป็ูอป 

      http://www.krupopschoolafe.com/ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี  ไดแ้ก่  นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเลอืกเรยีนทีส่ถาบนักวด

วชิา ณ อาคารวรรณสรณ์  เขตพญาไท 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั  ไดแ้ก่ นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่คีวามพงึพอใจในการเลอืก

เรยีนสถาบนักวดวชิาทีอ่าคารวรรณสรณ์   เขตพญาไท  เน่ืองจากไม่ทราบจาํนวนทีแ่น่นอนของกลุ่มตวัอย่างจงึได ้

คํานวณโดยใช้สูตรที่ไม่ทราบค่าสดัส่วนประชากร(p) (กลัยา  วาณิชย์บญัชา. 2545:26)ที่ระดบัความเชื่อมัน่

ประมาณ95%  โดยมคีวามคลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 ไดจ้ํานวนตวัอย่างเท่ากบั  385  ตวัอย่างได้

ขนาดตวัอย่าง  385 คน  และเกบ็กลุ่มตวัอย่างเพิม่อกีจาํนวน 15 คนรวมเป็น 400 คน 

 

ผลการวิจยั 

  ผลการศกึษา “ความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิา ณ อาคารวรรณสรณ์  เขตพญาไท   

ของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย”สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

              ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณา 

              ตอนท่ี 1 ปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ปจัจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ีส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญงิ คดิเป็น รอ้ยละ 66.7 มรีะดบัการศกึษา ม.4 คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 มสีงักดัสาํนักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน (โรงเรยีนรฐับาล) คดิเป็นรอ้ยละ 71.8 มผีลการเรยีนเฉลีย่  3.5-4.00 คดิเป็นรอ้ยละ 60.25 มจีํานวนวชิาที่

เรยีน ณ อาคารวรรณสรณ์ 3  วชิาขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 42 ตวัผูเ้รยีนเองเลอืกเรยีนกวดวชิา ณ อาคารวรรณสรณ์  

คดิเป็นรอ้ยละ 48 

 ตอนท่ี  2 การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัแวดล้อม 7 ประการ    

จากการรวบรวมขอ้มูลจากการเกบ็แบบสอบถาม พบว่า ปจัจยัแวดลอ้ม 7 ประการ มรีะดบัความระดบัความคดิ

เหน็โดยเฉลีย่เท่ากบั 4.29 และเมื่อพจิารณาในรายดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ในระดบัดมีาก โดยปจัจยั

แวดลอ้มทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความตัง้ใจของผูส้อน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั4.57รองลงมา คอื ดา้นการสอน

ของอาจารย ์มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.45 ดา้นเป้าหมายผูเ้รยีนมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38  ดา้นอุปกรณ์การเรยีนและตํารามี

http://www.access-school.net/
http://www.myenglicious.com/
http://www.davance.com/
http://www.krupopschoolafe.com/
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ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.32 ดา้นรูปแบบการเรยีน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 ดา้นสภาพการแข่งขนัทางโอกาส มคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.21 และดา้นขนาดของกลุ่มผูเ้รยีนมคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.85           

             ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลส่วนประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 

 จากการรวบรวมขอ้มลูจากการเกบ็แบบสอบถามพบว่าสว่นประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคโดยรวม มรีะดบัความระดบัความคดิเหน็โดยเฉลีย่เท่ากบั 4.14 และเมื่อพจิารณาในรายดา้น พบว่า  

ส่วนใหญ่มีความคดิเหน็ในระดบัดี โดยปจัจยัแวดล้อมที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด  ได้แก่ ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.38 รองลงมา คอื ด้านความต้องการของผู้บรโิภคมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 ด้านความสะดวกในการซื้อมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 และดา้นความสะดวกในการซือ้มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.90 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการเลือกเรียนสถาบนักวดวิชา ณ อาคารวรรณ

สรณ์ เขตพญาไท 

 จากการรวบรวมแบบสอบถามพบว่าความความพึงพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาโดยรวม          

มรีะดบัความระดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.11 และเมื่อพจิารณาในรายดา้น พบว่า นักเรยีนมคีามพงึพอใจใน

ระดบัด ีโดยความพงึพอใจทีม่คี่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นสถานที ่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 รองลงมา คอื ดา้นการ

ใหบ้รกิารมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.08 และเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารมคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 4.07          

 

              ส่วนท่ี 2  การการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 

  สมมติฐานข้อท่ี1 ผลการทดสอบสมมตฐิานของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล

ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษาของนกัเรยีน ผลการเรยีน จํานวนวชิาทีก่วดวชิา บุคคลทีแ่นะนําหรอืชกัชวน แตกต่าง

กนัมคีวามพึงพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์  

เขตพญาไทแตกต่างกนั 

  สมมติฐานข้อ 1.1 นักเรยีนที่มเีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการเลอืกใช้บรกิารไม่แตกต่างกนั   

อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05  

  สมมติฐานข้อ 1.2  นักเรยีนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวด

วชิาไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05  

  สมมติฐานข้อ 1.3  นกัเรยีนทีม่สีงักดัโรงเรยีนแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวด

วชิาไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

  สมมติฐานข้อ 1.4  นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนเฉลีย่ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวด

วชิาไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

  สมมติฐานข้อ 1.5  จาํนวนวชิาทีเ่รยีนกวดวชิา ณ อาคารวรรณสรณ์ มผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืก

เรยีนสถาบนักวดวชิาไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

  สมมติฐานข้อ 1.6  บุคคลทีท่าํใหเ้ลอืกมาเรยีนกวดวชิา ณ อาคารวรรณสรณ์  มผีลต่อความพงึพอใจใน

การเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

  สมมติฐานข้อท่ี 2  ปจัจยัแวดลอ้ม 7 ประการ ประกอบดว้ย  เป้าหมายผูเ้รยีน รูปแบบการเรยีน การ

สอนของอาจารย์ ขนาดของกลุ่มผู้เรยีน อุปกรณ์การเรยีนและตํารา ความตัง้ใจของผูเ้รยีนและผูส้อน สภาพการ

แข่งขนัทางโอกาสมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนักเรยีนมธัยมศกึษา 

ตอนปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท 
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  ปจัจยัแวดล้อม 7 ประการ มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของ

นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นทศิทางเดยีวกนั  อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั 

0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานหลกัทีต่ัง้ไว ้

    สมมติฐานข้อท่ี 3 ส่วนประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค ประกอบด้วย  

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคตน้ทุนของผูบ้รโิภคความสะดวกในการซือ้การสื่อสารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

ในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท 

       ส่วนประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจใน

การเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย  มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นทศิทาง

เดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานหลกัทีต่ัง้ไว ้

 

สรปุผลและอภิปรายผล  

 การศกึษาวจิยัเรื่อง “ความพึงพอใจในการเลอืกเรียนสถาบนักวดวิชาของนักเรยีนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย” ในครัง้น้ี พบว่า 

   1.  นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  ระดบัการศึกษาของนักเรียน         

ผลการเรยีน จํานวนวชิาที่กวดวชิา บุคคลที่แนะนําหรือชกัชวน แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการเลอืกเรยีน

สถาบนักวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไทไม่แตกต่างกันซึ่งไม่

สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดวงใจ  จติรน้อม (2554) ได้ทําการศกึษาเกี่ยวกบั

ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกสถาบนักวดวชิาของนักเรยีนชัน้มธัยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมตดัสนิใจเลอืกสถาบนักวดวชิาของนักเรยีนชัน้มธัยมปลายในเขต

กรุงเทพมหานครในดา้นจาํนวนวชิาเรยีนโดยเฉลีย่,วชิาทีเ่ลอืกและบุคคลผูแ้นะนําใหเ้รยีนกวดวชิาไม่แตกต่างกนั   

อาจจะเกดิโรงเรยีนกวดวชิาเปิดกวา้งให้นักเรยีนทุกคนทีต่้องการจะเรยีนกวดวชิาสามารถเขา้เรยีนได้ตามคอร์ส       

ทีต่อ้งการและนกัเรยีนสามารถตดัสนิใจในการเรยีนกวดวชิาดว้ยตนเองไดอ้ย่างอสิระ   

   2.  ความคดิเหน็ด้านปจัจยัแวดล้อม 7 ประการ ประกอบด้วย เป้าหมายผู้เรยีน รูปแบบการเรยีน     

การสอนของอาจารย ์ขนาดของกลุ่มผูเ้รยีน อุปกรณ์การเรยีนและตํารา  ความตัง้ใจของผูเ้รยีนและผูส้อนสภาพการ

แขง่ขนัทางโอกาสมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท ซึง่สอดคลองกบัสมมตฐิานหลกัทีต่ัง้ไว้สอดคลอ้งกบัรายงานการศกึษา

อสิระของ นฤมล พฒันจกัร (2555:บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกสภา

บนักวดวชิาของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้สอนมีเทคนิคการสอนทําให้เรียนเข้าใจง่าย และสอดคล้องกับการค้นคว้าอิสระของ           

สายจติ  ลลิติ (2537: บทคดัย่อ) ซึง่สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารตลาดของโรงเรยีนกวดวชิา ระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย  ในอําเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสําคญักบัปจัจยัที่มี

อทิธพิล ต่อการเลอืกเรยีนโรงเรยีนกวดวชิา ในเรื่องหลกัสูตร  เน้ือหาวชิาการ  โดยเฉพาะการแนะนําวธิกีารแก้

โจทย ์และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เจยีรนัย ตาใส่ (2556)ไดท้ําการศกึษาเกี่ยวกบั ปจัจยัทีม่อีทิธพิลการเรยีน

กวดวิชาของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปจัจยัด้าน

สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ นกัเรยีนทีก่วดวชิาใหค้วามสาํคญักบัสือ่และอุปกรณ์การเรยีนทีท่นัสมยัและเพยีงพอ  

   3.  ความคดิเหน็ส่วนประสมการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคประกอบด้วย ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคตน้ทุนของผูบ้รโิภคความสะดวกในการซือ้การสือ่สารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการ
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เลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิาของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ณ อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไทซึง่สอดคลองกบั

สมมตฐิานหลกัทีต่ัง้ไวโ้ดยแยกออกมาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

                 3.1 ความต้องการของผู้บริโภคมีลักษณะเน้ือหาของรายวิชาตรงกับแนวข้อสอบ มีรอบเรียนที่

เพยีงพอต่อความตอ้งการซึง่สอดคลอ้งกบังานคน้ควา้อสิระของ จติรา  สงูแขง็  (2551: บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษา

เกีย่วกบัความพงึพอใจของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของโรงเรยีน

กวดวชิารชัดาวทิยาลยัในกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมดา้นผลติภณัฑบ์รกิารทีม่คีวามพงึพอใจระดบัมากคอื 

เปิดสอนทุกวชิาทีต่อ้งสอบเขา้มหาลยั รปูแบบหลกัสตูรและเน้ือหาตรงความตอ้งการ 

       3.2 ต้นทุนของผูบ้รโิภคความเหมาะสมของราคาค่าเรยีน  เทยีบกบัความคาดหวงัการกวดวา ซึ่ง

สอดคลองกบังานคน้ควา้อสิระของ จติรา สงูแขง็ (2551: บทคดัย่อ) ไดท้ําการศกึษาเกีย่วกบัความพงึพอใจของ

นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของโรงเรยีนกวดวชิารชัดาวทิยาลยัใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมดา้นราคา ความเหมาะสมของค่าเรยีนแต่ละวชิาและความเหมาะสมของค่าเรยีน

แต่ละหลกัสตูร 

      3.3  ความสะดวกในการซือ้สาํคญั ขัน้ตอนการสมคัรเรยีน  การประชาสมัพนัธห์ลกัสตูร  สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ กฤตตกิา  วงคม์า (2552: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึ

ในการเลอืกบรกิารโรงเรยีนกวดวชิาในอาํเภอเมอืงลาํปาง  พบว่า ดน้กระบวนการปจัจยัย่อยทีผู่ต้อบแบบสอบถาม

ใหค้่าเฉลีย่ความสาํคญัสงูสดุคอื เรื่องการสมคัรเรยีนทาํใหง้่าย 

       3.4  การสื่อสาร เทคนิคการถ่ายทอดความรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนรบัรูแ้ละเขา้ใจสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ศรสวรรค์ เจริญชยัวงษ์ (2554: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัแนวทางการพฒันาให้บรกิารของสถาบนัสอน

ภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอกะทู ้ จงัหวดัภูเกต็  พบว่า ปจัจยัดา้นบุคลากรทีส่าํคญัมากทีส่ดุคอื  ผูส้อนมคีวามรู้

ความสามารถในการทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนได ้และผูส้อนมคีวามเอาใจใสผู่เ้รยีนและมมีนุษยส์มัพนัธด์ ี

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

   1.  การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษาความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิา ณ อาคาร

วรรณสรณ์ เขตพญาไทของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ

การศึกษา สงักดัโรงเรยีน ผลการเรยีนเฉลี่ย จํานวนวิชาที่เรยีนกวดวิชา บุคคลที่ทําให้เลือกเรยีนกวดวิชา ณ 

อาคารวรรณสรณ์ ผู้วิจยัเสนอแนะว่า ควรมกีารนําเอาปจัจยัด้านรายได้ของครอบครวัด้วย เพื่อจะได้วเิคราะห์

ความสามารถในการชาํระค่ากวดวชิาในแต่ละครัง้  สถาบนักวดวชิาจะไดม้กีารคดิค่าเรยีนทีเ่หมาะสม และสามารถ

แขง่ขนัได ้

   2.  ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรายวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจในการเรียน            

กวดวชิา เพื่อสถาบนัจะไดก้าํหนดรายวชิาและเน้ือหาไดต้รงตามความตอ้งการของผูเ้รยีน 

   3. ควรมีการศึกษาความคดิเห็นจากบุคคลอื่นให้ครบถ้วน ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองของ

ผูเ้รยีนดว้ย เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการเรยีนกวดวชิา 

   4. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาความพงึพอใจในการเลอืกเรยีนสถาบนักวดวชิา ณ อาคารวรรณสรณ์ 

เขตพญาไทของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดงันัน้ จึงควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้นดว้ย เพื่อเปรยีบเทยีบขอ้มูลแลว้นําไปพฒันาและปรบัปรุงการใหบ้รกิารของสถาบนักวดวชิา 

ใหด้ขี ึน้  
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   5.  ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักเรยีนในพื้นที่อื่นๆ ด้วย เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลทีเ่ป็นภาพรวมเพื่อสร้าง

ความพงึพอใจใหก้บันกัเรยีนทีม่าเรยีนสถาบนักวดวชิา และอาจจะเปลีย่นการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเป็นการ

สมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดค้วามตอ้งการของผูเ้รยีนไดแ้ทจ้รงิ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุ ล่วงด้วยดี เ น่ืองจากความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก           

อาจารย์ ดร. ธนภูม ิอติเวทนิ เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสยีสละเวลาอนัมคี่าเพื่อให้คําแนะนํา และ

ขอ้เสนอแนะทีด่ใีนการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ  อนัเป็นประโยชน์ในการทําสารนิพนธค์รัง้น้ี  ตัง้แต่เริม่ต้น

ดาํเนินการจนเสรจ็สมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ไพบูลย ์ อาชารุ่งโรจน์ และอาจารย์จติอุษา ขนัทอง ทีใ่ห้ความ

อนุเคราะห์เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั        

ครัง้น้ีเป็นอย่างด ี

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั พรอ้มทัง้ให้

ความเมตตาช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีช่่วยประสานงานและอํานวยความ

สะดวกต่างๆ 

ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดว้ย

ความเตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านทีใ่หม้ติรภาพ  ความช่วยเหลอื ประสบการณ์และความรงจําทีด่ต่ีางๆ ในการ

เรยีนและทาํกจิกรรมร่วมกนัมา 

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบิดา 

มารดา ผูใ้หค้วามรกัความเมตตาและสนับสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของคร ู 

อาจารยท์ุกท่านที่ไดอ้บรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้อนัเป็นพืน้ฐานตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเองที่

สนบัสนุนและใหก้าํลงัใจกูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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