พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้ นที่ จ.นนทบุรี
เพือ่ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพชญ์ ฉิมเฉิด*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทสารี สุขโต**

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อม
การเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในพื้ นที่จั ง หวั ด นนทบุ รี เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มการเข้ า สู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 3) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรี ยมความพร้ อมการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนกวดวิชา
ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ นแบบโควตา จํานวน 300
คน วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยค่าร้ อยละและทดสอบสมมติฐานด้ วยค่าสถิติ Chi-Square ( ݔଶ ) ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
จากผลการศึกษา พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นเพศชายและ
หญิงจํานวนเท่ากัน ซึ่งมีอายุ 17 ปี กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัด
นนทบุรี มีรายได้ ครอบครั วเฉลี่ย 60,001–80,000 บาทต่ อเดือน และศึกษาในสายการเรี ยน
วิทย์–คณิต
พฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาของนั กเรี ยนระดับ มัธยมศึ ก ษาตอนปลายในพื้ นที่
จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีพฤติกรรมเลือก
เรี ย นกวดวิ ช าในกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ย์ -คณิ ต โดยเหตุ ผ ลที่เ ลื อ กเรี ย นกวดวิ ช าเพื่ อ เตรี ย มสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย ความถี่ในการเรียนกวดวิชาในหนึ่งสัปดาห์ อยู่ท่ี 1-2 วัน โดยในหนึ่งวันจะเรียน 1
วิชา และในหนึ่งวิชาจะมีระยะเวลาในการเรียนต่อครั้งอยู่ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะ
__________________________

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ท่ปี รึกษา
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เลือกเรียนเรียนกวดวิชาตลอดทั้งปี โดยนิยมเลือกเรียนกวดวิชาในแบบการสอนผ่านเทปบันทึก
(VDO) เน้ นเทคนิคการสอนแบบเทคนิคในการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละบท ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายในการ
เรี ย นกวดวิ ช าต่ อ เดื อ นที่อ ยู่ ร ะหว่ า ง 3,001-6,000 บาท โดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยคื อ บิ ด า
มารดา/ผู้ปกครอง ซึ่งตัวผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาด้ วยตัวเอง โดยเลือก
สถาบันกวดวิชาจากคนรู้จักแนะนํา มีการรับข้ อมูลข่าวสารของสถาบันกวดวิชาผ่านบุคคลรอบข้ าง
แนะนํา เมื่อมีการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเรียนกวดวิชาใน
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ เพื่ อให้ มีความรู้ ความสามารถเท่าเทียมกับนั กเรี ยนชาติอ่ืนๆ ใน
อาเซียน
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่ านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
พื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่ างกัน ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับรายได้
ครอบครัวต่อเดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ สายการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ แตกต่างกัน

1. บทนํา
ศู น ย์บ ริ ก ารวิช าการแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์มหาวิท ยาลั ย (2557) การเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จะทําให้ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีขีด
ความสมารถในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศต่างๆทั่วโลกได้ เพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้ าหมายสําคัญใน
การของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4 ด้ าน คือ 1) การร่ วมเป็ นตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน
2) การสร้ างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ 3) สร้ างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
4) การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ประเทศไทย ถือเป็ นหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งถือว่าเป็ นประเทศที่ต้องการเป็ นผู้นาํ และศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลายๆ
ด้ าน จึงต้ องมีการเตรียมความพร้ อมให้ กบั ประชาชนในประเทศในหลายๆ ด้ าน และด้ านหนึ่งที่ถือ
ว่าเป็ นด้ านที่มีความสําคัญอย่างมากก็คือ ด้ านการศึกษา โดยในปั จจุบันมีการจัดลําดับมาตรฐาน
ทางการศึ ก ษาภายในกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น พบว่ า ประเทศไทยมี ม าตรฐานการศึ ก ษา
ค่ อ นข้ า งตํ่า เมื่ อ เทีย บกั บ สมาชิ ก ประเทศอื่น ๆ จึ ง ควรที่จ ะมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า น
การศึกษาให้ กับนักเรียนภายในประเทศ โดยปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาไทยให้ มีมาตรฐานที่มี
ความเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ
เมื่อมองภาพรวมในปัจจุบันนั้น นักเรียนไทยไม่ได้ มีการเรียนหรือศึกษาแค่เพียงใน
โรงเรียนที่ตนศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีการเรียนเพิ่มเติมคือการเรียนกวดวิชาหรือการเรียนพิเศษ ซึ่ง
เห็นได้ จากภาพรวมของสภาวะอุตสาหกรรมโรงเรียนกวดวิชาในปั จจุบันที่มีอัตราการเติบโตที่สูง
มากตอบรับกับปริมาณนักเรียนที่ต้องการเรียนกวดวิชาที่มีอตั ราสูงขึ้นเช่นกัน อาจเนื่องมาจากการ
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เรียนในโรงเรียนนั้นไม่ สามารถสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับนักเรียนในเรื่องการสอบเข้ าศึกษาต่อใน
ระบบการศึกษาที่สงู ขึ้น หรือการเรียนการสอนในโรงเรียนที่บุคลากรครู อาจารย์ ไม่สามารถสอน
หรือทําให้ นักเรียนมีความเข้ าใจได้ จึงต้ องมีการเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม
และเนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้ าร่ วมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน อาจทําให้ นักเรี ยนต้ องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมจากเดิมทั้งจากหลักสูตรการเรี ยนภายใน
โรงเรี ยนจัดให้ เพิ่ มเติม หรื อการเรี ยนกวดวิชาเพิ่ มเติม เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมทั้งใน
การศึกษาต่อและการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ตามด้ วยเหตุผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมี
ความต้ อ งการที่จ ะทํา การศึ ก ษาในเรื่ อ งของ พฤติ ก รรมการเรี ย นกวดวิ ช าของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้นที่ จ.นนทบุ รี ที่มีการเรียนกวดวิชาเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรี

3. สมมติฐานของการศึกษา
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรีท่มี ีเพศที่
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรีท่มี ีอายุท่ี
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในพื้ นที่ จ.นนทบุ รี ท่ี มี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความ
พร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรีท่มี ีระดับ
รายได้ ครอบครัวที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 5 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จ.นนทบุรีท่ีมีสาย
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่ างกัน จะมีพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาเพื่ อ
เตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ข้ อมูลที่ได้ จากงานค้ นคว้ านี้จะสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาให้ ตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ บริการ
2. ข้ อมูลที่ได้ จากงานค้ นคว้ านี้จะสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลเบื้องต้ นในการกําหนด
แผนการตลาดของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาให้ มีความหลากหลาย และตรงต่ อความต้ องการของ
ผู้ใช้ บริการมากขึ้น

5. ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากรศาสตร์และพื้นที่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เรียนกวดวิชา ในพื้นที่ จ.นนทบุรี
2. ขอบเขตด้ านเวลา กําหนดระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน
พ.ศ. 2558
3. ขอบเขตด้ านเนื้อหา แนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) แนวคิดการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน แนวคิดการกวดวิชา

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการวิ จั ย โดยนํ า
แบบสอบถามไปขอความร่วมมือตัวอย่างให้ ตอบแบบสอบถามตัวตนเอง และขอรับแบบสอบถาม
คืนทั้งที ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
รายได้ ครอบครัวต่อเดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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7. ผลการวิจยั
การศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศชายและหญิ ง จํา นวน
เท่ากัน ซึ่งมีอายุ 17 ปี ซึ่งเป็ นผู้ท่กี าํ ลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี
มีรายได้ ครอบครัวเฉลี่ย 60,001–80,000 บาทต่อเดือน และศึกษาในสายการเรียนวิทย์–คณิต
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีพฤติกรรม
เลือกเรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชาวิทย์– คณิต โดยเหตุผลที่เลือกเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้ า
มหาวิทยาลัย ความถี่ในการเรียนกวดวิชาในหนึ่งสัปดาห์ อยู่ท่ี 1-2 วัน โดยในหนึ่งวันจะเรียน 1
วิชา และในหนึ่งวิชาจะมีระยะเวลาในการเรียนต่อครั้งอยู่ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะ
เลือกเรียนเรียนกวดวิชาตลอดทั้งปี โดยนิยมเลือกเรียนกวดวิชาในแบบการสอนผ่านเทปบันทึก
(VDO) เน้ นเทคนิคการสอนแบบเทคนิคในการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละบท ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายในการ
เรียนกวดวิชาต่ อเดือนที่อยู่ระหว่ าง 3,001-6,000 บาท โดยผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายคือ บิดา
มารดา/ผู้ปกครอง ซึ่งตัวผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาด้ วยตัวเอง โดยเลือก
สถาบันกวดวิชาจากคนรู้จักแนะนํา มีการรับข้ อมูลข่าวสารของสถาบันกวดวิชาผ่านบุคคลรอบข้ าง
แนะนํา เมื่อมีการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกเรียนกวดวิชาใน
กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ เพื่ อให้ มีความรู้ ความสามารถเท่ าเทียมกับนั กเรี ยนชาติอ่ืนๆ ใน
อาเซียน
การศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการ
เรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความ
พร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะห์การเปรียบเทียบตัวแปรด้ วยการใช้ สถิติ
Chi-Square ( ݔଶ ) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนี้
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีท่มี ีเพศที่แตกต่าง
กัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
แตกต่างกัน
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีท่มี ีอายุท่แี ตกต่าง
กัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่
แตกต่างกัน
3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีท่มี ีระดับรายได้
ครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ แตกต่างกันกัน
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4. นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในพื้ นที่จั ง หวั ด นนทบุ รี ท่ีมี ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้ อมการ
เข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ แตกต่างกัน
5. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีท่มี ีสายการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แตกต่ างกัน จะมีพฤติกรรมการเรียนกวดวิชาเพื่อเตรียมความ
พร้ อมการเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ แตกต่างกัน

8. อภิปรายผลการศึกษา
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการศึกษาเฉพาะส่วนการทดสอบสมมติฐานที่
พบว่ า มีความแตกต่ างเท่านั้น และได้ เลือกนําผลการทดสอบสมมติฐานมาอภิปรายผลในบาง
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเรื่องเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้ นที่จังหวั ดนนทบุ รี ผู้ วิจัยพบว่ าความคิด เห็น ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่มีความคิ ดเห็น ที่
แตกต่างกันในเรื่อง
การเลือกกลุ่มวิชาเรี ยนในการเรี ยนกวดวิชา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามที่เป็ น
นักเรียนชายจะเลือกเรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชา วิทย์– คณิต รองลงมาเป็ น กลุ่มวิชาอื่นๆ ซึ่งมีความ
แตกต่างกับนักเรียนหญิงที่เลือกเรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชา วิทย์– คณิต รองลงมาคือ กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตามข้ อมูลที่ผ้ ูวิจัยพบมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลา
รัตน์. (2545). ที่พบว่า วิชาที่นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์งานวิจัยของ รัชดา
บุญมหาสิทธิ์. (2554). ที่พบว่า วิชาที่มีการเรียนกวดวิชามากที่คือ วิชาเคมีและ งานวิจัยของ จิต
กาญน์นันท์ ขันติวงศ์. (2546). ที่พบว่ า วิชาที่มีความต้ องการเรียนกวดวิชามากที่สุด คือ วิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า กลุ่มวิชา วิทย์– คณิต เป็ นกลุ่มวิชาที่มีเนื้อหาในบทเรียนที่
ยาก นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีการเลือกเรียนกวดวิชาในกลุ่มวิชาดังกล่าว
บุ ค คลที่ส่ ว นในการตั ด สิ น ใจเรี ย นกวดวิ ช าพบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามที่เ ป็ น
นักเรียนชายมีบุคคลที่ส่วนในการตัดสินใจเรียนกวดวิชาคือ อื่นๆ รองลงมาคือ ตนเองในส่วนของ
นักเรียนหญิงมีบุคคลที่ส่วนในการตัดสินใจเรียนกวดวิชาคือตนเอง รองลงมาคือ บิดามารดา/
ผู้ปกครอง แม้ ว่าจะมีความตกต่ างในของข้ อมูลผู้ ตอบแบบสอบถามระหว่ างนั กเรี ยนชายและ
นักเรียน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าข้ อมูลมีความสอดคล้ องการงานวิจัยของ จิรัฏฐิยา ชนะเคน และ
คณะ. (2556). ปั จจัยที่มีผลต่อการเรียนพิเศษนอกสถานศึกษาคือ ด้ านผู้เรียน ผู้เรียนมีความ
กระตือรื้นร้ น มีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกจากความรู้ในห้ องเรียน ในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยนักเรียนชายในช่วงมัธยมยมศึกษาตอนปลายมีลักษณะพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
โดยอาศัยบุคคลภายนอกเป็ นหลัก เช่ น เพื่อนที่โรงเรี ยน ครู อาจารย์เป็ นต้ น ซึ่งแตกต่ างจาก
ลักษณะพฤติกรรมการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของนักเรียนหญิงในช่ วงมัธยมศึกษาตอนปลายที่
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บุคคลภายในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ ชิดเป็ นหลัก อย่ างไรก็ตามก็จะเห็นได้ ว่านักเรียนทั้งสอง
กลุ่มยังคงมีพฤติกรรมการตัดสินใจด้ วยตนเอง แสดงให้ เห็นว่านักเรียนในกลุ่มดังกล่าว เริ่มมีการ
ความเป็ นผู้ใหญ่เห็นได้ จากพฤติกรรมการตัดสินใจด้ วยตนเอง
2. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเรื่องอายุของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในพื้ นที่จังหวัดนนทบุ รี ผู้ วิจัยพบว่ าความคิด เห็น ของผู้ ต อบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็น ที่
แตกต่างกันในเรื่อง
เหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาผู้วิจัยพบว่า นักเรียนที่อายุ 15 ปี มีเหตุผลในการ
เลือกเรียนกวดวิชาคือ เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย รองลงมาคือ เพื่อเตรียมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย และ
อื่นๆ นักเรียนที่อายุ 16 ปี มีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย รองลงมา
คือ เพื่อทบทวนบทเรียนนักเรียนที่อายุ 17 ปี มีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพื่อเตรียม
สอบเข้ ามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย นักเรียนที่อายุ 18 ปี มีเหตุผลในการเลือก
เรียนกวดวิชาคือ เพื่อเตรียมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย ผู้วิจัยพบว่า
ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2545). ที่
พบว่ า นั ก เรี ย นที่เ รี ย นกวดวิ ช ามี เ หตุ ผ ลว่ า เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผ ลการเรี ย นดี ข้ ึ น ต่ า งจากกลุ่ ม ครู ท่ีมี
ความคิดว่านักเรียนที่เรียนกวดวิชา เพื่อเตรียมสอบเข้ าศึกษาต่อ ความคิดเห็นของผู้วิจัย นักเรียน
ที่มีอายุ 15 ปี และ 16 ปี เป็ นช่วงอายุท่สี ่วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-5 ซึ่ง
ต้ องการเรียนกวดวิชาเพื่อให้ เกรดเฉลี่ยของตนเองเพิ่มขึ้น เนื่องเป็ นช่วงที่ต้องการการปรับตัวใน
เรื่องการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้ นเป็ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนนักเรียนที่อายุ 17 ปี และ
18 ปี นั้น เป็ นช่วงที่ส่วนใหญ่กาํ ลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งต้ องเตรียมตัวในการ
สอบแข่งขันเข้ ามหาวิทยาลัย
การเลื อกเรี ยนกลุ่มวิชาเพิ่ มเติม เพื่ อเตรี ยมพร้ อมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยพบว่ า นักเรี ยนที่อายุ 15 ปี มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมพร้ อมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ อื่นๆ รองลงมาคือ
กลุ่ ม วิ ช าภาษาต่ า งประเทศ นั ก เรี ย นที่ อ ายุ 16 ปี มี ก ารเลื อ กเรี ย นกลุ่ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
เตรียมพร้ อมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ อื่นๆ รองลงมาคือ กลุ่ม
วิชาภาษาต่างประเทศ นักเรียนที่อายุ 17 ปี มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้ อม
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ รองลงมาคือ
อื่นๆ นักเรียนที่อายุ 18 ปี การเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้ อมการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ รองลงมาคือ อื่นๆ ความ
คิดเห็นของผู้วิจัย แม้ ว่าจะมีความแตกต่ างระหว่ างกลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปี และ 16 ปี ที่เลือก
เรียนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้ อมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในกลุ่มวิชา
อื่นๆ กับกลุ่มนักเรียนที่อายุ 17 ปี และ 18 ปี ที่เลือกเรี ยนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้ อมการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนั้น จะ
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เห็นได้ ว่าแม้ กลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปี และ 16 ปี ที่เลือกเรียนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้ อมการเปิ ด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 ในกลุ่มวิชาอื่นๆ ก็ยังคงเลือกเรี ยนในกลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากวิชาภาษาต่างประเทศเป็ นวิชาที่สาํ คัญที่ใช้ ในการสื่อสารกับคนต่างชาติ
หากไม่ มี ค วามสามารถที่จ ะสื่อ สารได้ ก จ็ ะทํา ให้ เกิด ความเสีย เปรี ยบเมื่อ มีก ารเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
3. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเรื่องรายได้ ครอบครัวต่ อเดือนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่อง
ช่ วงเวลาในการเรียนกวดวิชาพบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามนักเรียนที่มีระดับรายได้
ครอบครั ว ต่ อ เดื อ นตํ่า กว่ า 40,000 บาท มี ช่ ว งเวลาในการเรี ย นกวดวิ ช าคื อ ช่ ว งเปิ ดเทอม
การศึก ษา รองลงมาคือ ช่ วงปิ ดเทอมการศึก ษา นั กเรี ยนที่มีระดับรายได้ ครอบครั วต่ อเดือน
40,001-80,000 บาท มีช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาคือ เรียนตลอดทั้งปี รองลงมาคือ ช่วงเปิ ด
เทอมการศึกษา นักเรียนที่มีระดับรายได้ ครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 80,001 บาท มีช่วงเวลาใน
การเรี ยนกวดวิชาคือ เรี ยนตลอดทั้งปี รองลงมาคือ ช่ วงปิ ดเทอมการศึกษา ความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยระดับรายได้ ครอบครั วต่ อเดือนที่ต่างกันส่งผลถึงช่ วงเวลาในการเรี ยนกวดวิชาที่ต่างกัน
เนื่องจาก นักเรี ยนที่มีระดับรายได้ ครอบครัวต่ อเดือนตํ่าจะเลือกเรียนกวดวิชาในบางช่ วงเวลา
เท่ า นั้ น เพื่ อ เป็ นการประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเรี ย นกวดวิ ช า ส่ ว นนั ก เรี ย นที่มี ร ะดั บ รายได้
ครอบครัวต่อเดือนสูงกว่าจะสามารถเลือกเรียนกวดวิชาได้ ทุกช่วงเวลา เพราะมีความสามารถใน
การรับผิดชอบกับค่าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่า ยต่ อเดือนในการเรี ยนกวดวิชาพบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามนักเรี ยนที่มี
ระดับรายได้ ครอบครัวต่อเดือนตํ่ากว่า 40,000 บาท มีค่าใช้ จ่ายต่อเดือนในการเรียนกวดวิชาคือ
1,000-3,000 บาท รองลงมาคือ 3,001-6,000 บาท นักเรียนที่มีระดับรายได้ ครอบครัวต่อ
เดือน 40,001-80,000 บาท มีค่าใช้ จ่ายต่อเดือนในการเรียนกวดวิชาคือ 3,001-6,000 บาท
รองลงมาคือ 1,000-3,000 บาท นักเรียนที่มีระดับรายได้ ครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 80,001
บาท มีค่าใช้ จ่ายต่อเดือนในการเรียนกวดวิชาคือ 6,001 บาทขึ้นไป รองลงมาคือ 3,001-6,000
บาท ผู้วิจัยพบว่าข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามมีความแตกต่างจากงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลา
รั ต น์ . (2545). ที่พบว่ า ค่ าเล่ าเรี ยนที่โรงกวดวิ ชาจะอยู่ 1,400-1,800 บาทต่ อคอร์ ส ความ
คิดเห็นของผู้วิจัยคิดว่าค่ าครองชีพในปั จจุ บันสูงกว่าในอดีตมาก จึงทําให้ มีความแตกต่ างกันใน
เรื่ องค่ าใช้ จ่ายในการเรี ยนกวดวิชาอีกทั้งความแตกต่ างของระดับรายได้ ครอบครั วต่ อเดือนที่
แตกต่างกัน จะสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนแต่ละกลุ่มที่ต่างกันออกไป นักเรียนที่มีระดับรายได้ ครอบครัวต่อเดือนตํ่า ก็จะมีค่าใช้ จ่าย
ในการเรียนกวดวิชาต่อเดือนที่ต่าํ กว่ากลุ่มนักเรียนที่มีรายได้ ครอบครัวต่อเดือนสูงกว่า
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4. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเรื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในพื้ นที่จั ง หวั ด นนทบุ รี ผู้ วิ จั ย พบว่ า ความคิ ด เห็น ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่อง
เหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาผู้วิจัยพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีเหตุผล
ในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย รองลงมาคือ เพื่อเตรียมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย
นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพื่อเตรียมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย
รองลงมาคือ เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชา
คือ เพื่อเตรี ยมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ เพื่ อเพิ่มเกรดเฉลี่ย ผู้วิจัยพบว่ าข้ อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารั ตน์. (2545). ที่พบว่ า
นักเรียนที่เรียนกวดวิชามีเหตุผลว่า เพื่อช่วยให้ ผลการเรียนดีข้ ึน ต่างจากกลุ่มครูท่มี ีความคิดว่า
นักเรียนที่เรียนกวดวิชา เพื่อเตรียมสอบเข้ าศึกษาต่อ ความคิดเห็นของผู้วิจัยเหตุผลในการเลือก
เรียนกวดวิชามีความแตกต่างกันเนื่องจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ นักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีความจําเป็ นในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ ามหาวิทยาลัยมากว่า
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ต้องการแค่การเพิ่มเกรดเฉลี่ย ทั้งนี้นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีความจําเป็ นในเรื่องการเตรียมตัว
เพื่อสอบเข้ ามหาวิทยาลัย เนื่องจากการแข่งขันการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยมีการแข่งขันที่สงู มาก จึง
ต้ องมีการเตรียมตัวตั้งแต่มัธยมศึกษาปี ที่ 5
การเลือกรูปแบบการเรียนกวดวิชา ผู้วิจัยพบว่ านักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีการ
เลือกรูปแบบการเรียนกวดวิชาคือ การเรียนกับเทปบันทึก (VDO) คือ การเรียนเป็ นห้ องเรียน
ใหญ่ นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีการเลือกรูปแบบการเรียนกวดวิชาคือ การเรียนกับเทปบันทึก
(VDO) รองลงมาคือ การเรียนเป็ นห้ องเรียนใหญ่ นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีการเลือกรูปแบบ
การเรี ยนกวดวิชาคือ การเรี ยนกับเทปบันทึก (VDO) รองลงมาคือ การเรี ยนตัวต่ อตัว ผู้ วิจัย
พบว่ า ข้ อ มู ล ของผู้ ต อบแบบสอบถามมีค วามสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ รั ช ดา บุ ญ มหาสิท ธิ์.
(2554). ที่พบว่า นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชาในรูปแบบการสอนที่เลือกเรียนกับ VDO ความ
คิดเห็นของผู้วิจัยการเรียนกับเทปบันทึก (VDO) เป็ นรูปแบบการเรียนที่มีค่าใช้ จ่ายในการเรียน
ตํ่า อีกทั้งนักเรียนที่เรียนสามารถเรียนย้ อนหลังในเนื้อหาที่ตนเองยังไม่เข้ าใจได้
การเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม เพื่อเตรี ยมพร้ อมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยพบว่ า นักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้ อมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ วิชาอื่นๆ
รองลงมาคือ กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชา
เพิ่มเติม เพื่อเตรี ยมพร้ อมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ รองลงมาคือ อื่นๆ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีการเลือกเรียนกลุ่มวิชาเพิ่มเติม เพื่อ
เตรียมพร้ อมการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 คือ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
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รองลงมาคื อ อื่น ๆ ความคิ ด เห็น ของผู้ วิ จั ย วิ ช าภาษาต่ า งประเทศ ถื อ เป็ นวิ ช าหลั ก ในการ
ติดต่ อสื่อสารกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ที่อ าจส่ ง ผลให้ ต้ อ งมี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ประเทศอื่น ๆ เพิ่ ม ขึ้ น กลุ่ ม นั ก เรี ย นจึ ง ให้
ความสําคัญในการเรียนกวดวิชาในวิชาดังกล่าว
5. ลักษณะประชากรศาสตร์ในเรื่องสายการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในพื้ นที่จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยพบว่ าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่อง
การเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการเรียนกวดวิชาผู้วิจัยพบว่า นักเรียนสายวิทย์-คณิตมี
การเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการเรียนกวดวิชาคือ วิทย์– คณิต รองลงมาคือ วิชาอื่นๆ นักเรียนสาย
ศิลป์ -คณิตมีการเลือกกลุ่มวิชาเรียนในการเรียนกวดวิชาคือ วิทย์– คณิต รองลงมาคือ วิชาอื่นๆ
นักเรี ยนสายศิลป์ -ภาษามีการเลื อกกลุ่ มวิชาเรี ยนในการเรี ยนกวดวิชาคือ ภาษาต่ างประเทศ
รองลงมาคือ วิชาอื่นๆ ข้ อมูลที่ผ้ ูวิจัยพบมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์.
(2545). ที่พบว่าวิชาที่นักเรียนเลือกเรียนกวดวิชาคือ วิชาคณิตศาสตร์ งานวิจัยของ รัชดา บุญ
มหาสิทธิ์. (2554). ที่พบว่ าวิชาที่มีการเรียนกวดวิชามากที่คือ วิชาเคมี และ งานวิจัยของ จิต
กาญน์นันท์ ขันติวงศ์. (2546). ที่พบว่ าวิชาที่มีความต้ องการเรี ยนกวดวิชามากที่สุด คือ วิชา
คณิตศาสตร์ ตามความคิดเห็นของผู้วิจัย นักเรียนที่มีสายการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีการเลือก
วิชาเรียนที่แตกต่างกัน โดยจะเห็นว่าลักษณะของสายการเรียนนั้นจะเป็ นตัวบ่งชี้ว่า นักเรียนแต่ละ
สายการเรียนจะเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใด เนื่องจากแต่ละสายการเรียนจะมีเนื้อหาหลักสูตรการ
เรียนที่ต่างกันออกไป เช่ น สายวิทย์– คณิต เนื้อหาหลักสูตรก็เน้ นการเรียนในวิชาวิทย์– คณิต
เป็ นต้ น
เหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาผู้วิจัยพบว่า นักเรียนสายวิทย์-คณิตมีเหตุผลใน
การเลือกเรี ยนกวดวิชาคือ เพื่อเตรี ยมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ เพื่อเพิ่ มเกรดเฉลี่ย
นักเรียนสายศิลป์ -คณิตมีเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชาคือ เพื่อเตรียมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย
และ เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย รองลงมาคือ เพื่อทบทวนบทเรียนนักเรียนสายศิลป์ -ภาษามีเหตุผลใน
การเลือกเรียนกวดวิชาคือ อื่นๆ รองลงมาคือ เพื่อเตรียมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย ผู้วิจัยพบว่าข้ อมูล
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2545). ที่พบว่า
นักเรียนที่เรียนกวดวิชามีเหตุผลว่า เพื่อช่วยให้ ผลการเรียนดีข้ ึน ต่ างจากกลุ่มครูท่มี ีความคิดว่า
นักเรียนที่เรียนกวดวิชา เพื่อเตรียมสอบเข้ าศึกษาต่อ ความคิดเห็นของผู้วิจัยงานวิจัยในครั้งนี้จะ
เห็นได้ ว่าสมมติฐานในเรื่องเหตุผลในการเลือกเรียนกวดวิชานั้น จะมีนาํ้ หนักไปในทิศทางเดียวกัน
คือ เพื่อเตรียมสอบเข้ ามหาวิทยาลัย ซึ่งผู้วิจัยคิดว่า การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ ามหาวิทยาลัย เป็ น
เรื่องที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ ความสําคัญมากเพราะถือเป็ นเรื่องอนาคตในการทํางาน
จึงเลือกที่จะเรียนกวดวิชาด้ วยเหตุผลดังกล่าว

469

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย จากผลการศึกษา พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น ผู้ วิ จั ย พบประเด็น ที่น่ า สนใจหลายประการ สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง
พฤติกรรมในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความหลากหลาย
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
การออกแบบหลักสูตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนกวดวิชา ผู้ วิจัยมีข้อมูลที่
พบว่า กลุ่มวิชาที่ได้ รับความนิยมในการเรียนกวดวิชาคือ กลุ่มวิชา วิทย์– คณิต รองลงมาคือ กลุ่ม
วิชา ภาษาต่างประเทศ สะท้ อนให้ เห็นว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความต้ องการการ
เรียนกวดวิชาในเนื้อหา วิทย์– คณิต และวิชาภาษาต่างประเทศ โดยผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาควร
ออกแบบหลักสูตรในการเรียนกวดวิชาที่เน้ นในเนื้อหาในกลุ่มวิชาดังกล่ าว เพื่อให้ ตรงต่อความ
ต้ องการของกลุ่มผู้ใช้ บริการที่เป็ นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้วิจัยคาดว่า ข้ อมูล
ดังกล่ าวเป็ นประโยชน์กับโรงเรียนกวดวิชาที่มีหลักสูตรที่มีความเฉพาะจงเจาะในวิชาที่สอน เช่น
โรงเรียนกวดวิชาที่เน้ นสอนเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ โรงเรียนกวดวิชาที่เน้ นสอนเฉพาะ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามควรมีการเพื่อหลักสูตรในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศไว้ ใน
หลักสูตรของโรงเรียนด้ วยเช่นกัน
การกํา หนดแผนการตลาดสํา หรั บ โรงเรี ย นกวดวิ ช า ผู้ วิ จั ย มี ข้ อมู ล ที่ พ บว่ า
พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเหตุผลในการเรียนที่เน้ น
ในเรื่ องการเตรี ยมตัวเพื่ อสอบเข้ ามหาวิทยาลั ย โดยมีพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาในลักษณะ
ความถี่ในการเรียนกวดวิชาใน 1 สัปดาห์ คือ 1-2 วัน จํานวนวิชาที่มีการเรียนกวดวิชาใน 1 วัน
คือ 1 วิชา ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียนกวดวิชา 1 วิชา คือ 2.01-3.00 ชั่วโมง รูปแบบการสอน
กวดวิชาที่เลือกเรียน คือ การเรียนกับเทปบันทึก (VDO) เทคนิคการสอนกวดวิชาที่เลือกเรียน
คือ การเชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียน ในการเรียนกวดวิชาต่ อเดือน คือ 3,001-6,000 บาทและ
แหล่งข้ อมูลข่าวสารของสถาบันกวดวิชา คือ บุคคลรอบข้ างแนะนํา ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาควรมีการ
ออกแบบหลักสูตรการสอนที่ใช้ รปู แบบการสอนในลักษณะของเทปบันทึก (VDO) ที่สอนโดยเน้ น
เทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียน และกําหนดคอร์สเรียนให้ มีระยะเวลาเป็ นหนึ่งคอร์สต่อ
เดือน โดยหนึ่งคอร์สจะมีการเรียนอยู่ท่ี 4-8 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีเวลาเรียนอยู่ท่ี 2-3 ชั่วโมง ใน
การกําหนดค่าใช้ จ่ายต่อคอร์สควรอยู่ท่ปี ระมาน 3,000 บาทต่อคอร์ส ที่สาํ คัญโรงเรียนกวดวิชา
ควรมีแสดงสถิติการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยในแต่ละปี ของนักเรียนในโรงเรียนด้ วย เพื่อเป็ นการสร้ าง
ความน่ าเชื่อถือให้ กับโรงเรี ยนกวดวิชาเองและสุดท้ ายโรงเรี ยนควรมีการจัดโปรโมชั่น โดยให้
นักเรียนที่เรียนกวดวิชากับทางโรงเรียนอยู่แล้ ว ชักชวนเพื่อนหรือญาติของตนเองให้ มาเรียนกวด
วิชากับทางโรงเรียน โดยอาจให้ เป็ นส่วนลดในคอร์สหรือการให้ ทดลองเรียนฟรีในกลุ่มวิชาอื่นๆ
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ด้ านการแบ่งส่วนตลาด ผู้วิจัยมีข้อมูลว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพื้นที่
จ.นนทบุรี ที่เรียนกวดวิชา เป็ นผู้ท่มี ีระดับรายได้ ครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย 60,001-80,000 บาท
ซึ่งถือเป็ นกลุ่มผู้ใช้ บริการที่มีกาํ ลังซื้อสูง สถาบันกวดวิชาควรมีการทําการตลาดในส่วนผู้ใช้ บริการ
กลุ่ม โดยจับในส่วนตลาดเฉพาะส่วน หรือ NICHE MARKET ควรมีการยกระดับหลักสูตรการ
สอนให้ มีความเฉพาะเจาะจงให้ เข้ าถึงผู้ใช้ บริการมากขึ้น เช่ น การจัดหลักสูตรที่เน้ นเนื้อหาการ
สอนเฉพาะตั ว บุ ค คลโดยใช้ ก ารประเมิ น ว่ า บุ ค คลนั้ น มี ค วามสามารถที่ดี ใ นเนื้ อหาวิ ช าใด
เนื้อหาวิชาใดที่ยังมีความบกพร่ อง และควรใช้ เทคนิคการสอนแบบใดในการออกแบบหลักสูตร
อีกทั้งสถาบันกวดวิชาควรมีการนําเทคโนโลยีมีใช้ ในหลักสูตรการสอนให้ มากขึ้น เพื่อถือเป็ นการ
เพิ่มมูลค่ าของหลักสูตรการกวดวิชา เช่น การใช้ APPLICATION ที่สามารถติดตามการทํา
แบบฝึ กหัดของนักเรียนในแต่ละวัน เพิ่มแบบทดสอบที่ให้ นักเรียนทําผ่านทาง APPLICATION
เพื่อเป็ นการประเมินผลการเรียนในแต่ละวัน และ APPLICATION ดังกล่าวยังควรที่จะสามารถดู
ตารางการสอนในแต่ละวัน ครูผ้ ูสอนในแต่ละวัน การให้ นักเรียนสามารถเลือกและกําหนดตาราง
เรียนของตนเองได้ ผ่านทาง APPLICATION นี้
ข้ อเสนอแนะในการทํา วิจัย จากผลการศึก ษา พฤติ กรรมการเรี ย นกวดวิ ช าของ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้ นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้ อมการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น ผู้ วิ จั ย พบประเด็น ที่น่ า สนใจหลายประการ สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง
พฤติกรรมในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความหลากหลาย
และยังมีบางประเด็นที่น่าสนใจที่ควรใช้ ในการทําวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเปลี่ยนประชากรจากกลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็ นกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น กลุ่มนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อเป็ นการสร้ างข้ อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
เรียนกวดวิชาให้ มีความครบถ้ วนในทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย นอกเหนือจาก
นี้ผ้ ูวิจัยยังมีข้อเสนอให้ มีการเพิ่มตัวแปรในส่วนของตัวแปรอิสระควรมีการเพิ่มตัวแปรในเรื่อง
ความคิดเห็นของผู้ปกครองในการเรียนกวดวิชาของบุตรหลาน เพื่อให้ ทราบถึงความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองที่เลือกให้ บุตรหลานเรียนกวดวิชา และตัวแปรอิสระในเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการ
เรียนกวดวิชา เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการเรียนกวดวิชาของกลุ่มนักเรียน
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