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บทคดัย่อ 

        การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อม

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 3) เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน กบัลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน เป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนกวดวิชา

ในพ้ืนที่ จังหวัดนนทบุรี ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นแบบโควตา จาํนวน 300 

คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ Chi-Square ( ) ที่ระดับ

นัยสาํคัญ 0.05  

        จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นเพศชายและ

หญิงจาํนวนเท่ากัน ซ่ึงมีอายุ 17 ปี กาํลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัด

นนทบุรี มีรายได้ครอบครัวเฉล่ีย 60,001–80,000 บาทต่อเดือน และศึกษาในสายการเรียน

วิทย์–คณติ 

        พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่

จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีพฤติกรรมเลือก

เรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชาวิทย์-คณิต โดยเหตุผลที่ เลือกเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมสอบเข้า

มหาวิทยาลัย ความถี่ในการเรียนกวดวิชาในหน่ึงสปัดาห์ อยู่ที่ 1-2 วัน โดยในหน่ึงวันจะเรียน 1 

วิชา และในหน่ึงวิชาจะมีระยะเวลาในการเรียนต่อคร้ังอยู่ 2-3 ช่ัวโมง ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามจะ
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เลือกเรียนเรียนกวดวิชาตลอดทั้งปี โดยนิยมเลือกเรียนกวดวิชาในแบบการสอนผ่านเทปบันทึก 

(VDO) เน้นเทคนิคการสอนแบบเทคนิคในการเช่ือมโยงเน้ือหาในแต่ละบท ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการ

เรียนกวดวิชาต่อเดือนที่อยู่ระหว่าง 3,001-6,000 บาท โดยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือ บิดา 

มารดา/ผู้ปกครอง ซ่ึงตัวผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาด้วยตัวเอง โดยเลือก

สถาบันกวดวิชาจากคนรู้จักแนะนาํ มีการรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันกวดวิชาผ่านบุคคลรอบข้าง

แนะนาํ เม่ือมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเรียนกวดวิชาใน

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถเท่าเทียมกับนักเรียนชาติอื่นๆ ใน

อาเซียน 

        การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายใน

พ้ืนที่ จังหวัดนนทบุรี ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับรายได้

ครอบครัวต่อเดือน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และ สายการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนที่ แตกต่างกนั  

 

1.  บทนาํ 

        ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนที่กาํลังจะเกิดขึ้ นในปีพ.ศ. 2558 จะทาํให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีขีด

ความสมารถในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลกได้เพ่ิมมากขึ้น โดยมีเป้าหมายสาํคัญใน

การของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 4 ด้าน คือ 1) การร่วมเป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวกนั 

2) การสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกจิ 3) สร้างความเท่าเทยีมในการพัฒนาเศรษฐกจิ และ 

4) การบูรณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก 

        ทั้งน้ีประเทศไทย ถือเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ซ่ึงถือว่าเป็นประเทศที่ต้องการเป็นผู้นาํและศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในหลายๆ 

ด้าน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กบัประชาชนในประเทศในหลายๆ ด้าน และด้านหน่ึงที่ถือ

ว่าเป็นด้านที่มีความสาํคัญอย่างมากกค็ือ ด้านการศึกษา โดยในปัจจุบันมีการจัดลาํดับมาตรฐาน

ทางการศึกษาภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีมาตรฐานการศึกษา

ค่อนข้างตํ่าเม่ือเทียบกับสมาชิกประเทศอื่นๆ จึงควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมในด้าน

การศึกษาให้กับนักเรียนภายในประเทศ โดยปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานที่มี

ความเท่าเทยีมกบัประเทศอื่นๆ 

        เม่ือมองภาพรวมในปัจจุบันน้ัน นักเรียนไทยไม่ได้มีการเรียนหรือศึกษาแค่เพียงใน

โรงเรียนที่ตนศึกษาเท่าน้ัน แต่ยังมีการเรียนเพ่ิมเติมคือการเรียนกวดวิชาหรือการเรียนพิเศษ ซ่ึง

เหน็ได้จากภาพรวมของสภาวะอุตสาหกรรมโรงเรียนกวดวิชาในปัจจุบันที่มีอัตราการเติบโตที่สูง

มากตอบรับกบัปริมาณนักเรียนที่ต้องการเรียนกวดวิชาที่มีอตัราสงูขึ้นเช่นกนั อาจเน่ืองมาจากการ
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เรียนในโรงเรียนน้ันไม่สามารถสร้างความเช่ือม่ันให้กับนักเรียนในเร่ืองการสอบเข้าศึกษาต่อใน

ระบบการศึกษาที่สงูขึ้น หรือการเรียนการสอนในโรงเรียนที่บุคลากรครู อาจารย์ ไม่สามารถสอน

หรือทาํให้นักเรียนมีความเข้าใจได้ จึงต้องมีการเรียนกวดวิชาเพ่ิมเติม 

        และเน่ืองจากในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าร่วมการเปิดประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน อาจทาํให้นักเรียนต้องมีการเรียนรู้ เพ่ิมเติมจากเดิมทั้งจากหลักสูตรการเรียนภายใน

โรงเรียนจัดให้เพ่ิมเติม หรือการเรียนกวดวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งใน

การศึกษาต่อและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกต็ามด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมี

ความต้องการที่จะทาํการศึกษาในเร่ืองของ พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน   

 

2.  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในพ้ืนที่ จ.นนทบุรี ที่มีการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

         2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

         3.   เพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ

ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรี 

 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 

        สมมติฐานที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรีที่มีเพศที่

แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนที่ แตกต่างกนั 

        สมมติฐานที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรีที่มีอายุที่

แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียนที่ แตกต่างกนั 

        สมมติฐานที่ 3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรีที่ มี

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่ แตกต่างกนั 
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        สมมติฐานที่ 4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรีที่มีระดับ

รายได้ครอบครัวที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่ แตกต่างกนั 

        สมมติฐานที่ 5 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ จ.นนทบุรีที่มีสาย

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือ

เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่ แตกต่างกนั 

 

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

        1. ข้อมูลที่ได้จากงานค้นคว้าน้ีจะสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้ องต้นในการปรับปรุง

หลักสตูรการเรียนการสอนของธุรกจิโรงเรียนกวดวิชาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 

        2. ข้อมูลที่ได้จากงานค้นคว้าน้ีจะสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้ องต้นในการกาํหนด

แผนการตลาดของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาให้มีความหลากหลาย และตรงต่อความต้องการของ

ผู้ใช้บริการมากขึ้น 

 

5.  ขอบเขตของการวิจยั 

        1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์และพ้ืนที่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่เรียนกวดวิชา ในพ้ืนที่ จ.นนทบุรี  

        2. ขอบเขตด้านเวลา กาํหนดระยะเวลาทาํการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 

พ.ศ. 2558 

        3. ขอบเขตด้านเน้ือหา แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี

พฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) แนวคิดการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวคิดการกวดวิชา 

 

6.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

        การวิจัยค ร้ัง น้ี  ผู้ วิจัยใ ช้แบบสอบถามเป็นเค ร่ืองมือในการวิจัย  โดยนํา

แบบสอบถามไปขอความร่วมมือตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถามตัวตนเอง และขอรับแบบสอบถาม

คืนทั้งท ีซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

        ส่วนที่ 1  เป็นคาํถามเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

รายได้ครอบครัวต่อเดือน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการศึกษา 

        ส่วนที่ 2  เป็นคาํถามเกี่ยวกบัการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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7.  ผลการวิจยั 

        การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายและหญิงจํานวน

เท่ากนั ซ่ึงมีอายุ 17 ปี ซ่ึงเป็นผู้ที่กาํลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ จังหวัดนนทบุรี 

มีรายได้ครอบครัวเฉล่ีย 60,001–80,000 บาทต่อเดือน และศึกษาในสายการเรียนวิทย์–คณติ 

        การศึกษาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีพฤติกรรม

เลือกเรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชาวิทย์– คณิต โดยเหตุผลที่เลือกเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมสอบเข้า

มหาวิทยาลัย ความถี่ในการเรียนกวดวิชาในหน่ึงสปัดาห์ อยู่ที่ 1-2 วัน โดยในหน่ึงวันจะเรียน 1 

วิชา และในหน่ึงวิชาจะมีระยะเวลาในการเรียนต่อคร้ังอยู่ 2-3 ช่ัวโมง ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามจะ

เลือกเรียนเรียนกวดวิชาตลอดทั้งปี โดยนิยมเลือกเรียนกวดวิชาในแบบการสอนผ่านเทปบันทึก 

(VDO) เน้นเทคนิคการสอนแบบเทคนิคในการเช่ือมโยงเน้ือหาในแต่ละบท ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการ

เรียนกวดวิชาต่อเดือนที่อยู่ระหว่าง 3,001-6,000 บาท โดยผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือ บิดา 

มารดา/ผู้ปกครอง ซ่ึงตัวผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาด้วยตัวเอง โดยเลือก

สถาบันกวดวิชาจากคนรู้จักแนะนาํ มีการรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันกวดวิชาผ่านบุคคลรอบข้าง

แนะนาํ เม่ือมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเรียนกวดวิชาใน

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถเท่าเทียมกับนักเรียนชาติอื่นๆ ใน

อาเซียน 

         การศึกษาการเปรียบเทยีบระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบัพฤติกรรมการ

เรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความ

พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์การเปรียบเทียบตัวแปรด้วยการใช้สถิติ 

Chi-Square ( ) ที่ระดับนัยสาํคัญ 0.05 ดังน้ี 

        1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีที่มีเพศที่แตกต่าง

กนั จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่ 

แตกต่างกนั 

        2.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีที่มีอายุที่แตกต่าง

กนั จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่ 

แตกต่างกนั 

        3.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีที่มีระดับรายได้

ครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่ แตกต่างกนักนั 
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        4.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีที่มีระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่ แตกต่างกนั 

        5.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรีที่มีสายการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่ แตกต่างกนั 

 

8.  อภิปรายผลการศึกษา 

         การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการศึกษาเฉพาะส่วนการทดสอบสมมติฐานที่

พบว่า มีความแตกต่างเท่าน้ัน และได้เลือกนําผลการทดสอบสมมติฐานมาอภิปรายผลในบาง

ประเดน็ที่น่าสนใจ ดังน้ี 

        1. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเร่ืองเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นที่

แตกต่างกนัในเร่ือง 

        การเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการเรียนกวดวิชา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น

นักเรียนชายจะเลือกเรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชา วิทย์– คณติ รองลงมาเป็น กลุ่มวิชาอื่นๆ ซ่ึงมีความ

แตกต่างกับนักเรียนหญิงที่เลือกเรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชา วิทย์– คณิต รองลงมาคือ กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ อย่างไรกต็ามข้อมูลที่ผู้วิจัยพบมีความสอดคล้องกบังานวิจัยของ ไพฑรูย์ สนิลา

รัตน์. (2545). ที่พบว่า วิชาที่นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์งานวิจัยของ รัชดา 

บุญมหาสทิธิ์. (2554). ที่พบว่า วิชาที่มีการเรียนกวดวิชามากที่คือ วิชาเคมีและ งานวิจัยของ จิต

กาญน์นันท์ ขันติวงศ์. (2546). ที่พบว่า วิชาที่มีความต้องการเรียนกวดวิชามากที่สุด คือ วิชา 

คณติศาสตร์ ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่า กลุ่มวิชา วิทย์– คณติ เป็นกลุ่มวิชาที่มีเน้ือหาในบทเรียนที่

ยาก นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีการเลือกเรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชาดังกล่าว 

        บุคคลที่ ส่วนในการตัดสินใจเรียนกวดวิชาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ เป็น

นักเรียนชายมีบุคคลที่ส่วนในการตัดสนิใจเรียนกวดวิชาคือ อื่นๆ รองลงมาคือ ตนเองในส่วนของ

นักเรียนหญิงมีบุคคลที่ส่วนในการตัดสินใจเรียนกวดวิชาคือตนเอง รองลงมาคือ บิดามารดา/

ผู้ปกครอง แม้ว่าจะมีความตกต่างในของข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามระหว่างนักเรียนชายและ

นักเรียน อย่างไรกต็ามผู้วิจัยพบว่าข้อมูลมีความสอดคล้องการงานวิจัยของ จิรัฏฐิยา ชนะเคน และ

คณะ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนพิเศษนอกสถานศึกษาคือ ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีความ

กระตือร้ืนร้น มีการศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเองนอกจากความรู้ ในห้องเรียน ในความคิดเหน็ของ

ผู้วิจัยนักเรียนชายในช่วงมัธยมยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะพฤติกรรมการตัดสนิใจในเร่ืองต่างๆ 

โดยอาศัยบุคคลภายนอกเป็นหลัก เช่น เพ่ือนที่โรงเรียน ครู อาจารย์เป็นต้น ซ่ึงแตกต่างจาก

ลักษณะพฤติกรรมการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ของนักเรียนหญิงในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายที่
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บุคคลภายในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเป็นหลัก อย่างไรกต็ามกจ็ะเหน็ได้ว่านักเรียนทั้งสอง

กลุ่มยังคงมีพฤติกรรมการตัดสนิใจด้วยตนเอง แสดงให้เหน็ว่านักเรียนในกลุ่มดังกล่าว เร่ิมมีการ

ความเป็นผู้ใหญ่เหน็ได้จากพฤติกรรมการตัดสนิใจด้วยตนเอง 

        2. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเร่ืองอายุของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นที่

แตกต่างกนัในเร่ือง 

        เหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาผู้วิจัยพบว่า นักเรียนที่อายุ 15 ปี มีเหตุผลในการ

เลือกเรียนกวดวิชาคือ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย รองลงมาคือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ

อื่นๆ นักเรียนที่อายุ 16 ปี มีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย รองลงมา

คือ เพ่ือทบทวนบทเรียนนักเรียนที่อายุ 17 ปี มีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพ่ือเตรียม

สอบเข้ามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย นักเรียนที่อายุ 18 ปี มีเหตุผลในการเลือก

เรียนกวดวิชาคือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย ผู้วิจัยพบว่า

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องกบังานวิจัยของ ไพฑรูย์ สนิลารัตน์. (2545). ที่

พบว่านักเรียนที่เรียนกวดวิชามีเหตุผลว่า เพ่ือช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้ น ต่างจากกลุ่มครูที่ มี

ความคิดว่านักเรียนที่เรียนกวดวิชา เพ่ือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ความคิดเหน็ของผู้วิจัย นักเรียน

ที่มีอายุ 15 ปี และ 16 ปี เป็นช่วงอายุที่ส่วนใหญ่กาํลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ซ่ึง

ต้องการเรียนกวดวิชาเพ่ือให้เกรดเฉล่ียของตนเองเพ่ิมขึ้น เน่ืองเป็นช่วงที่ต้องการการปรับตัวใน

เร่ืองการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนนักเรียนที่อายุ 17 ปี และ 

18 ปีน้ัน เป็นช่วงที่ส่วนใหญ่กาํลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงต้องเตรียมตัวในการ

สอบแข่งขนัเข้ามหาวิทยาลัย 

        การเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนที่อายุ 15 ปี มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 

เพ่ือเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ อื่นๆ รองลงมาคือ 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ นักเรียนที่อายุ 16 ปี มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือ

เตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ อื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่ม

วิชาภาษาต่างประเทศ นักเรียนที่อายุ 17 ปี มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมพร้อม

การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ รองลงมาคือ 

อื่นๆ นักเรียนที่อายุ 18 ปี การเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมพร้อมการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ รองลงมาคือ อื่นๆ ความ

คิดเห็นของผู้วิจัย แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปี และ 16 ปี ที่เลือก

เรียนเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในกลุ่มวิชา

อื่นๆ กับกลุ่มนักเรียนที่อายุ 17 ปี และ 18 ปี ที่เลือกเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมพร้อมการเปิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ อย่างไรกต็ามน้ัน จะ
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เหน็ได้ว่าแม้กลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปี และ 16 ปี ที่เลือกเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมพร้อมการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในกลุ่มวิชาอื่นๆ กยั็งคงเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 

ภาษาต่างประเทศ เน่ืองจากวิชาภาษาต่างประเทศเป็นวิชาที่สาํคญัที่ใช้ในการสื่อสารกบัคนต่างชาติ 

หากไม่มีความสามารถที่จะสื่อสารได้กจ็ะทาํให้เกิดความเสียเปรียบเม่ือมีการเปิดประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

        3. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเร่ืองรายได้ครอบครัวต่อเดือนของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยพบว่าความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามที่

มีความคิดเหน็ที่แตกต่างกนัในเร่ือง 

         ช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนักเรียนที่มีระดับรายได้

ครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 40,000 บาท มีช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาคือ ช่วงเปิดเทอม

การศึกษา รองลงมาคือ ช่วงปิดเทอมการศึกษา นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือน 

40,001-80,000 บาท มีช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาคือ เรียนตลอดทั้งปี รองลงมาคือ ช่วงเปิด

เทอมการศึกษา นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 80,001 บาท มีช่วงเวลาใน

การเรียนกวดวิชาคือ เรียนตลอดทั้งปี รองลงมาคือ ช่วงปิดเทอมการศึกษา ความคิดเห็นของ

ผู้วิจัยระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลถึงช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาที่ต่างกัน

เน่ืองจาก นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนตํ่าจะเลือกเรียนกวดวิชาในบางช่วงเวลา

เท่าน้ัน เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา ส่วนนักเรียนที่ มีระดับรายได้

ครอบครัวต่อเดือนสูงกว่าจะสามารถเลือกเรียนกวดวิชาได้ทุกช่วงเวลา เพราะมีความสามารถใน

การรับผดิชอบกบัค่าใช้จ่าย 

        ค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการเรียนกวดวิชาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนักเรียนที่มี

ระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 40,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการเรียนกวดวิชาคือ 

1,000-3,000 บาท รองลงมาคือ 3,001-6,000 บาท นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่อ

เดือน 40,001-80,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการเรียนกวดวิชาคือ 3,001-6,000 บาท 

รองลงมาคือ 1,000-3,000 บาท นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 80,001 

บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการเรียนกวดวิชาคือ 6,001 บาทขึ้นไป รองลงมาคือ 3,001-6,000 

บาท ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างจากงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลา

รัตน์. (2545). ที่พบว่า ค่าเล่าเรียนที่โรงกวดวิชาจะอยู่ 1,400-1,800 บาทต่อคอร์ส ความ

คิดเหน็ของผู้วิจัยคิดว่าค่าครองชีพในปัจจุบันสูงกว่าในอดีตมาก จึงทาํให้มีความแตกต่างกันใน

เร่ืองค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาอีกทั้งความแตกต่างของระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนที่

แตกต่างกนั จะสะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนแต่ละกลุ่มที่ต่างกนัออกไป นักเรียนที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนตํ่า กจ็ะมีค่าใช้จ่าย

ในการเรียนกวดวิชาต่อเดือนที่ตํ่ากว่ากลุ่มนักเรียนที่มีรายได้ครอบครัวต่อเดือนสงูกว่า 
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        4. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเร่ืองระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามที่มีความคิดเหน็ที่แตกต่างกนัในเร่ือง 

        เหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาผู้วิจัยพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเหตุผล

ในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย รองลงมาคือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชา

คือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย ผู้วิจัยพบว่าข้อมูลของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2545). ที่พบว่า

นักเรียนที่เรียนกวดวิชามีเหตุผลว่า เพ่ือช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้ น ต่างจากกลุ่มครูที่มีความคิดว่า

นักเรียนที่เรียนกวดวิชา เพ่ือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ความคิดเหน็ของผู้วิจัยเหตุผลในการเลือก

เรียนกวดวิชามีความแตกต่างกนัเน่ืองจากนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความจาํเป็นในเร่ืองการเตรียมตัวเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากว่า 

นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ต้องการแค่การเพ่ิมเกรดเฉล่ีย ทั้งน้ีนักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความจาํเป็นในเร่ืองการเตรียมตัว

เพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน่ืองจากการแข่งขันการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีการแข่งขันที่สงูมาก จึง

ต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 5 

        การเลือกรูปแบบการเรียนกวดวิชา ผู้วิจัยพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการ

เลือกรูปแบบการเรียนกวดวิชาคือ การเรียนกับเทปบันทึก (VDO) คือ การเรียนเป็นห้องเรียน

ใหญ่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีการเลือกรูปแบบการเรียนกวดวิชาคือ การเรียนกับเทปบันทกึ 

(VDO) รองลงมาคือ การเรียนเป็นห้องเรียนใหญ่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการเลือกรูปแบบ

การเรียนกวดวิชาคือ การเรียนกับเทปบันทึก (VDO) รองลงมาคือ การเรียนตัวต่อตัว ผู้วิจัย

พบว่าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชดา บุญมหาสิทธิ์. 

(2554). ที่พบว่า นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชาในรูปแบบการสอนที่เลือกเรียนกบั VDO ความ

คิดเหน็ของผู้วิจัยการเรียนกับเทปบันทกึ (VDO) เป็นรูปแบบการเรียนที่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน

ตํ่า อกีทั้งนักเรียนที่เรียนสามารถเรียนย้อนหลังในเน้ือหาที่ตนเองยังไม่เข้าใจได้ 

         การเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชา

เพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ วิชาอื่นๆ 

รองลงมาคือ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชา

เพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ กลุ่มวิชา

ภาษาต่างประเทศ รองลงมาคือ อื่นๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือ

เตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
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รองลงมาคือ อื่นๆ ความคิดเห็นของผู้วิจัย วิชาภาษาต่างประเทศ ถือเป็นวิชาหลักในการ

ติดต่อสื่อสารกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 

2558 ที่อาจส่งผลให้ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับประเทศอื่นๆ เพ่ิมขึ้ น กลุ่มนักเรียนจึงให้

ความสาํคัญในการเรียนกวดวิชาในวิชาดังกล่าว 

        5. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเร่ืองสายการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ

คิดเหน็ที่แตกต่างกนัในเร่ือง 

        การเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการเรียนกวดวิชาผู้วิจัยพบว่า นักเรียนสายวิทย์-คณิตมี

การเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการเรียนกวดวิชาคือ วิทย์– คณิต รองลงมาคือ วิชาอื่นๆ นักเรียนสาย

ศิลป์-คณิตมีการเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการเรียนกวดวิชาคือ วิทย์– คณิต รองลงมาคือ วิชาอื่นๆ 

นักเรียนสายศิลป์-ภาษามีการเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการเรียนกวดวิชาคือ ภาษาต่างประเทศ 

รองลงมาคือ วิชาอื่นๆ ข้อมูลที่ผู้วิจัยพบมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 

(2545). ที่พบว่าวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ งานวิจัยของ รัชดา บุญ

มหาสิทธิ์. (2554). ที่พบว่าวิชาที่มีการเรียนกวดวิชามากที่คือ วิชาเคมี และ งานวิจัยของ จิต

กาญน์นันท์ ขันติวงศ์. (2546). ที่พบว่าวิชาที่มีความต้องการเรียนกวดวิชามากที่สุด คือ วิชา

คณิตศาสตร์ ตามความคิดเหน็ของผู้วิจัย นักเรียนที่มีสายการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเลือก

วิชาเรียนที่แตกต่างกนั โดยจะเหน็ว่าลักษณะของสายการเรียนน้ันจะเป็นตัวบ่งช้ีว่า นักเรียนแต่ละ

สายการเรียนจะเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใด เน่ืองจากแต่ละสายการเรียนจะมีเน้ือหาหลักสูตรการ

เรียนที่ต่างกันออกไป เช่น สายวิทย์– คณิต เน้ือหาหลักสูตรกเ็น้นการเรียนในวิชาวิทย์– คณิต 

เป็นต้น 

        เหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาผู้วิจัยพบว่า นักเรียนสายวิทย์-คณิตมีเหตุผลใน

การเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย 

นักเรียนสายศิลป์-คณิตมีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

และ เพ่ือเพ่ิมเกรดเฉล่ีย  รองลงมาคือ เพ่ือทบทวนบทเรียนนักเรียนสายศิลป์-ภาษามีเหตุผลใน

การเลือกเรียนกวดวิชาคือ อื่นๆ รองลงมาคือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ผู้วิจัยพบว่าข้อมูล

ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้องกบังานวิจัยของ ไพฑรูย์ สนิลารัตน์. (2545). ที่พบว่า

นักเรียนที่เรียนกวดวิชามีเหตุผลว่า เพ่ือช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้ น ต่างจากกลุ่มครูที่มีความคิดว่า

นักเรียนที่เรียนกวดวิชา เพ่ือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ ความคิดเหน็ของผู้วิจัยงานวิจัยในคร้ังน้ีจะ

เหน็ได้ว่าสมมติฐานในเร่ืองเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาน้ัน จะมีนํา้หนักไปในทศิทางเดียวกนั

คือ เพ่ือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซ่ึงผู้วิจัยคิดว่า การเตรียมตัวเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็น

เร่ืองที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสาํคัญมากเพราะถือเป็นเร่ืองอนาคตในการทาํงาน 

จึงเลือกที่จะเรียนกวดวิชาด้วยเหตุผลดังกล่าว  
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9.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

       ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย จากผลการศึกษา พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ สะท้อนให้เห็นถึง

พฤติกรรมในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความหลากหลาย

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

        การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชา ผู้วิจัยมีข้อมูลที่

พบว่า กลุ่มวิชาที่ได้รับความนิยมในการเรียนกวดวิชาคือ กลุ่มวิชา วิทย์– คณิต รองลงมาคือ กลุ่ม

วิชา ภาษาต่างประเทศ สะท้อนให้เหน็ว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้องการการ

เรียนกวดวิชาในเน้ือหา วิทย์– คณติ และวิชาภาษาต่างประเทศ โดยผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาควร

ออกแบบหลักสูตรในการเรียนกวดวิชาที่เน้นในเน้ือหาในกลุ่มวิชาดังกล่าว เพ่ือให้ตรงต่อความ

ต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่า ข้อมูล

ดังกล่าวเป็นประโยชน์กับโรงเรียนกวดวิชาที่มีหลักสูตรที่มีความเฉพาะจงเจาะในวิชาที่สอน เช่น 

โรงเรียนกวดวิชาที่เน้นสอนเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนกวดวิชาที่เน้นสอนเฉพาะ

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ แต่อย่างไรกต็ามควรมีการเพ่ือหลักสตูรในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไว้ใน

หลักสตูรของโรงเรียนด้วยเช่นกนั 

        การกําหนดแผนการตลาดสําหรับโรงเรียนกวดวิชา ผู้ วิจัยมีข้อมูลที่พบว่า 

พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเหตุผลในการเรียนที่เน้น

ในเร่ืองการเตรียมตัวเพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาในลักษณะ 

ความถี่ในการเรียนกวดวิชาใน 1 สัปดาห์ คือ 1-2 วัน จาํนวนวิชาที่มีการเรียนกวดวิชาใน 1 วัน 

คือ 1 วิชา ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนกวดวิชา 1 วิชา คือ 2.01-3.00 ช่ัวโมง รูปแบบการสอน

กวดวิชาที่เลือกเรียน คือ การเรียนกับเทปบันทึก (VDO) เทคนิคการสอนกวดวิชาที่เลือกเรียน 

คือ การเช่ือมโยงเน้ือหาในบทเรียน ในการเรียนกวดวิชาต่อเดือน คือ 3,001-6,000 บาทและ 

แหล่งข้อมูลข่าวสารของสถาบันกวดวิชา คือ บุคคลรอบข้างแนะนาํ ซ่ึงโรงเรียนกวดวิชาควรมีการ

ออกแบบหลักสตูรการสอนที่ใช้รปูแบบการสอนในลักษณะของเทปบันทกึ (VDO) ที่สอนโดยเน้น

เทคนิคการเช่ือมโยงเน้ือหาในบทเรียน และกาํหนดคอร์สเรียนให้มีระยะเวลาเป็นหน่ึงคอร์สต่อ

เดือน โดยหน่ึงคอร์สจะมีการเรียนอยู่ที่ 4-8 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังมีเวลาเรียนอยู่ที่ 2-3 ช่ัวโมง ใน

การกาํหนดค่าใช้จ่ายต่อคอร์สควรอยู่ที่ประมาน 3,000 บาทต่อคอร์ส ที่สาํคัญโรงเรียนกวดวิชา

ควรมีแสดงสถติิการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละปีของนักเรียนในโรงเรียนด้วย เพ่ือเป็นการสร้าง

ความน่าเช่ือถือให้กับโรงเรียนกวดวิชาเองและสุดท้ายโรงเรียนควรมีการจัดโปรโมช่ัน โดยให้

นักเรียนที่เรียนกวดวิชากบัทางโรงเรียนอยู่แล้ว ชักชวนเพ่ือนหรือญาติของตนเองให้มาเรียนกวด

วิชากบัทางโรงเรียน โดยอาจให้เป็นส่วนลดในคอร์สหรือการให้ทดลองเรียนฟรีในกลุ่มวิชาอื่นๆ 
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        ด้านการแบ่งส่วนตลาด ผู้วิจัยมีข้อมูลว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพ้ืนที่ 

จ.นนทบุรี ที่เรียนกวดวิชา เป็นผู้ที่มีระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือนเฉล่ีย 60,001-80,000 บาท 

ซ่ึงถือเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีกาํลังซ้ือสงู สถาบันกวดวิชาควรมีการทาํการตลาดในส่วนผู้ใช้บริการ

กลุ่ม โดยจับในส่วนตลาดเฉพาะส่วน หรือ NICHE MARKET ควรมีการยกระดับหลักสตูรการ

สอนให้มีความเฉพาะเจาะจงให้เข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น การจัดหลักสูตรที่เน้นเน้ือหาการ

สอนเฉพาะตัวบุคคลโดยใช้การประเมินว่าบุคคลน้ัน มีความสามารถที่ดีในเน้ือหาวิชาใด 

เน้ือหาวิชาใดที่ยังมีความบกพร่อง และควรใช้เทคนิคการสอนแบบใดในการออกแบบหลักสูตร 

อกีทั้งสถาบันกวดวิชาควรมีการนาํเทคโนโลยีมีใช้ในหลักสตูรการสอนให้มากขึ้น เพ่ือถือเป็นการ

เพ่ิมมูลค่าของหลักสูตรการกวดวิชา เช่น การใช้ APPLICATION ที่สามารถติดตามการทาํ

แบบฝึกหัดของนักเรียนในแต่ละวัน  เพ่ิมแบบทดสอบที่ให้นักเรียนทาํผ่านทาง APPLICATION 

เพ่ือเป็นการประเมินผลการเรียนในแต่ละวัน และ APPLICATION ดังกล่าวยังควรที่จะสามารถดู

ตารางการสอนในแต่ละวัน ครูผู้สอนในแต่ละวัน การให้นักเรียนสามารถเลือกและกาํหนดตาราง

เรียนของตนเองได้ผ่านทาง APPLICATION น้ี 

         ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยจากผลการศึกษา พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ สะท้อนให้เห็นถึง

พฤติกรรมในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความหลากหลาย

และยังมีบางประเดน็ที่น่าสนใจที่ควรใช้ในการทาํวิจัยคร้ังต่อไปดังน้ี 

         ผู้วิจัยมีความคิดเหน็ว่าในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการเปล่ียนประชากรจากกลุ่ม

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มนักเรียน

ในระดับประถมศึกษา และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกบัการ

เรียนกวดวิชาให้มีความครบถ้วนในทุกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย นอกเหนือจาก

น้ีผู้วิจัยยังมีข้อเสนอให้มีการเพ่ิมตัวแปรในส่วนของตัวแปรอิสระควรมีการเพ่ิมตัวแปรในเร่ือง

ความคิดเหน็ของผู้ปกครองในการเรียนกวดวิชาของบุตรหลาน เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเหน็ของ

ผู้ปกครองที่เลือกให้บุตรหลานเรียนกวดวิชา และตัวแปรอิสระในเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

เรียนกวดวิชา เพ่ือทราบถงึปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการเรียนกวดวิชาของกลุ่มนักเรียน 
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