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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 โรงเรียนกวดวิชา หมายถึงโรงเรียนท่ีก่อตั้งข้ึนเป็นพิเศษเพื่อกวดขนัให้นกัเรียนประสบ
เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงเป้าหมายสามญัท่ีสุดคือเพื่อผ่านการสอบเขา้ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ
มหาวิทยาลยัเป็นตน้ ค าว่า "กวดวิชา"หมายถึงเรียนอย่างหนกัหรือเรียนเน้ือหาจ านวนมากภายใน
ระยะเวลาสั้น ๆ 
 การกวดวิชาผ่านโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยกลายเป็นส่ิงท่ีค่อนขา้งจ าเป็นเพื่อให้
ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมธัยมศึกษาหรือผ่านการสอบเขา้มหาวิทยาลยั โรงเรียนกวดวิชาซ่ึง
เรียกในช่ืออ่ืน ๆ วา่ สถาบนักวดวิชา โรงเรียนติวเตอร์ โรงเรียนสอนพิเศษ หรือชั้นเรียนพิเศษ เป็น
อาทิ แพร่กระจายไปทัว่ประเทศ โรงเรียนกวดวิชาบางแห่งไม่มีครูผูส้อนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม 
กล่าวคือนักเรียนเข้ารับการสอนผ่านเครือข่ายโทรทศัน์ ซ่ึงสามารถถ่ายทอดสดการสอนจาก
โรงเรียนสาขาอ่ืนหรือฉายซ ้ าการสอนท่ีไดบ้นัทึกไวก่้อนหนา้น้ี พ่อแม่ผูป้กครองสนบัสนุนให้บุตร
หลานเขา้โรงเรียนกวดวิชา และบางคร้ังก็รับรู้ไดว้่าพวกเขาบงัคบัให้มาเรียน ระบบของโรงเรียน
กวดวชิาถูกต าหนิวา่ท าใหน้กัเรียนทอ้ถอยต่อการศึกษาอิสระ 
 เหตุผลมากท่ีสุดท่ีนกัเรียนเขา้รับการกวดวิชาคือเพื่อเพิ่มความเขา้ใจในบทเรียนของพวก
เขา เหตุผลรองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้คือเพื่อตอ้งการทราบถึงเทคนิคท่ีช่วยให้คิดเร็วข้ึน 
ในขณะท่ีเหตุผลรองของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายคือเพื่อเตรียมตวัให้ผ่านการสอบ วิชาท่ี
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้กวดวชิามากท่ีสุดคือคณิตศาสตร์ และส าหรับมธัยมศึกษาตอนปลายคือ
ภาษาองักฤษ ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อหลกัสูตรอยูท่ี่ประมาณ 2,001–3,000 บาท 
 จากขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พบว่าประเทศ
ไทยมีกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมด 1,983 แห่ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร 487 แห่ง และต่างจงัหวดั 
1,496 แห่ง ใน 74 จงัหวดั ยกเวน้หนองบวัล าพ ูปัตตานี และนราธิวาส 
 ส าหรับโรงเรียนกวดวิชาในต่างจงัหวดั มกักระจุกตวัอยู่ในเขตปริมณฑล จงัหวดัขนาด
ใหญ่ หรือจงัหวดัหวัเมืองของภูมิภาค ท่ีส าคญัคือจะมีมากท่ีสุดในเขตอ าเภอเมืองของแต่ละจงัหวดั 
ซ่ึงจงัหวดัท่ีมีโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสุด 10 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา นนทบุรี 
ขอนแก่น เชียงใหม่ ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม โดย 10 จงัหวดัน้ีมี
โรงเรียนกวดวิชารวมกนั 1,031 แห่ง หรือร้อยละ 69 ของโรงเรียนทั้งหมดท่ียื่นขออนุญาตจดัตั้ง
โรงเรียนนอกระบบกบั สช. (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ออนไลน์, 2556) 
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 เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีโรงเรียนในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
149 แห่ง สังกดักรุงเทพมหานคร 430 แห่ง และอ่ืนๆ อีกรวม 686 แห่ง แต่มีโรงเรียนกวดวิชาครบทั้ง 
50 เขต จ านวน 487 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 71 ของโรงเรียนในกรุงเทพฯ ซ่ึงสถาบนักวดวิชา
เหล่าน้ียงัคงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกปี ทั้งจากการขยายสาขาและเปิดโรงเรียนกวดวชิาใหม่ 
 สถิติของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2556 ระบุว่า จ  านวนนกัเรียนท่ีเรียนในกรุงเทพฯ มี  
859,085 คน แบ่งเป็นระดบัอนุบาล 121,965 คน ระดบัประถมศึกษา 364,588 คน และระดบั
มธัยมศึกษา 372,532 คน ซ่ึงเช่ือวา่เด็กนกัเรียนเกือบทุกคนตอ้งเรียนพิเศษนอกโรงเรียนเพื่อให้ผล
สอบผา่น มีผลการเรียนดีข้ึน หรือสามารถสอบเขา้โรงเรียนท่ีตอ้งการได ้
 ดา้นโรงเรียนกวดวชิามีทั้งแบ่งการสอนตามระดบัชั้นเรียนและสอนแยกตามวิชา ส าหรับ
การสอนแยกตามชั้นเรียนนั้นมีรับสอนพิเศษด้านวิชาการตั้ งแต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงหลกัสูตรท่ีไดรั้บความนิยมและมีราคาแพงคือการติวเพื่อสอบเขา้ ตั้งแต่สอบ
เขา้ ป.1, ม.1, ม.4, มหาวทิยาลยั และการสอบเขา้โรงเรียนพิเศษ เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน
นายร้อย โรงเรียนการบินพลเรือน ฯลฯ 
 การเรียนตามช่วงชั้นระหวา่งอนุบาลถึง ป.6 นั้นมีทั้งแบบเรียนรวม 3 หรือ 5 วิชาในคอร์ส
เดียวกนั และเรียนแยกในบางวิชาท่ีเด็กมกัมีปัญหา เช่น คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ ส่วนคอร์ส 
ของนักเรียนมธัยมนั้นจะแบ่งเรียนตามรายวิชา ซ่ึงบางวิชาอาจรวมอยู่ในคอร์สเดียวกนัได้ เช่น 
ภาษาไทยและสังคม แลว้แต่วา่โรงเรียนกวดวชิาจดัแบบไหน แต่ส าหรับมธัยมปลายจะมีรายวิชาเพิ่ม
มากข้ึน ยากมากข้ึน จึงเกิดโรงเรียนกวดวิชาท่ีสอนเฉพาะวิชาข้ึนมา เช่น “Applied Physics” สอน
เฉพาะวิชาฟิสิกส์ “เคมี อาจารย ์อุ๊” สอนเฉพาะวิชาเคมี “Enconcept” สอนเฉพาะภาษาองักฤษ ฯลฯ 
ซ่ึงจากสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมกัจะสอนครบทุกวชิา 
 กรณีท่ีโรงเรียนมีหลายสาขา จะมีการเรียน 2 แบบ คือ มีอาจารยม์าสอนดว้ยตวัเอง หรือ 
“คอร์สสด” และเรียนกบัวิดีโอท่ีถ่ายไวต้อนคอร์สสด หากนกัเรียนตอ้งการสมคัรเรียนคอร์สไหน 
คอร์สสด (แพงกว่า) หรือวิดีโอ ก็จะเลือกลงทะเบียนเรียนผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน
ก าหนดเวลาท่ีสถาบนัก าหนดไว ้ถา้คอร์สไหนเต็มแลว้ก็จะโอนเงินไม่ได ้ซ่ึงส่วนใหญ่นกัเรียนจะ
ไดเ้รียนตามคอร์สและสาขาท่ีตอ้งการ 
 โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ หรือเดิมช่ือโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ธุรกิจ รู้จกักนัในช่ือ "เคมี 
อาจารยอุ์"๊ โดยสาขาแรกตั้งอยูท่ี่ยา่นสะพานควาย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานท่ีเร่ิมสอนกวดวิชา
เป็นคร้ังแรก และไดข้ยายสาขาเพิ่มข้ึนโดยใชร้ะบบวดีิโอบนัทึกภาพ โดยมีสาขาเรียงตามล าดบัรวม
แล้วอยู่ท่ี 28 สาขากระจายไปทัว่ประเทศและใช้ระบบดีวีดีในการสอนโดยจะสอนสดท่ีสาขา     
พญาไทบางรอบเท่านั้น 
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โรงเรียนกวดวชิำวรรณสรณ์  28 สำขำ ในประเทศไทย 
 
 
กรุงเทพและปริมณฑล 
  สาขาพญาไท 
  สาขาบางกะปิ 
  สาขาวงเวยีนใหญ่ 
  สาขาสะพานควาย 
  สาขาวสุิทธิกษตัริย ์
  สาขานนทบุรี 
  สาขาชลบุรี 
  สาขาราชบุรี 
  สาขาศรีนครินทร์ 
 

 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  สาขานครราชสีมา 
  สาขาขอนแก่น 
  สาขาอุดรธานี 
  สาขาอุบลราชธานี 
  สาขาร้อยเอด็ 
  สาขาบุรีรัมย ์
  สาขาสกลนคร 

 
ภำคเหนือ 
  สาขานครสวรรค ์
  สาขาพิษณุโลก 
  สาขาเชียงใหม่ 
  สาขาเชียงราย 
  สาขาล าปาง 

 
ภำคใต้ 
  สาขาสุราษฏร์ธานี 
  สาขานครศรีธรรมราช 
  สาขาหาดใหญ่ 
  สาขาภูเก็ต 
  สาขาตรัง 
  สาขาระยอง 
  สาขาพทัลุง 
 

 
ภำพประกอบที ่1.1 แสดงโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์  28 สาขา ในประเทศไทย 
ทีม่ำ : http://www.chem-ou.com  
 
 โรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ ไดท้  าการปรับปรุงระบบคอร์สเรียนส่วนตวัใหม่ ดว้ยระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั โดยนกัเรียนสามารถเลือกซ้ือคอร์สเรียนผ่านทางเวบ็ไซต ์ช าระ
เงินดว้ยบตัรเครดิต และสามารถจองวนัและเวลาเรียนไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงในอดีตวิธีการจองเขา้ใชน้ั้น 
นกัเรียนจะตอ้งเขา้ไปติดต่อขอใชค้อมพิวเตอร์และจองเวลาเรียนกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
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แต่ด้วยจ านวนนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการใช้คอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก จึงท าให้ในแต่ละคร้ังท่ี
นกัเรียนเขา้มาติดต่อขอใช้บริการจึงเกิดความยุ่งยากและเสียเวลาในการติดต่อพอสมควร โรงเรียน
กวดวิชาวรรณสรณ์ จึงไดท้  าการพฒันาระบบคอร์สเรียนส่วนตวัเป็นแบบ Web Application เพื่อให้
นกัเรียนสามารถเลือกซ้ือคอร์สเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต และสามารถจองวนั
และเวลาเรียนไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพื่อจะขอใชค้อมพิวเตอร์ แต่ทางโรงเรียน
กวดวชิาวรรณสรณ์ ไม่สามารถท่ีจะทราบถึงผลการตอบรับของการใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวั
วา่นกัเรียนมีความพึงพอใจและเขา้ใจในการใชง้านระบบไดอ้ยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
 ดงัท่ีได้กล่าวมา โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ได้มองเห็นความส าคญัของปัญหาและ
ตอ้งการท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียนส่วนตวัรวมไปถึงความ
สะดวกสบายของหอ้งเรียนและสถานท่ีเรียน เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีแทจ้ริงและย ัง่ยนื 
 โดยผูศึ้กษาได้จดัท าปัญหาพิเศษน้ีข้ึนเพื่อส ารวจความพึงพอใจในระบบคอร์สเรียน
ส่วนตัวรวมไปถึงความสะดวกสบายของห้องเรียนและสถานท่ีเรียนว่าอยู่ในระดับใด เพื่อท่ี 
โรงเรียนกวดวิชา  วรรณสรณ์ จะได้น าไปปรับปรุงระบบคอร์สเรียนส่วนตวัรวมไปถึงความ
สะดวกสบายของหอ้งเรียนและสถานท่ีเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพและนกัเรียนท่ีใชร้ะบบจะไดมี้ความ
พึงพอใจสูงสุดและขจดัปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ใชร้ะบบต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวั  
 1.2.2 วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใชง้านระบบคอร์สเรียนส่วนตวั  
 
1.3 สมมติฐำนกำรศึกษำ 

 ระบบคอร์สเรียนส่วนตวั โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ ท่ีพฒันาข้ึนสามารถสร้างความพึง
พอใจในดา้นกระบวนการท างานการใหบ้ริการ หอ้งเรียนและสถานท่ีเรียน และความเหมาะสมของ
ราคาอยูใ่นระดบั พึงพอใจมาก 
 ปัญหาการใช้งานระบบคอร์สเรียนส่วนตวัเกิดจากปัญหาดา้นการออกแบบระบบการจดั
วางรูปแบบเมนูยากต่อการใชง้าน การแสดงภาพ เสียง ตวัอกัษร และขอ้มูลต่างๆชา้  
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคของนกัเรียนที่ใช้ระบบ
คอร์สเรียนส่วนตวัในโรงเรียนกวดวชิาวรรณสรณ์ 
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 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ศึกษานักเรียนท่ีใช้ระบบคอร์สเรียน
ส่วนตวัในโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ จากทั้งหมด 10,689 คน ในปี 2558 การท าวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการจ านวน 400 คน 
 1.4.3 ขอบเขตดา้นเวลา ช่วงปิดภาคการศึกษา ปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ - 1 มีนาคม 
2558 
 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 ไดท้ราบถึงความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีใชร้ะบบคอร์สเรียนส่วนตวั  
 1.5.2 เป็นข้อมูลให้กับทาง โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ สามารถน าผลการศึกษาไป
ปรับปรุงแกไ้ข หรือพฒันาปรับปรุงระบบคอร์สเรียนส่วนตวั 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 

 ระบบคอร์สเรียนส่วนตัว  หมายถึง ระบบการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ เหมาะ
ส าหรับนกัเรียนท่ีไม่สะดวกมาเรียนในรอบสอนสด และตามรอบท่ีจดัในโบวช์วัร์ 
 Web Application คือ เวบ็ไซตท่ี์มีไวส้ าหรับซ้ือคอร์สเรียน ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต และ
จองเวลาเรียนออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต 
 Slot คือ การจองเวลาเรียนในระบบจะแบ่งเป็น Slot โดย 1 Slot จะเท่ากบั 30 นาที 


