บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
โรงเรี ยนกวดวิชา หมายถึ งโรงเรี ยนที่ก่อตั้งขึ้นเป็ นพิเศษเพื่อกวดขันให้นกั เรี ยนประสบ
เป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ ซึ่ งเป้ าหมายสามัญที่สุดคือเพื่อผ่านการสอบเข้าระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หรื อ
มหาวิทยาลัยเป็ นต้น คาว่า "กวดวิชา"หมายถึ งเรี ยนอย่างหนักหรื อเรี ยนเนื้ อหาจานวนมากภายใน
ระยะเวลาสั้น ๆ
การกวดวิชาผ่านโรงเรี ยนกวดวิชาในประเทศไทยกลายเป็ นสิ่ งที่ค่อนข้างจาเป็ นเพื่อให้
สาเร็ จการศึ กษาจากโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาหรื อผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรี ยนกวดวิชาซึ่ ง
เรี ยกในชื่ ออื่น ๆ ว่า สถาบันกวดวิชา โรงเรี ยนติวเตอร์ โรงเรี ยนสอนพิเศษ หรื อชั้นเรี ยนพิเศษ เป็ น
อาทิ แพร่ กระจายไปทัว่ ประเทศ โรงเรี ยนกวดวิชาบางแห่ งไม่มีครู ผสู ้ อนในชั้นเรี ยนแบบดั้งเดิ ม
กล่ า วคื อนัก เรี ย นเข้า รั บ การสอนผ่า นเครื อ ข่ า ยโทรทัศ น์ ซึ่ งสามารถถ่ า ยทอดสดการสอนจาก
โรงเรี ยนสาขาอื่นหรื อฉายซ้ าการสอนที่ได้บนั ทึกไว้ก่อนหน้านี้ พ่อแม่ผปู ้ กครองสนับสนุ นให้บุตร
หลานเข้าโรงเรี ยนกวดวิชา และบางครั้งก็รับรู ้ ได้ว่าพวกเขาบังคับให้มาเรี ยน ระบบของโรงเรี ยน
กวดวิชาถูกตาหนิวา่ ทาให้นกั เรี ยนท้อถอยต่อการศึกษาอิสระ
เหตุผลมากที่สุดที่นกั เรี ยนเข้ารับการกวดวิชาคือเพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรี ยนของพวก
เขา เหตุผลรองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นคือเพื่อต้องการทราบถึ งเทคนิ คที่ช่วยให้คิดเร็ วขึ้น
ในขณะที่ เหตุ ผลรองของนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลายคื อเพื่อเตรี ยมตัวให้ผ่านการสอบ วิชาที่
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นกวดวิชามากที่สุดคือคณิ ตศาสตร์ และสาหรับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ
ภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหลักสู ตรอยูท่ ี่ประมาณ 2,001–3,000 บาท
จากข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) พบว่าประเทศ
ไทยมีกลุ่มโรงเรี ยนกวดวิชาทั้งหมด 1,983 แห่ ง อยู่ในกรุ งเทพมหานคร 487 แห่ ง และต่างจังหวัด
1,496 แห่ง ใน 74 จังหวัด ยกเว้นหนองบัวลาพู ปัตตานี และนราธิวาส
สาหรับโรงเรี ยนกวดวิชาในต่างจังหวัด มักกระจุกตัวอยู่ในเขตปริ มณฑล จังหวัดขนาด
ใหญ่ หรื อจังหวัดหัวเมืองของภูมิภาค ที่สาคัญคือจะมีมากที่สุดในเขตอาเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
ซึ่ ง จัง หวัด ที่ มี โรงเรี ย นกวดวิช ามากที่ สุ ด 10 อันดับ แรก คื อ กรุ ง เทพฯ ชลบุ รี สงขลา นนทบุ รี
ขอนแก่ น เชี ย งใหม่ ลพบุ รี นครราชสี ม า พระนครศรี อยุธยา และนครปฐม โดย 10 จังหวัดนี้ มี
โรงเรี ยนกวดวิชารวมกัน 1,031 แห่ ง หรื อร้ อยละ 69 ของโรงเรี ยนทั้งหมดที่ ยื่นขออนุ ญาตจัดตั้ง
โรงเรี ยนนอกระบบกับ สช. (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน, ออนไลน์, 2556)
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เฉพาะในเขตกรุ งเทพฯ มีโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
149 แห่ง สังกัดกรุ งเทพมหานคร 430 แห่ง และอื่นๆ อีกรวม 686 แห่ง แต่มีโรงเรี ยนกวดวิชาครบทั้ง
50 เขต จานวน 487 แห่ ง หรื อประมาณร้ อยละ 71 ของโรงเรี ยนในกรุ งเทพฯ ซึ่ งสถาบันกวดวิชา
เหล่านี้ยงั คงมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นทุกปี ทั้งจากการขยายสาขาและเปิ ดโรงเรี ยนกวดวิชาใหม่
สถิติของกระทรวงศึกษาธิ การในปี 2556 ระบุว่า จานวนนักเรี ยนที่เรี ยนในกรุ งเทพฯ มี
859,085 คน แบ่งเป็ นระดับอนุ บาล 121,965 คน ระดับประถมศึกษา 364,588 คน และระดับ
มัธยมศึกษา 372,532 คน ซึ่ งเชื่ อว่าเด็กนักเรี ยนเกือบทุกคนต้องเรี ยนพิเศษนอกโรงเรี ยนเพื่อให้ผล
สอบผ่าน มีผลการเรี ยนดีข้ ึน หรื อสามารถสอบเข้าโรงเรี ยนที่ตอ้ งการได้
ด้านโรงเรี ยนกวดวิชามีท้ งั แบ่งการสอนตามระดับชั้นเรี ยนและสอนแยกตามวิชา สาหรับ
การสอนแยกตามชั้น เรี ย นนั้น มี รั บ สอนพิ เ ศษด้า นวิ ช าการตั้ง แต่ ร ะดับ อนุ บ าล 1 จนถึ ง ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ งหลักสู ตรที่ได้รับความนิ ยมและมีราคาแพงคือการติวเพื่อสอบเข้า ตั้งแต่สอบ
เข้า ป.1, ม.1, ม.4, มหาวิทยาลัย และการสอบเข้าโรงเรี ยนพิเศษ เช่น โรงเรี ยนเตรี ยมทหาร โรงเรี ยน
นายร้อย โรงเรี ยนการบินพลเรื อน ฯลฯ
การเรี ยนตามช่วงชั้นระหว่างอนุบาลถึง ป.6 นั้นมีท้ งั แบบเรี ยนรวม 3 หรื อ 5 วิชาในคอร์ ส
เดียวกัน และเรี ยนแยกในบางวิชาที่เด็กมักมีปัญหา เช่ น คณิ ตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่ วนคอร์ ส
ของนักเรี ยนมัธยมนั้นจะแบ่งเรี ยนตามรายวิชา ซึ่ งบางวิช าอาจรวมอยู่ในคอร์ ส เดี ย วกันได้ เช่ น
ภาษาไทยและสังคม แล้วแต่วา่ โรงเรี ยนกวดวิชาจัดแบบไหน แต่สาหรับมัธยมปลายจะมีรายวิชาเพิ่ม
มากขึ้น ยากมากขึ้น จึงเกิดโรงเรี ยนกวดวิชาที่สอนเฉพาะวิชาขึ้นมา เช่น “Applied Physics” สอน
เฉพาะวิชาฟิ สิ กส์ “เคมี อาจารย์ อุ๊” สอนเฉพาะวิชาเคมี “Enconcept” สอนเฉพาะภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ซึ่งจากสถาบันอื่นๆ ที่มกั จะสอนครบทุกวิชา
กรณี ที่โรงเรี ยนมีหลายสาขา จะมีการเรี ยน 2 แบบ คือ มีอาจารย์มาสอนด้วยตัวเอง หรื อ
“คอร์ สสด” และเรี ยนกับวิดีโอที่ถ่ายไว้ตอนคอร์ สสด หากนักเรี ยนต้องการสมัครเรี ยนคอร์ สไหน
คอร์ สสด (แพงกว่า) หรื อวิดีโอ ก็จะเลื อกลงทะเบี ยนเรี ย นผ่า นการโอนเงิ นผ่า นธนาคารภายใน
กาหนดเวลาที่สถาบันกาหนดไว้ ถ้าคอร์ สไหนเต็มแล้วก็จะโอนเงิ นไม่ได้ ซึ่ งส่ วนใหญ่นกั เรี ยนจะ
ได้เรี ยนตามคอร์ สและสาขาที่ตอ้ งการ
โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ หรื อเดิมชื่อโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ธุรกิจ รู ้จกั กันในชื่อ "เคมี
อาจารย์อุ"๊ โดยสาขาแรกตั้งอยูท่ ี่ยา่ นสะพานควาย กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นสถานที่เริ่ มสอนกวดวิชา
เป็ นครั้งแรก และได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นโดยใช้ระบบวิดีโอบันทึกภาพ โดยมีสาขาเรี ยงตามลาดับรวม
แล้วอยู่ที่ 28 สาขากระจายไปทัว่ ประเทศและใช้ระบบดี วีดีใ นการสอนโดยจะสอนสดที่ ส าขา
พญาไทบางรอบเท่านั้น
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โรงเรียนกวดวิชำวรรณสรณ์ 28 สำขำ ในประเทศไทย

กรุ งเทพและปริมณฑล
สาขาพญาไท
สาขาบางกะปิ
สาขาวงเวียนใหญ่
สาขาสะพานควาย
สาขาวิสุทธิกษัตริ ย ์
สาขานนทบุรี
สาขาชลบุรี
สาขาราชบุรี
สาขาศรี นคริ นทร์

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขานครราชสี มา
สาขาขอนแก่น
สาขาอุดรธานี
สาขาอุบลราชธานี
สาขาร้อยเอ็ด
สาขาบุรีรัมย์
สาขาสกลนคร

ภำคเหนือ

ภำคใต้
สาขานครสวรรค์
สาขาพิษณุโลก
สาขาเชียงใหม่
สาขาเชียงราย
สาขาลาปาง

สาขาสุ ราษฏร์ธานี
สาขานครศรี ธรรมราช
สาขาหาดใหญ่
สาขาภูเก็ต
สาขาตรัง
สาขาระยอง
สาขาพัทลุง

ภำพประกอบที่ 1.1 แสดงโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ 28 สาขา ในประเทศไทย
ทีม่ ำ : http://www.chem-ou.com
โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ ได้ทาการปรับปรุ งระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวใหม่ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ทนั สมัย โดยนักเรี ยนสามารถเลื อกซื้ อคอร์ สเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ ชาระ
เงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถจองวันและเวลาเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งในอดี ตวิธีการจองเข้าใช้น้ นั
นักเรี ยนจะต้องเข้าไปติดต่อขอใช้คอมพิวเตอร์ และจองเวลาเรี ยนกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
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แต่ด้วยจานวนนักเรี ยนที่ มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นจานวนมาก จึ งทาให้ในแต่ละครั้ งที่
นักเรี ยนเข้ามาติดต่อขอใช้บริ การจึงเกิดความยุ่งยากและเสี ยเวลาในการติดต่อพอสมควร โรงเรี ยน
กวดวิชาวรรณสรณ์ จึงได้ทาการพัฒนาระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวเป็ นแบบ Web Application เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถเลือกซื้ อคอร์ สเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ ชาระเงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถจองวัน
และเวลาเรี ยนได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะขอใช้คอมพิวเตอร์ แต่ทางโรงเรี ยน
กวดวิชาวรรณสรณ์ ไม่สามารถที่จะทราบถึงผลการตอบรับของการใช้งานระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัว
ว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจและเข้าใจในการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องหรื อไม่
ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมา โรงเรี ย นกวดวิชาวรรณสรณ์ ได้มองเห็ นความสาคัญของปั ญ หาและ
ต้องการที่ จะทราบถึ งความพึง พอใจของนักเรี ยนที่ ใ ช้ระบบคอร์ สเรี ย นส่ วนตัวรวมไปถึ ง ความ
สะดวกสบายของห้องเรี ยนและสถานที่เรี ยน เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่แท้จริ งและยัง่ ยืน
โดยผูศ้ ึ ก ษาได้จดั ท าปั ญ หาพิ เ ศษนี้ ข้ ึ นเพื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจในระบบคอร์ ส เรี ย น
ส่ ว นตัว รวมไปถึ ง ความสะดวกสบายของห้ อ งเรี ย นและสถานที่ เ รี ย นว่า อยู่ใ นระดับ ใด เพื่ อ ที่
โรงเรี ย นกวดวิช า วรรณสรณ์ จะได้น าไปปรั บ ปรุ ง ระบบคอร์ ส เรี ย นส่ ว นตัว รวมไปถึ ง ความ
สะดวกสบายของห้องเรี ยนและสถานที่เรี ยน ให้มีประสิ ทธิภาพและนักเรี ยนที่ใช้ระบบจะได้มีความ
พึงพอใจสู งสุ ดและขจัดปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้ระบบต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ใช้ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัว
1.2.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัว
1.3 สมมติฐำนกำรศึกษำ
ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัว โรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ ที่พฒั นาขึ้นสามารถสร้างความพึง
พอใจในด้านกระบวนการทางานการให้บริ การ ห้องเรี ยนและสถานที่เรี ยน และความเหมาะสมของ
ราคาอยูใ่ นระดับ พึงพอใจมาก
ปั ญหาการใช้งานระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัวเกิดจากปั ญหาด้านการออกแบบระบบการจัด
วางรู ปแบบเมนูยากต่อการใช้งาน การแสดงภาพ เสี ยง ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆช้า
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจ ปั ญหาและอุปสรรคของนักเรี ยนที่ ใ ช้ ร ะบบ
คอร์สเรี ยนส่ วนตัวในโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์
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1.4.2 ขอบเขตด้า นประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า ง ศึ ก ษานัก เรี ย นที่ ใ ช้ร ะบบคอร์ ส เรี ย น
ส่ วนตัวในโรงเรี ยนกวดวิชาวรรณสรณ์ จากทั้งหมด 10,689 คน ในปี 2558 การทาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามที่ตอ้ งการจานวน 400 คน
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา ช่ วงปิ ดภาคการศึกษา ปี 2558 ตั้งแต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
2558
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ได้ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ใช้ระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัว
1.5.2 เป็ นข้อมู ล ให้ก ับ ทาง โรงเรี ย นกวดวิช าวรรณสรณ์ สามารถนาผลการศึ ก ษาไป
ปรับปรุ งแก้ไข หรื อพัฒนาปรับปรุ งระบบคอร์ สเรี ยนส่ วนตัว
1.6 นิยำมศัพท์
ระบบคอร์ ส เรี ยนส่ วนตัว หมายถึ ง ระบบการเรี ย นการสอนผ่า นคอมพิ วเตอร์ เหมาะ
สาหรับนักเรี ยนที่ไม่สะดวกมาเรี ยนในรอบสอนสด และตามรอบที่จดั ในโบว์ชวั ร์
Web Application คือ เว็บไซต์ที่มีไว้สาหรับซื้ อคอร์ สเรี ยน ชาระเงินด้วยบัตรเครดิต และ
จองเวลาเรี ยนออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต
Slot คือ การจองเวลาเรี ยนในระบบจะแบ่งเป็ น Slot โดย 1 Slot จะเท่ากับ 30 นาที

