
 
บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
 
หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบนัจ ำนวนของโรงเรียนกวดวิชำและจ ำนวนนกัเรียนท่ีเรียนกวดวิชำในแต่ละปี
ของประเทศไทยมีจ ำนวนเพิ่มข้ึน  โรงเรียนกวดวิชำท่ีมีช่ือเสียงจะมีผูส้มคัรเรียนเป็นจ ำนวนมำก 
(ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน, 2554)  โดยนกัเรียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลวำ่ เพื่อ
ช่วยใหเ้กิดควำมเขำ้ใจในวชิำท่ีเรียนเพิ่มมำกข้ึน  ท ำให้มีควำมมัน่ใจในกำรสอบมำกข้ึน  ช่วยให้ได้
เทคนิคกำรท ำข้อสอบมำกข้ึน ส่งผลให้นักเรียนท ำคะแนนสอบในโรงเรียนสูงมำกข้ึนอีกด้วย  
นอกจำกน้ี ยงัช่วยเพิ่มโอกำสในกำรไดรั้บเลือกเม่ือตอ้งไปสอบเขำ้ศึกษำต่อในระดบัชั้นต่ำงๆ มำก
ข้ึน    

จำกผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผูป้ระกอบกำรกวดวิชำ พบว่ำ ธุรกิจกำรกวดวิชำ
ยงัคงมีแนวโนม้กำรเติบโตท่ีสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง  ปัจจยัส ำคญั คือ  เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
กำรจดักำรศึกษำ ท่ีมีกำรสอบแข่งขนัเพื่อคดัเลือกนกัเรียนเขำ้เรียนต่อในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง แต่มีท่ี
เรียนจ ำกัด เม่ือผู ้ปกครองต่ำงต้องกำรให้บุตรหลำนของตนได้รับกำรศึกษำท่ีดีท่ีสุด  จึงเห็น
ควำมส ำคญัจ ำเป็นของกำรส่งบุตรหลำนไปเรียนกวดวชิำ (สุดำรัตน์  ศิริเมือง  และคณะ, 2553)   

ผลกำรศึกษำสภำพทั่วไปของกำรกวดวิชำในประเทศไทย พบว่ำ มีจ  ำนวนของ
โรงเรียนกวดวชิำเพิ่มมำกข้ึนทุกปี  และนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชำทัว่ประเทศ ก็มีจ  ำนวนเพิ่มมำก
ข้ึนทุกปี เช่นเดียวกนั  (อรทยั  สุทศัน์, 2553)  นอกจำกน้ียงัพบวำ่คะแนนเฉล่ียสะสมของนกัเรียนท่ี
เรียนกวดวิชำสูงกว่ำนักเรียนท่ีไม่เคยกวดวิชำอย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติ  แสดงว่ำกำรกวดวิชำ
สำมำรถมีผลต่อควำมสำมำรถของบุคคลจริง  มิใช่เป็นเพียงกำรบิดเบือนคะแนนให้มำกข้ึนโดย
ปรำศจำกกำรเพิ่มข้ึนของควำมสำมำรถ (อรทยั  สุทศัน์, 2553) 

จำกกำรส ำรวจ พบวำ่ จงัหวดัเชียงใหม่  มีโรงเรียนกวดวิชำในเขตอ ำเภอเมืองมำกกวำ่ 
50 แห่ง (ส ำนกังำนกำรศึกษำเขต  8  จงัหวดัเชียงใหม่, 2554)  โดยแต่ละแห่ง จะมีกลยุทธ์ท่ีแตกต่ำง
กนัในกำรดึงนกัเรียนให้มำเลือกเรียนในสถำบนัของตน  ทั้งดำ้นรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ี
หลำกหลำย  กำรใชส่ื้อผสม  กำรแทรกมุกตลก ตลอดจนกำรเรียนผำ่นระบบโทรทศัน์วงจรปิด 

โรงเรียนกวดวิชำหวักะทิ เป็นสถำบนักวดวิชำแห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมเปิด
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ด ำเนินกำร  เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียนกวดวิชำในสังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เชียงใหม่  เขต 1 โดยได้เร่ิมประกอบธุรกิจกำรจดักำร เรียนกำรสอนเพื่อ
เพิ่มเติมควำมรู้   ตลอดจนเพิ่มทกัษะควำมช ำนำญในกำรแกปั้ญหำโจทยข์อ้สอบในรำยวิชำต่ำงๆ  
ให้นักเรียน ในเขตพื้นท่ีภำคเหนือ หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นหลกัสูตรส ำหรับนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษำ และ มธัยมศึกษำ มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำระดบัผลกำรเรียน  และเพื่อเตรียมตวัสอบ
เขำ้ศึกษำต่อในทุกช่วงชั้น โดย เปิดสอน  5  วิชำหลกั  ไดแ้ก่  วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  ภำษำไทย  
ภำษำองักฤษ และ สังคมศึกษำ  มีครูผูส้อนท่ีมีช่ือเสียง มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์
กำรสอน จำกมหำวิทยำลยัและโรงเรียนช่ือดงัของจงัหวดัเชียงใหม่  (โรงเรียนกวดวิชำหัวกะทิ, 
2553: กำรสัมภำษณ์ ) 

จำกกำรศึกษำเอกสำร พบว่ำ สถำบนักวดวิชำในจงัหวดัเชียงใหม่มีแนวโน้มท่ีจะ
ขยำยตวัมำกข้ึน  รวมไปถึงจ ำนวนนกัเรียนท่ีตอ้งกำรเรียนกวดวิชำก็มีแนวโนม้เพิ่มมำกข้ึน แต่จำก
ผลกำรส ำรวจและสัมภำษณ์ผูป้ระกอบกำรธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชำหัวกะทิ กลบัพบว่ำ ในปี
กำรศึกษำ 2554 จ  ำนวนนักเรียนท่ีเลือกเข้ำมำเรียนในสถำบัน ลดลง  เน่ืองมำจำกสำเหตุท่ี
ผูป้ระกอบกำรขำดควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นบริหำรกำรตลำด (โรงเรียนกวดวิชำหัวกะทิ, 2553: กำร
สัมภำษณ์ )   ผูศึ้กษำจึงสนใจท่ีน ำแนวคิดหลักพื้นฐำนของกำรตลำด คือ เร่ืองส่วนประสมทำง
กำรตลำดบริกำร เข้ำไปด ำเนินกำร เพื่อศึกษำ ควำมพึงพอใจในบริกำรท่ีนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
คำดหวงัวำ่จะไดรั้บจำกโรงเรียนกวดวชิำหวักะทิ   เพื่อจะสำมำรถน ำผลท่ีไดไ้ปก ำหนดแนวทำงกำร
วำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดบริกำร  ให้ตรงตำมควำมคำดหวงัของลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำย  และเป็น
ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบกำรธุรกิจโรงเรียนกวดวิชำ   ในกำรน ำไปปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรให้
เหมำะแก่ควำมต้องกำรของผูเ้รียน อันจะ เป็นประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนและผูป้กครองในกำร
ตัดสินใจเลือกสถำบันกวดวิชำ  นอกจำกน้ียงัจะเป็นประโยชน์ส ำหรับผูเ้ ก่ียวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำ  ในกำรน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำ ไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนใน
ระดบัต่ำงๆ  ใหมี้ควำมเหมำะสมต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษำถึงระดบัควำมส ำคญัและควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมทำง
กำรตลำดบริกำรของโรงเรียนกวดวชิำหวักะทิ  อ ำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.  ทรำบระดบัควำมส ำคญัและควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมทำง

กำรตลำดบริกำรของโรงเรียนกวดวชิำหวักะทิ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2.  ไดข้อ้มูลท่ีเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดบริกำร

ของโรงเรียนกวดวชิำหวักะทิ อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
นิยำมศัพท์ 

ควำมพึงพอใจ  หมำยถึง ระดับควำมรู้สึกของลูกค้ำท่ีมีต่อส่วนประสมกำรตลำด
บริกำร ของโรงเรียนกวดวิชำหัวกะทิ  อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นระดบัควำมรู้สึกของ
ลูกคำ้ท่ีเกิดจำกกำรรับรู้ผลจำกกำรให้บริกำรของ โรงเรียนกวดวิชำหัวกะทิ  อ ำเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่    

นักเรียน  หมำยถึง  นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1  ถึงชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ี
ก ำลงัศึกษำในโรงเรียนกวดวิชำหวักะทิ อ ำเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ในช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อน
ระหวำ่งวนัท่ี  12  มีนำคม 2555  ถึง  วนัท่ี  27  เมษำยน  2555   

โรงเรียนกวดวชิำหัวกะทิ   หมำยถึง  โรงเรียนกวดวิชำภำยใตช่ื้อตรำหวักะทิ  ซ่ึงจดัตั้ง
ตำม พ.ร.บ.  กำรศึกษำเอกชน  มำตรำ  15(2)  ประเภทกวดวิชำ  เพื่อสอนเสริมวิชำต่ำง ๆ  เพื่อเป็น
กำรทบทวนควำมรู้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอนเสริมบำงวชิำ  ตำมหลกัสูตรกำรเรียนในระดบัต่ำงๆ  
โดยรับนกัเรียนหรือบุคคลทัว่ไปท่ีตอ้งกำรเรียนทบทวนและเพิ่มเติมควำมรู้  นอกเหนือจำกกำร
เรียนในเวลำปกติ  มีกำรคิดค่ำใชจ่้ำยตำมระยะเวลำและหลกัสูตรท่ีก ำหนด ตั้งอยูท่ี่  276/9 ถนนทุ่ง
โฮเตล็ ต ำบลวดัเกต อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000  

ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร  หมำยถึง  ส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับตลำด
บริกำรท่ีมีผลต่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้  ได้แก่  ผลิตภณัฑ์  รำคำ กำรจดัจ ำหน่ำย กำรส่งเสริม
กำรตลำด  บุคลำกร  กระบวนกำร  ส่ิงน ำเสนอทำงกำยภำพ 
 
 
 
 
 


