ปั จจัยการตัดสินใจเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผูเ้ รียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี
ANN REDHEAD *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี**

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาปั จจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวด
วิชาของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ แก่ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
ปี การศึกษา 2557 จํานวน 369 คน ได้ มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้ าง สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ด้ วย
การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพื่อ ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 3 จั งหวัดนนทบุ รี 3
อันดับแรก ได้ แก่ 1) การเข้ าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) สื่อและเทคโนโลยี และ
3) ความมีช่ ือเสียงของผู้สอน
2. ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยการตัดสินใจเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนกวดวิชาของผู้เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกันมี
ปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีระดับชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรี ยนใน
โรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
3. ปั ญ หาปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจเข้ าเรี ย นในโรงเรี ย นกวดวิ ช าของผู้ เรี ย นระดั บ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย ในสถานศึ กษาสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษามัธยมศึ กษา เขต 3
*

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ที่ปรึกษา
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จังหวัดนนทบุรี ได้ แก่ 1) ด้ านสถานที่เรียน ส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญด้ านสื่อและเทคโนโลยี โดยมี
ความเห็นว่าโรงเรียนมีส่อื และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย 2) ด้ านสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อม
ส่วนใหญ่ ให้ ความสําคัญต่อการเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีความเห็นว่ า การเรี ยน
ตามปกติในสถานศึกษาไม่สามารถสอบเข้ าคณะที่ต้องการได้
4. แนวทางการแก้ ไขปั ญหาของโรงเรียนกวดวิชา มีดังนี้ 1) ด้ านสื่อและเทคโนโลยี
ควรจัดการเรียนการสอนโดยนําสื่อและเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการ
สอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้ เป็ น Creative และ Innovative School 2) ด้ าน
ความมีช่ ือเสียงของผู้สอน ควรพัฒนาเทคนิคการสอนของผู้สอนโดยให้ มีการปรับปรุงเนื้อหาและ
เทคนิคการสอน ชั ดเจนในการถ่ายทอด ยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชา มีวัตถุประสงค์การสอนที่ชัดเจน
และเป็ นอาจารย์ท่มี าจากสถาบันที่มีช่ ือเสียง และ 3) ด้ านรายวิชาที่สอน ควรสร้ างภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาที่ดี โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและยกย่องผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น
5. ข้ อ เสนอแนะและแนวการการตัดสิน ใจเข้ า เรี ยนในโรงเรี ยนกวดวิชาของผู้ เรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) ด้ านสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนต้ องจัดให้ มีส่อื การเรียน
การสอนที่ทันสมัย 2) ด้ านความมีช่ือเสียงของผู้สอน ทางโรงเรี ยนต้ องจัดผู้สอนที่มีเทคนิคการ
สอนดี เข้ าใจง่าย และ 3) ด้ านรายวิชาที่สอน ทางโรงเรียนควรปรั บปรุงหลักสูตรการสอนให้ ตรง
กับเนื้อหาวิชาที่ใช้ ในการสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
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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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บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็ นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเนื่องจาก
ปัญหาการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไปปฏิบัติ ได้ แก่ ตัวชี้วัดหรือคุณลักษณะ
ความรู้ ค วามสามารถของผู้ เ รี ย นภายหลั ง จากเรี ย นจบแต่ ล ะช่ ว งชั้ น ไม่ ชั ด เจน รวมทั้ง ผู้ ส อน
โดยเฉพาะผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีอยู่จาํ นวนมากไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถพั ฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ ได้ ซึ่งจากการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557 พบว่ า
ผู้เรี ยนระดับ มัธยมศึ ก ษาในเขตพื้ นที่การศึกษาส่ วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละตํ่ากว่ าค่ า เฉลี่ ย
ระดับประเทศทุกวิชาจํานวน 91 เขต (ร้ อยละ 78.45) รองลงมาสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ
บางวิชาจํานวน 14 เขต (ร้ อยละ 12.07) และสูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศทุกวิชา จํานวน 11
เขต (ร้ อยละ 9.48) ตามลําดับ (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2557, น.55) โดยพบว่า ผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ เฉลี่ยร้ อยละ 50.76, 21.74,
23.44, 32.54, 36.53, 51.94, 34.64 และ 49.01 ตามลําดับ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
สถาบั นส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีร่ วมกับ กลุ่ มประเทศที่พั ฒนาแล้ ว ในการ
ประเมิน การเรี ยนรู้ด้า นการอ่ าน คณิ ตศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนอายุ 15 ปี ในกลุ่ ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ ว และนอกกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ ว จํานวน 50 - 60 ประเทศ ในปี พ.ศ.
2543, 2546 และ 2549 ตามโครงการ PISA (Program for International Student
Assessment) พบว่ า ผู้เรี ยนไทยอายุ 15 ปี มีร ะดับ ความรู้ความสามารถลดตํ่า ลง ตามลําดับ
(สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2556) นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี ในสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 จากการทดสอบ
ระดับชาติของผู้เรี ยนในสังกัด ก็มีคะแนนตํ่ากว่ าเกณฑ์และเป้ าหมายที่กาํ หนดร้ อยละ 50 โดย
โรงเรียนหลายแห่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ ทําให้ การแข่งขัน
ทั้ ง ภายในและภายนอกชั้ น เรี ย นมี เ พิ่ ม มากขึ้ น แสดงให้ เห็น ว่ า โรงเรี ย นส่ ว น ใหญ่ ยั ง ขาด
ประสิทธิภาพในการเรี ยนการสอนให้ บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึ กษาได้ โดยเฉพาะโรงเรี ยนใน
ภาครั ฐ ส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดแคลนผู้ ส อน ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละเทคนิ ค การสอนที่ ดี (สํา นั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, น.148)
จากข้ อมูลของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปี พ.ศ. 2556
(วัลลภา โสตจิตต์, 2558) พบว่า ประเทศไทยมีกลุ่มโรงเรียนกวดวิชาทั้งหมด 1,983 แห่ง อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 487 แห่ ง และต่า งจังหวัด 1,496 แห่ ง ยกเว้ นหนองบัวลําพู ปั ตตานี และ
นราธิวาส ส่วนโรงเรียนกวดวิชาในต่างจังหวัด มักรวมกันอยู่ในเขตปริมณฑล จังหวั ดขนาดใหญ่
หรือจังหวัดหัวเมืองของภูมิภาค ที่สาํ คัญคือ ในเขตอําเภอเมืองของแต่ละจังหวัดจะมีโรงเรียนกวด
วิชามากที่สุด จังหวัดที่มีโรงเรี ยนกวดวิชามากที่สุด 10 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี สงขลา
นนทบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่ ลพบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุ ธยา และนครปฐม มีโรงเรียน

814

กวดวิชารวมกัน 1,031 แห่ง หรือร้ อยละ 69 ของโรงเรียนทั้งหมดที่ย่ ืนขออนุ ญาตจัดตั้งโรงเรียน
นอกระบบกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ
มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน 149 แห่ ง สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร 430 แห่ง และอื่นๆ อีกรวม 686 แห่ง แต่มีโรงเรียนกวดวิชาครบทั้ง 50 เขต
จํานวน 487 แห่ ง หรื อประมาณร้ อยละ 71 ของโรงเรี ยนในกรุงเทพฯ และยังคงมีแนวโน้ มที่จะ
เปิ ดโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาที่ได้ รับความนิยมส่วนใหญ่จะมี
การขยายสาขามากที่สุด เช่น เคมีอาจารย์อุ,๊ Applies Physic, Kru Club, Lyceum, The Brain,
En-Concept, สถาบันกวดวิชาเจี๋ย หรือ The Tutor เป็ นต้ น เนื่องจากเป็ นสถาบันกวดวิชาที่มีผ้ ู
สามารถสอบเข้ าสถาบันการศึกษาที่มีช่ ือเสียงได้ เป็ นจํานวนมาก และสามารถทําข้ อสอบได้ คะแนน
สูง ในส่ว นจั ง หวั ดนนทบุ รี พบว่ า มี โ รงเรี ย นกวดวิ ช ามากที่สุ ดเป็ นอัน ดั บ ที่ 4 รองจากเขต
กรุงเทพฯ ชลบุรีและสงขลา
ดังนั้น จึงนับเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้ ผ้ ูเรียนส่วนใหญ่จาํ เป็ นต้ องพึ่งโรงเรียนกวดวิชา เพื่อ
ให้ ผลการเรี ย นดี ข้ ึ นและสามารถสอบแข่ ง ขั น เข้ าศึ ก ษาต่ อ ในโรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึ กษาที่มีช่ ือเสียงและได้ รับความนิยมได้ จึ งทําให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึ กษาเรื่ อง “ปั จจัยการ
ตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี” เพื่อใช้ ผลการศึกษาเป็ นแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาและการปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจเข้ าเรี ย นในโรงเรี ย นกวดวิ ช าของ ผู้ เ รี ย นระดั บ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย ในสถานศึ กษาสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษามัธยมศึ กษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบปั จจัยการตัดสินใจเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนกวดวิชาของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย ในสถานศึ กษาสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษามัธยมศึ กษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เพื่ อ ศึ กษาปั ญ หาและแนวทางการแก้ ไขปั ญ หา การตัดสินใจเข้ า เรี ยนในโรงเรี ยน
กวดวิชาของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรในการวิจั ยครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษา
สังกัดสํา นัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต 3 จั งหวั ดนนทบุ รี จํา นวน 18 แห่ ง รวม

815

18,396 คน โดยตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาได้ มาจากการใช้ สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane
(1973) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเท่ากับจํานวน 369 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการเก็บข้ อมู ลงานวิ จัยครั้ งนี้ ได้ แ ก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จ จั ยการ
ตัดสินใจเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนกวดวิชาของผู้เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่ งออกเป็ น 3
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล พื้ นฐานของผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ ขนาดสถานศึ ก ษา
ระดับชั้นเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึ่งเป็ นแบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ดแบบเลื อกตอบ
(Checklist)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ได้ แก่ 1)
ข้ อ มู ล พื้ นฐานเรื่ อ งส่ ว นบุ ค คลและสภาพแวดล้ อม 4 ประเด็น ด้ า นค่ า นิ ย ม 6 ประเด็น
แบบสอบถามมีลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ ซึ่ง
เป็ นแบบปลายปิ ดแบบมาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert scale)
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปั ญหาและแนวทางการแก้ ไขปั ญหา การตัดสินใจเข้ า
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา
การสร้างเครือ่ งมือและการรวบรวมข้อมูล
การสร้างแบบสอบถาม
1. ศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสาร ตําราทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้ อง
2. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างอื่นจํานวน 30 คน แล้ วนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach, 1990, p.202-204) มี
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.922
3. สัม ภาษณ์ ผ้ ู เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในสถานศึ กษาสัง กัด สํา นั ก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี จํานวน 6 แห่ง แห่งละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูปโดย ใช้ การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเชิงอนุ มาน ((Inferential Statistics) ด้ วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 4) คําถามปลายเปิ ด (Open-ended) และแบบ
สัม ภาษณ์ ผ้ ู เ รี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ในสถานศึ ก ษาสัง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึ กษาเขต 3 จั งหวั ดนนทบุ รี วิ เ คราะห์ โดยการแจกแจงความถี่แ ละการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหา
(Content Analysis)
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ผลการวิจยั
1) ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 58.80 ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ ศึ ก ษาอยู่ ในสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.51 ส่ ว นใหญ่ ศึ ก ษาอยู่ ใ น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 คิดเป็ นร้ อยละ 47.70 สําหรั บผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผู้เรี ยนส่วน
ใหญ่มีระดับผลการเรียน 2.00 – 2.99 คิดเป็ นร้ อยละ 59.30
2) ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยการตัดสินใจเข้ าเรี ยนในโรงเรียนกวดวิชา พบว่ า
สถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึ กษาต่างกัน มีปัจจั ยการตัดสินใจโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ระดับชั้ น
เรียนต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจโดยภาพรวมต่างกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีปัจจัยการ
ตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชาโดยภาพรวมต่างกัน
3) ปั ญ หาปั จ จั ย การตั ด สิน ใจเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นกวดวิ ช า ได้ แ ก่ ด้ า นสถานที่เ รี ย น
ส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญด้ านสื่อและเทคโนโลยี โดยมีความเห็นว่าโรงเรียนมีส่อื และเทคโนโลยีไม่
ทันสมัย ด้ านสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อม ส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญต่อการเข้ าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา โดยมีความเห็นว่า การเรียนในสถานศึกษาไม่สามารถสอบเข้ าคณะที่ต้องการได้
ข้ อเสนอแนะและแนวทางแก้ ปัญหาการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 3 อันดับ
แรก ได้ แก่ 1) ด้ านสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนต้ องจัดให้ มีส่ือการเรียนการสอนที่ทนั สมัย 2)
ด้ านความมีช่ ือเสียงของผู้สอน ทางโรงเรียนต้ องจัดผู้สอนผู้สอนที่มีเทคนิคการสอนดี เข้ าใจง่าย
และ 3) ด้ านรายวิชาที่สอน ทางโรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ ตรงกับเนื้อหาวิชาที่ใช้
ในการสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษา พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิเศษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 สําหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับผลการเรียน 2.00 –
2.99
2. ผลการศึกษา ข้ อมูลปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา พบว่า ผู้เรียนให้
ความสําคัญในเรื่องสถานที่เรียนเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อม
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
2.1 เรื่องสถานที่เรี ยน ผู้เรียนให้ ความสําคัญในด้ านต่างๆเรียงตามลําดับการ
ตัดสินใจจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) ด้ านสื่อและเทคโนโลยี 2) ด้ านความมีช่ือเสียง
ของผู้สอน และ 3) ด้ านภาพลักษณ์และความมีช่ือเสียงของสถานศึกษา
2.2 เรื่ องสภาพส่วนบุ คคลและสภาพแวดล้ อม ผู้ เรี ยนให้ ความสําคัญ ในด้ า น
ต่างๆเรียงตามลําดับการตัดสินใจจากมากไปน้ อย 3 อันดับแรก ได้ แก่ 1) ด้ านการเข้ าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 2) ด้ านค่านิยม และ 3) ด้ านการแข่งขันสูง
3. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
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3.1 ผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเข้ า
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยภาพรวมไม่ต่างกัน
3.2 ผู้เรียนที่มีระดับชั้นเรี ยนต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียน
กวดวิชา โดยภาพรวมต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 พิจารณารายเรื่องพบว่า เรื่อง
ส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อม ด้ านการเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้ านการแข่งขันสูง และ
ด้ านค่านิยม และเรื่องสถานที่เรียน ด้ านภาพลักษณ์และความมีช่ือเสียงของสถานศึกษา ด้ านสถาน
ที่ต้ั งของโรงเรี ยนกวดวิ ช า ด้ า นภาพลั ก ษณ์ แ ละความมี ช่ ื อ เสี ยงของสถานศึ ก ษา ด้ า นความมี
ชื่อเสียงของผู้สอน ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ด้ านสื่อและเทคโนโลยี ต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05
3.3 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจ
เข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 พิจารณา
รายเรื่องพบว่า เรื่องสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อม ด้ านการเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ด้ านการแข่งขันสูง และด้ านค่านิยม ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และเรื่องสถานที่เรี ยน
ด้ านภาพลักษณ์และความมีช่ ือเสียงของสถานศึกษา ด้ านความมีช่ือเสียงของผู้สอน ด้ านสื่อและ
เทคโนโลยี และด้ านค่าเล่าเรียน ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
4. ปัญหาข้ อเสนอแนะและแนวการแก้ ปัญหา
4.1 ด้ านปัญหา ปัจจั ยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ได้ แก่ 1) ด้ าน
สถานที่เรียน ส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญด้ านสื่อและเทคโนโลยี โดยมีความเห็นว่าโรงเรียนมีส่ อื และ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย 2) ด้ านสภาพส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อม ส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญต่อ
การเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมี ความเห็นว่า การเรียนในสถานศึกษาไม่สามารถสอบ
เข้ าคณะที่ต้องการได้
4.2 ด้ า นทางการแก้ ไขปั ญหาของโรงเรี ยนกวดวิชา มีดังนี้ 1) ด้ า นสื่อและ
เทคโนโลยี ควรจั ดการเรี ยนการสอนโดยนํา สื่อ และเทคโนโลยีท่ีทันสมั ยมาประยุ ก ต์ ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอน ปรับปรุงการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้ เป็ น Creative และ Innovative
School 2) ด้ านความมีช่ ือเสียงของผู้สอนผู้สอน ควรพัฒนาเทคนิคการสอนของผู้สอนโดยให้ มี
การปรั บ ปรุ ง เนื้ อหาและเทคนิ ค การสอน ชั ด เจนในการถ่ า ยทอด ยื ด หยุ่ น ในเนื้ อหาวิ ช า มี
วัตถุประสงค์การสอนและเป็ นอาจารย์ท่มี าจากสถาบันที่มีช่ ือเสียง และ 3) ด้ านรายวิชาที่สอน
ควรสร้ างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาที่ดี โดยการจัดระบบบริ หารจัดการที่ดี และส่งเสริมและยก
ย่องผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น
4.3 ด้ านแนวทางแก้ ปัญหาการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 3 อันดับ
แรก ได้ แก่ 1) ด้ านสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนต้ องจัดให้ มีส่อื การเรียนการสอนที่ทนั สมัย 2)
ด้ านความมีช่ ือเสียงของผู้สอน ทางโรงเรียนต้ องจัดผู้สอนผู้สอนที่มีเทคนิคการสอนดี เข้ าใจง่าย
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และ 3) ด้ านรายวิชาที่สอน ทางโรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ ตรงกับเนื้อหาวิชาที่ใช้
ในการสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ดังนี้
1. ปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในสถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 2.00-2.99 มีปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียน
ในโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าให้ ความสําคัญด้ านสถานที่เรียนเป็ นอันดับ
แรก รองลงมาด้ านปั จจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้ อม องค์ประกอบในการตัดสินใจเข้ าเรี ยน
โรงเรียนกวดเนื่องเพราะเป็ นโรงเรียนที่มีส่อื และเทคโนโลยีสูง ผู้สอนที่สอนเป็ นผู้สอนที่มีช่ ือเสียง
และภาพลักษณ์ความมีช่ ือเสียงของโรงเรียนเป็ นสําคัญ เพราะมั่นใจว่ าเมื่อเรียนกวดวิชาที่สถานที่
แห่งนั้นแล้ วจะสามารถสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลัยที่มีช่ ือเสียงและคณะ
ที่ต้องการได้ สอดคล้ องกับผลงานวิจัยของ Mark Bray (2005) ได้ ทาํ การศึกษาเรื่อง “Private
supplementary tutoring: comparative perspectives on patterns and implications” พบว่าผู้เรียน
สนใจที่จะเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะพวกเขาพึงพอใจต่อผลที่ได้ รับ
2. เปรี ยบเทียบปั จจั ยการตัดสินใจเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนกวดวิชา จํา แนกตามขนาด
สถานศึกษา ระดับชั้นเรี ยน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้เรียนที่
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลางมีความต้ องการเรี ยนกวดวิ ชามากกว่ า ผู้เรี ยนที่ศึกษาอยู่ ใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีความต้ องการเรียนกวด
วิชามากกว่าผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปี ที่ 4 และ5 อีกทั้งผู้เรียนที่มีผลการเรี ยนระดับ 3.00
ขึ้นไปมีความต้ องการเรียนกวดวิชามากกว่า ผู้เรียนที่มีผลการเรียน 2.00-1.99 และตํ่ากว่า 1.99
ทั้งในด้ านส่วนบุ คคลและสภาพแวดล้ อมและสถานที่เรี ยน อภิปรายได้ ว่า ผู้เรี ยนที่ศึกษาอยู่ ใน
สถานศึ ก ษาขนาดกลาง ที่มี ผ ลการเรี ย นระดั บ 3.00 ขึ้ นไป และกํา ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ให้ ความสําคัญต่อค่านิยมในการเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีการแข่งขัน
กันสูง โดยจะพิ จารณาโรงเรี ยนกวดวิชาที่ต้องการศึกษาจากสถานที่ต้ังของโรงเรี ยน ภาพลักษณ์
และความมีช่ ือเสียงของผู้สอนและโรงเรียน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอนเป็ นสําคัญ อภิปราย
ได้ ว่า การบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามระดับโรงเรียน ระดับบุคลากร และระดับ
งบประมาณ มี ค วามแตกต่ า งกัน ทํา ให้ เ กิ ด ความเลื่ อ มลํ้า ทางการศึ ก ษา จึ ง ทํา ให้ ผู้ เ รี ย นใน
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ ขาดความเชื่อมั่น จึงเกิดแรงกดดันให้ ต้องเรี ยนกวดวิชา
มากกว่ า ผู้ เรี ย นในสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ ถึ ง จะมี โ อกาสสอบแข่ ง ขั น เข้ าศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึ กษา ในมหาวิ ทยาลั ยที่มีช่ ื อเสียงและคณะที่ต้องการได้ สอดคล้ องกับงานวิ จัยของ
ศาสตราจารย์ Bray จากมหาวิทยาลัยฮ่องกง ปี 2005 เรื่อง'Private Supplementary Tutoring:
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Comparative Perspectives on Patterns and Implications' โดยผู้เรียนที่ได้ รับการกวดวิชาเป็ น
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาร้ อยละ 50 และผู้เรียนในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา
ร้ อยละ 70 สาเหตุท่เี ลือกเรี ยนกวดวิ ชา เพราะได้ รับแรงกดดันจากการสอบส่วนกลาง และขาด
ความเชื่อมั่นผู้สอนผู้สอนในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะการวิจยั
ผลจากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิ ชาของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึก ษาตอนปลาย ในสถานศึ กษาสังกัดสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึ ก ษามัธยมศึ กษา เขต 3
จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ นาํ ผลการวิจัยมาพิจารณานําเสนอข้ อเสนอแนะได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1) กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดนโยบาย ดังนี้
1.1 ส่งเสริ มและสนับสนุ นให้ สถานศึกษาแต่ละแห่ งปรั บเปลี่ยนวิธีการสอนจาก
การมุ่งเน้ นวิ ชาการเพี ยงอย่า งเดียว เป็ นการเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ฝึ กฝน เพื่ อให้ มีท้ังทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะการทํางานเพื่อให้ มีความรู้ในการนําไปประกอบอาชีพในอนาคต ลด
อัตราการสอบแข่งขันเพื่อเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
1.2 จัดทําเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ท่ตี ้ องการเข้ าศึกษาต่อในสายอาชีพการศึกษา
โดยคัดเลือกผู้ท่มี ีความสามารถ มีใจรักในอาชีพครู เพื่อผลิตผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ อง ควรสร้ างแรงจู งใจในการประกอบวิชาชีพครู โดยปรั บอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนให้
เหมาะสมเพื่อให้ ได้ มาซึ่งครูท่มี ีประสิทธิภาพ
1.3 พั ฒนาระบบการมาตรฐานการวั ดและประเมิน ผลของประเทศ โดยการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของแบบทดสอบการวั ด และประเมิ น ผล โดยเน้ นการวั ด และประเมิ น ผล
กระบวนการเรี ยนรู้ การคิดวิ เคราะห์ มากกว่ าการท่องจํา ปรั บ ตัวชี้ วั ดให้ เหมาะกับ บริ บ ทของ
สถานศึกษา และลดจํานวนวิชาที่สอบลง
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกําหนด ดังนี้
2.1 มุ่ งพั ฒนาและสนั บ สนุ น การสร้ า งหลั ก สูต รสถานศึ กษาให้ เ หมาะสมกับ
ผู้เรียน ในการเกิดกระบวนการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการแก้ ปัญหา
เพื่อสามารถนํามาประยุกต์ใช้ กบั ตัวผู้เรียน
2.2 สนับสนุ นและส่งเสริมให้ สถานศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โอกาสให้ ครู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา เพื่ อ ให้ สามารถ
ประยุกต์ใช้ หลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอนได้ ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่สอดคล้ องกับบริบทและความต้ องการทางการศึกษาและอาชีพ
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ข้อเสนอแนะเชิงบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ปัจจัยการตัดสินใจเข้ าเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
1. สถานศึกษาควรให้ ความสําคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุ นการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ เต็มตาม
ศักยภาพ
3. สถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน โดยนําเอาด้ านสื่อและเทคโนโลยีท่ที ันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดหางบประมาณในการพัฒนาด้ านสื่อและเทคโนโลยี
สําหรับโรงเรียนกวดวิชา ผู้วิจัยมีแนวทางการแก้ ไขปัญหา คือ การจัดการเรียนการสอนนํา
สื่อและเทคโนโลยีท่ที นั สมัยมาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาเทคนิคการ
สอนของผู้สอนมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนมีความชัดเจนในการถ่ายทอด สร้ างภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาที่ดี โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและยกย่องผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้ ส่ือและเทคโนโลยีของสถานศึกษา เพื่ อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและวิธีการสอนของผู้สอนในสถานศึกษาของรั ฐกับ
โรงเรียนกวดวิชา เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการสอนของผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐ
ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ศึ กษาปั จจั ยที่มีผลต่ อ การตัดสินใจเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนกวดวิชาของผู้เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเพิ่มเนื้อหาปัจจัยด้ านกลยุทธ์ในการดําเนินงานของโรงเรียนกวดวิชา
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