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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวด

วิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 

ปีการศึกษา 2557 จํานวน 369 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้วย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ระดับนัยสาํคัญ 0.05 เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1.  ปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 3 

อนัดับแรก ได้แก่  1) การเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) สื่อและเทคโนโลยี และ 

3) ความมีช่ือเสยีงของผู้สอน 

2.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของ ผู้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันมี

ปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายที่มีระดับช้ันเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนใน

โรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.  ปัญหาปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของ ผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

                                                           
*
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จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 1) ด้านสถานที่เรียน ส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยมี

ความเหน็ว่าโรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีไม่ทันสมัย 2) ด้านสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม 

ส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  โดยมีความเห็นว่า การเรียน

ตามปกติในสถานศึกษาไม่สามารถสอบเข้าคณะที่ต้องการได้  

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนกวดวิชา มีดังน้ี 1) ด้านสื่อและเทคโนโลยี 

ควรจัดการเรียนการสอนโดยนาํสื่อและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เป็น Creative และ Innovative School  2) ด้าน

ความมีช่ือเสียงของผู้สอน ควรพัฒนาเทคนิคการสอนของผู้สอนโดยให้มีการปรับปรุงเน้ือหาและ

เทคนิคการสอน ชัดเจนในการถ่ายทอด ยืดหยุ่นในเน้ือหาวิชา มีวัตถุประสงค์การสอนที่ชัดเจน

และเป็นอาจารย์ที่มาจากสถาบันที่มีช่ือเสยีง  และ 3) ด้านรายวิชาที่สอน ควรสร้างภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษาที่ดี โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและยกย่องผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น 

5. ข้อเสนอแนะและแนวการการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จังหวัดนนทบุรี 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนต้องจัดให้มีสื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัย 2) ด้านความมีช่ือเสียงของผู้สอน ทางโรงเรียนต้องจัดผู้สอนที่มีเทคนิคการ

สอนดี เข้าใจง่าย และ 3) ด้านรายวิชาที่สอน ทางโรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรง

กบัเน้ือหาวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to identify factors of decision making on tutorial 

school enrolment for high school students in the Secondary Educational Area Office 3, 

Nonthaburi. The samples used in this study were 369 high school students in academic 

year. 

The results can be summarized as follows. 

1.  Third most important ranking factors of decision making on tutorial school 

enrolment for high school students were 1) higher education entrance examination; 2) 

instructional media and technology; and 3) teachers’ reputation. 

2.  The different factors between school size and education levels on the high 

school students’ decision making were not statistically significant. However, the difference 

between two factors: education level and students’ learning achievement is statistically 

significant with p= 0.05 

3.  Main burdens of factors of decision making on tutorial school enrolment for 

high school students were that the tutorial school lacked of instructional technology and 

media for learning, and it had no guarantee admission. 

4.  Recommendations and solutions for encouraging the high school students enroll 

to the tutorial school were as following:  

1) The instructional media and technology should be revised in order to meet 

students’ need. 

2) Teachers’ reputation should be significantly considered. The teachers should be 

able to give clear and understandable instructions. 

3) A school curriculum and its subject should be improved in order to help the high 

school students enter and succeed in their desired college. 

5. Recommendations and solutions for encouraging the tutorial school were as 

following: 

1) The instructional media and technology should be technologically updated as 

Creative and Innovative school. 

2) Teachers’ reputation should be significantly considered. The teachers should be 

able to give clear and understandable instructions. 

3) A school curriculum and its subject should be improved in order to help the high 

school students enter and succeed in their desired college. 
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บทน า 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรที่จัดทาํข้ึนเน่ืองจาก

ปัญหาการนาํหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ไปปฏบัิติ ได้แก่ ตัวช้ีวัดหรือคุณลักษณะ

ความรู้ความสามารถของผู้เรียนภายหลังจากเรียนจบแต่ละช่วงช้ันไม่ชัดเจน รวมทั้ง ผู้สอน

โดยเฉพาะผู้สอนในโรงเรียนขนาดเลก็ซ่ึงมีอยู่จาํนวนมากไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่

สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกาํหนดไว้ได้ ซ่ึงจากการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2557  พบว่า 

ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย

ระดับประเทศทุกวิชาจาํนวน 91 เขต (ร้อยละ 78.45) รองลงมาสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ

บางวิชาจาํนวน 14 เขต (ร้อยละ 12.07) และสงูกว่าหรือเทา่กบัระดับประเทศทุกวิชา จาํนวน 11 

เขต (ร้อยละ 9.48) ตามลาํดับ (สาํนักทดสอบทางการศึกษา, 2557, น.55) โดยพบว่า ผู้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ เฉล่ียร้อยละ 50.76, 21.74, 

23.44, 32.54, 36.53, 51.94, 34.64  และ 49.01 ตามลาํดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ในการ

ประเมินการเรียนรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนอายุ 15 ปี ในกลุ่ม

ประเทศที่พัฒนาแล้ว และนอกกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จาํนวน 50 - 60 ประเทศ ในปี พ.ศ. 

2543, 2546 และ 2549 ตามโครงการ PISA (Program for International Student 

Assessment) พบว่าผู้เรียนไทยอายุ 15 ปี มีระดับความรู้ความสามารถลดตํ่าลง ตามลําดับ 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556) นอกจากน้ี ผลการศึกษาของ

โรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี ในสังกัดสาํนักเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จากการทดสอบ

ระดับชาติของผู้เรียนในสังกัด กมี็คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์และเป้าหมายที่กาํหนดร้อยละ 50 โดย

โรงเรียนหลายแห่งมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ ทาํให้การแข่งขัน

ทั้งภายในและภายนอกช้ันเรียนมีเ พ่ิมมากขึ้ น แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนส่วน ใหญ่ยังขาด

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้ โดยเฉพาะโรงเรียนใน

ภาครัฐส่วนใหญ่ยังขาดแคลนผู้สอน ที่ มีประสบการณ์และเทคนิคการสอนที่ ดี (สํานักงาน

เลขาธกิารสภาการศึกษา, 2551, น.148) 

จากข้อมูลของสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปี พ.ศ. 2556     

(วัลลภา โสตจิตต์, 2558) พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมด 1,983 แห่ง อยู่ใน

กรุงเทพมหานคร 487 แห่ง และต่างจังหวัด 1,496 แห่ง ยกเว้นหนองบัวลําพู ปัตตานี และ

นราธิวาส ส่วนโรงเรียนกวดวิชาในต่างจังหวัด มักรวมกันอยู่ในเขตปริมณฑล จังหวัดขนาดใหญ่ 

หรือจังหวัดหัวเมืองของภมิูภาค ที่สาํคัญคือ ในเขตอาํเภอเมืองของแต่ละจังหวัดจะมีโรงเรียนกวด

วิชามากที่สุด จังหวัดที่มีโรงเรียนกวดวิชามากที่สุด 10 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา 

นนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม มีโรงเรียน
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กวดวิชารวมกัน 1,031 แห่ง หรือร้อยละ 69 ของโรงเรียนทั้งหมดที่ย่ืนขออนุญาตจัดต้ังโรงเรียน

นอกระบบกบัสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 

มี โรงเ รียนในสังกัดสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 149 แห่ง สั งกัด

กรุงเทพมหานคร 430 แห่ง และอื่นๆ อีกรวม 686 แห่ง แต่มีโรงเรียนกวดวิชาครบทั้ง 50 เขต 

จาํนวน 487 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 71 ของโรงเรียนในกรุงเทพฯ และยังคงมีแนวโน้มที่จะ

เปิดโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมมากข้ึนทุกปี โดยเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะมี

การขยายสาขามากที่สุด เช่น เคมีอาจารย์อุ,๊ Applies Physic, Kru Club, Lyceum, The Brain, 

En-Concept, สถาบันกวดวิชาเจ๋ีย หรือ The Tutor เป็นต้น เน่ืองจากเป็นสถาบันกวดวิชาที่มีผู้

สามารถสอบเข้าสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสยีงได้เป็นจาํนวนมาก และสามารถทาํข้อสอบได้คะแนน

สูง ในส่วนจังหวัดนนทบุรี พบว่า   มีโรงเรียนกวดวิชามากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 รองจากเขต

กรุงเทพฯ ชลบุรีและสงขลา 

ดังน้ัน จึงนับเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทาํให้ผู้เรียนส่วนใหญ่จาํเป็นต้องพ่ึงโรงเรียนกวดวิชา เพ่ือ

ให้ผลการเรียนดีขึ้ นและสามารถสอบแข่งขันเ ข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหรือสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยมได้ จึงทาํให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเร่ือง “ปัจจัยการ

ตัดสนิใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี” เพ่ือใช้ผลการศึกษาเป็นแนว

ทางการปฏรูิปการศึกษาและการปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของ ผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จังหวัดนนทบุรี  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของ ผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จังหวัดนนทบุรี จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา ระดับช้ันเรียน และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียน   

กวดวิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา

สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จํานวน 18 แห่ง รวม 
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18,396 คน โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane 

(1973) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี จึงเทา่กบัจาํนวน 369 คน  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลงานวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการ

ตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน ได้แก่ ขนาดสถานศึกษา 

ระดับช้ันเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดแบบเลือกตอบ 

(Checklist)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยการตัดสนิใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ได้แก่ 1) 

ข้อมูลพ้ืนฐานเร่ืองส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม 4 ประเด็น  ด้านค่านิยม 6 ประเด็น 

แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ซ่ึง

เป็นแบบปลายปิดแบบมาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert scale) 

ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจเข้า

เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 

การสรา้งเครือ่งมือและการรวบรวมขอ้มูล 

การสรา้งแบบสอบถาม 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตาํราทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง 

2. นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างอื่นจาํนวน 30 คน แล้วนาํ

แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของครอนบาค (Cronbach, 1990, p.202-204) มี

ค่าความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.922 

3. สัมภาษณ์ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จาํนวน 6 แห่ง แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเรจ็รูปโดย ใช้การหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเชิงอนุมาน ((Inferential Statistics) ด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 4) คําถามปลายเปิด (Open-ended) และแบบ

สัมภาษณ์ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 
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ผลการวิจยั 

1) ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.80 ผู้เรียนส่วน

ใหญ่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คิดเป็นร้อยละ 48.51 ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 47.70 สาํหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนส่วน

ใหญ่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 คิดเป็นร้อยละ 59.30  

2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  พบว่า 

สถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ระดับช้ัน

เรียนต่างกนั มีปัจจัยการตัดสนิใจโดยภาพรวมต่างกนั ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีปัจจัยการ

ตัดสนิใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาโดยภาพรวมต่างกนั  

3) ปัญหาปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ได้แก่ ด้านสถานที่เรียน  

ส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยมีความเหน็ว่าโรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีไม่

ทนัสมัย ด้านสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญต่อการเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา  โดยมีความเหน็ว่า การเรียนในสถานศึกษาไม่สามารถสอบเข้าคณะที่ต้องการได้  

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ปัญหาการตัดสนิใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 3 อนัดับ

แรก ได้แก่ 1) ด้านสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนต้องจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัย 2) 

ด้านความมีช่ือเสยีงของผู้สอน ทางโรงเรียนต้องจัดผู้สอนผู้สอนที่มีเทคนิคการสอนดี เข้าใจง่าย 

และ 3) ด้านรายวิชาที่สอน ทางโรงเรียนควรปรับปรุงหลักสตูรการสอนให้ตรงกบัเน้ือหาวิชาที่ใช้

ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

 

สรุปผลการวิจยั 

1.  ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาํหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับผลการเรียน 2.00 – 

2.99 

2.  ผลการศึกษา ข้อมูลปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  พบว่า ผู้เรียนให้

ความสาํคัญในเร่ืองสถานที่เรียนเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

     2.1 เร่ืองสถานที่เรียน ผู้เรียนให้ความสาํคัญในด้านต่างๆเรียงตามลาํดับการ

ตัดสินใจจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านสื่อและเทคโนโลยี 2) ด้านความมีช่ือเสียง

ของผู้สอน และ 3) ด้านภาพลักษณ์และความมีช่ือเสยีงของสถานศึกษา  

2.2 เร่ืองสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม ผู้เรียนให้ความสาํคัญในด้าน

ต่างๆเรียงตามลาํดับการตัดสนิใจจากมากไปน้อย 3 อนัดับแรก ได้แก่ 1) ด้านการเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา  2) ด้านค่านิยม และ 3) ด้านการแข่งขันสงู 

 3. ผลการเปรียบเทยีบปัจจัยการตัดสนิใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
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  3.1 ผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเข้า

เรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยภาพรวมไม่ต่างกนั 

  3.2 ผู้เรียนที่มีระดับช้ันเรียนต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียน

กวดวิชา  โดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณารายเร่ืองพบว่า เร่ือง

ส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม ด้านการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านการแข่งขันสูง และ

ด้านค่านิยม และเร่ืองสถานที่เรียน ด้านภาพลักษณ์และความมีช่ือเสยีงของสถานศึกษา ด้านสถาน

ที่ ต้ังของโรงเรียนกวดวิชา ด้านภาพลักษณ์และความมีช่ือเสียงของสถานศึกษา ด้านความมี

ช่ือเสียงของผู้สอน ต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ .01 ด้านสื่อและเทคโนโลยี ต่างกันอย่างมี

นัยสาํคัญที่ระดับ .05  

  3.3 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจ

เข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พิจารณา

รายเร่ืองพบว่า เร่ืองสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม ด้านการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

ด้านการแข่งขันสูง และด้านค่านิยม ต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ .01 และเร่ืองสถานที่เรียน  

ด้านภาพลักษณ์และความมีช่ือเสียงของสถานศึกษา ด้านความมีช่ือเสียงของผู้สอน ด้านสื่อและ

เทคโนโลยี และด้านค่าเล่าเรียน ต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญที่ระดับ .01 

 

4. ปัญหาข้อเสนอแนะและแนวการแก้ปัญหา   

 4.1 ด้านปัญหา ปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ได้แก่ 1) ด้าน

สถานที่เรียน ส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญด้านสื่อและเทคโนโลยี โดยมีความเหน็ว่าโรงเรียนมีสื่อและ

เทคโนโลยีไม่ทันสมัย 2) ด้านสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่ให้ความสาํคัญต่อ

การเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  โดยมีความเหน็ว่า การเรียนในสถานศึกษาไม่สามารถสอบ

เข้าคณะที่ต้องการได้ 

 4.2 ด้านทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนกวดวิชา มีดังน้ี 1) ด้านสื่อและ

เทคโนโลยี ควรจัดการเรียนการสอนโดยนําสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เป็น Creative และ Innovative 

School  2) ด้านความมีช่ือเสียงของผู้สอนผู้สอน ควรพัฒนาเทคนิคการสอนของผู้สอนโดยให้มี

การปรับปรุงเน้ือหาและเทคนิคการสอน ชัดเจนในการถ่ายทอด ยืดหยุ่นในเน้ือหาวิชา มี

วัตถุประสงค์การสอนและเป็นอาจารย์ที่มาจากสถาบันที่มีช่ือเสียง  และ 3) ด้านรายวิชาที่สอน 

ควรสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาที่ดี โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและยก

ย่องผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น 

 4.3 ด้านแนวทางแก้ปัญหาการตัดสนิใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  3 อนัดับ

แรก ได้แก่ 1) ด้านสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนต้องจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทนัสมัย 2) 

ด้านความมีช่ือเสยีงของผู้สอน ทางโรงเรียนต้องจัดผู้สอนผู้สอนที่มีเทคนิคการสอนดี เข้าใจง่าย 

818



และ 3) ด้านรายวิชาที่สอน ทางโรงเรียนควรปรับปรุงหลักสตูรการสอนให้ตรงกบัเน้ือหาวิชาที่ใช้

ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

  

อภิปรายผล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองปัจจัยการตัดสนิใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ดังน้ี 

1. ปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในสถานศึกษาขนาด

ใหญ่พิเศษ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 2.00-2.99 มีปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียน

ในโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าให้ความสาํคัญด้านสถานที่เรียนเป็นอันดับ

แรก รองลงมาด้านปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม องค์ประกอบในการตัดสินใจเข้าเรียน

โรงเรียนกวดเน่ืองเพราะเป็นโรงเรียนที่มีสื่อและเทคโนโลยีสูง  ผู้สอนที่สอนเป็นผู้สอนที่มีช่ือเสียง 

และภาพลักษณ์ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนเป็นสาํคัญ เพราะม่ันใจว่าเม่ือเรียนกวดวิชาที่สถานที่

แห่งน้ันแล้วจะสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงและคณะ

ที่ต้องการได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Mark Bray (2005) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “Private 

supplementary tutoring: comparative perspectives on patterns and implications” พบว่าผู้เรียน

สนใจที่จะเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะพวกเขาพึงพอใจต่อผลที่ได้รับ 

 2. เปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา ระดับช้ันเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เรียนที่

ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางมีความต้องการเรียนกวดวิชามากกว่า ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ใน

สถานศึกษาขนาดใหญ่  ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความต้องการเรียนกวด

วิชามากกว่าผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ 4 และ5 อีกทั้งผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3.00 

ขึ้นไปมีความต้องการเรียนกวดวิชามากกว่าผู้เรียนที่มีผลการเรียน 2.00-1.99 และตํ่ากว่า 1.99 

ทั้งในด้านส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมและสถานที่เรียน อภิปรายได้ว่า ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ใน

สถานศึกษาขนาดกลาง ที่มีผลการเรียนระดับ 3.00 ข้ึนไป และกําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสาํคัญต่อค่านิยมในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีการแข่งขัน

กันสูง โดยจะพิจารณาโรงเรียนกวดวิชาที่ต้องการศึกษาจากสถานที่ต้ังของโรงเรียน ภาพลักษณ์

และความมีช่ือเสยีงของผู้สอนและโรงเรียน สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนเป็นสาํคัญ อภิปราย

ได้ว่า การบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามระดับโรงเรียน ระดับบุคลากร และระดับ

งบประมาณ มีความแตกต่างกัน ทําให้เกิดความเล่ือมลํ้าทางการศึกษา จึงทาํให้ ผู้เรียนใน

สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ขาดความเช่ือมั่น จึงเกิดแรงกดดันให้ต้องเรียนกวดวิชา

มากกว่า ผู้ เ รียนในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ถึ งจะมี โอกาสสอบแข่งขันเ ข้า ศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงและคณะที่ต้องการได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

ศาสตราจารย์ Bray จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง ปี 2005 เร่ือง'Private Supplementary Tutoring: 
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Comparative Perspectives on Patterns and Implications' โดยผู้เรียนที่ได้รับการกวดวิชาเป็น

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 50 และผู้เรียนในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา 

ร้อยละ 70 สาเหตุที่เลือกเรียนกวดวิชา เพราะได้รับแรงกดดันจากการสอบส่วนกลาง และขาด

ความเช่ือมั่นผู้สอนผู้สอนในโรงเรียน 

 

ขอ้เสนอแนะการวิจยั 

 ผลจากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

จังหวัดนนทบุรี ในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้นาํผลการวิจัยมาพิจารณานาํเสนอข้อเสนอแนะได้ ดังน้ี 

ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย 

1)  กระทรวงศึกษาธกิารควรกาํหนดนโยบาย ดังน้ี 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาแต่ละแห่งปรับเปล่ียนวิธีการสอนจาก

การมุ่งเน้นวิชาการเพียงอย่างเดียว เป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ือให้มีทั้งทักษะ

วิชาการ ทกัษะชีวิต และทกัษะการทาํงานเพ่ือให้มีความรู้ในการนาํไปประกอบอาชีพในอนาคต ลด

อตัราการสอบแข่งขันเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

1.2 จัดทาํเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพการศึกษา 

โดยคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถ มีใจรักในอาชีพครู เพ่ือผลิตผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ควรสร้างแรงจูงใจในการประกอบวิชาชีพครู โดยปรับอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนให้

เหมาะสมเพ่ือให้ได้มาซ่ึงครูที่มีประสิทธภิาพ 

1.3 พัฒนาระบบการมาตรฐานการวัดและประเมินผลของประเทศ โดยการ

พัฒนาคุณภาพของแบบทดสอบการวัดและประเมินผล โดยเน้นการวัดและประเมินผล

กระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจํา ปรับตัวช้ีวัดให้เหมาะกับบริบทของ

สถานศึกษา และลดจาํนวนวิชาที่สอบลง  

2)  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรกาํหนด ดังน้ี 

 2.1  มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน ในการเกิดกระบวนการเรียนรู้ จากการปฏบัิติ การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ปัญหา 

เพ่ือสามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัตัวผู้เรียน 

 2.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสทิธภิาพ 

 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสให้ครูได้รับการพัฒนา เพ่ือให้สามารถ

ประยุกต์ใช้หลักสตูรและออกแบบการเรียนการสอนได้ ตามกรอบหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่สอดคล้องกบับริบทและความต้องการทางการศึกษาและอาชีพ 
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ขอ้เสนอแนะเชิงบริหารการศึกษา 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ปัจจัยการตัดสนิใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 1.  สถานศึกษาควรให้ความสาํคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

เพ่ือวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 2.  สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เตม็ตาม

ศักยภาพ 

3. สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน โดยนาํเอาด้านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ประยุกต์ใช้  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง จัดหางบประมาณในการพัฒนาด้านสื่อและเทคโนโลยี  

สาํหรับโรงเรียนกวดวิชา ผู้วิจัยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การจัดการเรียนการสอนนาํ

สื่อและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาเทคนิคการ

สอนของผู้สอนมีการปรับปรุงเน้ือหาการสอนมีความชัดเจนในการถ่ายทอด สร้างภาพลักษณ์ของ

สถานศึกษาที่ดี โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและยกย่องผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

 1. ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้สื่อและเทคโนโลยีของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางใน

การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและวิธีการสอนของผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐกับ

โรงเรียนกวดวิชา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการสอนของผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐ

ให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น  

 3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเพ่ิมเน้ือหาปัจจัยด้านกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของโรงเรียนกวดวิชา 

 

บรรณานุกรม 

 

วัลลภา โสตจิตต์. (2558). “เดก็ไทย” เมือ่มูลค่ามาก่อนคณุค่า กวดวชิาตลาดชอ็ปป้ิงทางการ

เรียน.(ออนไลน์) สบืค้นจาก http://www.gotomanager.com/content/ เม่ือวันที่ 11 

มกราคม 2558. 

สาํนักทดสอบการศึกษา. (2557). ผลการประเมินคณุภาพผูเ้รียนระดบัชาติ ปีการศึกษา  2555 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย. กรุงเทพฯ: สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร. 

สาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา. (2551). รายงานการติดตามการพฒันาคณุภาพของ

สถานศึกษาทีไ่ม่ไดม้าตรฐานจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก กรณีศึกษา

ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษานนทบุรีเขต 2 ส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาสมทุรปราการ 
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