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การเรียนรู้ของนักเรียนตัง้แต่อดีตจนถึงปจัจุบันไม่จ ากัดอยู่เพียงแค่การเรียนรู้ใน
โรงเรยีนเท่านัน้  เนื่องจากความหลากหลายของวชิาความรู ้ความเขม้ขน้ของบทเรยีน และการ
สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับชัน้ที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการท างานและประสบ
ความส าเรจ็ในชวีติตามวถิขีองคนส่วนใหญ่ในสงัคม  สิง่เหล่านี้น ามาซึง่การศกึษาทางเลอืกคอื
การเรยีนรูเ้พิม่เตมินอกหอ้งเรยีนทีเ่รยีกว่า การกวดวชิา  และมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ในปจัจุบนั 
พรอ้มกบัค าต าหนิจากสงัคมว่าธุรกจิกวดวชิาเป็นสิง่ที่ท าลายระบบการศกึษาไทย ดงันัน้งานศกึษา
นี้จงึต้องการพสิูจน์ให้ทราบเชงิประจกัษ์ถงึปจัจยัทีจ่ะเพิม่หรอืลดแนวโน้มในการเรยีนกวดวชิา 
และบทบาทของการกวดวชิาที่เสรมิการศกึษาหรอืบัน่ทอนการศกึษาใหแ้ย่ลงอย่างที่มคี ากล่าว
อา้งในสงัคม โดยใชแ้นวคดิของเศรษฐศาสตรค์รวัเรอืนในการจดัสรรเวลาและเศรษฐศาสตรท์ุนมนุษย ์

การศกึษานี้ส ารวจกลุ่มตวัอย่างนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,300 คน พบว่ามนีกัเรยีนกวดวชิาทัง้หมดรอ้ยละ 27.94 และไม่กวดวชิารอ้ยละ 72.06  
โดยนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 32.87) จะกวดวิชามากกว่านักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น (รอ้ยละ 23.96)   และพบว่านักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายเสยีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ในการเรยีนกวดวชิาภาคการศกึษาละ 9,911 บาท (รอ้ยละ 55.83) ซึ่ง
มากกว่านักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ที่เสยีค่าใช้จ่ายเท่ากบั 7,363.99 บาท (รอ้ยละ 
44.16) นอกจากนี้เหตุผลหลกัทีน่ักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายส่วนใหญ่เรยีนกวดวชิา
คอืไมเ่ขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีนในโรงเรยีน (รอ้ยละ 41) และเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั
(รอ้ยละ30) ส่วนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นส่วนใหญ่เรยีนกวดวชิาคอืไม่เขา้ใจเนื้อหา
ทีเ่รยีนในโรงเรยีนเช่นกนั (รอ้ยละ35) และเรยีนเพื่อเพิม่ผลการเรยีน (รอ้ยละ 29)  

ผลการศกึษาการตดัสนิใจเลอืกเรยีนกวดวชิาพบว่า นักเรยีนที่มผีลการเรยีนด ี บดิามี
เงนิไดสู้ง  มารดามกีารศกึษาสูง และนักเรยีนศกึษาอยู่โรงเรยีนสงักดัรฐั จะมโีอกาสในการกวด
วิชามากขึ้น  และห้องเรียนที่มีขนาดใหญ่หรือจ านวนนักเรยีนต่อห้องมาก จะมแีนวโน้มที่
นกัเรยีนจะกวดวชิามากขึน้ 
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From the past to the present time, students’ learning has not been limited only 
learning in schools because of diversity of knowledge, intensive lessons, and higher 
education competition for increasing opportunity in work and successful life like the 
ways of life of the majority in society. These bring alternative education --- learning 
outside schools or cram schools. Nowadays it tends to have more and more cram 
schools. There was also social blame about Thai education system destroyed by cram 
school business. Therefore, this study were to verify  empirically the factors that 
increase or decrease opportunity to have extra classes at cram schools and that the 
roles of tutoring to enhance education or undermine it as being blamed, by using  
Household Economics and  Human Capital as the underlying framework. 

The survey resulted from a sample of 1,300 secondary school students in 
Bangkok showed that there were 27.94% attending tutorial classes and 72.06% not 
attending tutorial classes. Compared to lower secondary school students (23.96%), 
more upper secondary school students (32.87%) attended tutorial classes. The average 
expenses upper secondary school students spent each semester were 9,911 baht 
(55.83%), while lower secondary school students spent average expenses of 7,363.99 
baht (41.16%) per semester. In addition, the main reasons students went to cram 
schools because they did not understand the lessons at school---upper secondary 
school students (41%) and lower secondary school students (35%) --- and because 
lower secondary school students wanted to increase their grades at school (29%).  

The results of the study about decision making on tutoring revealed that 
government school students with good grades, whose father had high income and 
whose mother had high education, would have got more opportunity in tutoring. 
Furthermore, for big classrooms with a lot of students per class, students trended to 
have more tutorial classes.   
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วทิยานิพนธ์หวัขอ้ การตดัสนิใจเลอืกเรยีนกวดวชิาและความสมัพนัธ์กบัการเรยีนใน

โรงเรยีน ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษา ส าเรจ็ลุล่วงได้เป็นอย่างดเีนื่องจากผู้เขยีนได้รบั
ค าปรกึษา ค าชีแ้นะ และองคค์วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัจากอาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ์ ผศ.ดร.สุจติรา ช านิวกิย์กรณ์ ที่ท่านเมตตาและเอาใจใส่ตลอดระยะเวลาในการ
ศกึษาวจิยั โดยผูเ้ขยีนไดเ้รยีนรูท้กัษะในการสบืคน้ขอ้มูล กระบวนการคดิวเิคราะหห์ลกัเหตุผล
ในทางเศรษฐศาสตรซ์ึง่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการท างานวจิยั 

ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ ศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภกัดทีี่ให้เกยีรตมิาเป็นประธานกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ ์และขอบพระคุณ ผศ.ดร.อมรรตัน์ อภนิันทม์หกุล ทีใ่หเ้กยีรตมิาเป็นกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ ในการให้ค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์แก่ผูเ้ขยีน ช่วยใหต้กผลกึทางความคดิและ
การวเิคราะหเ์ป็นอยา่งมากในการปรบัแกไ้ขวทิยานิพนธใ์หด้ขีึน้และมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

ขอขอบพระคุณคุณคร ูดร.หงษ์ฟ้า ธรีะวงศ์นุกูล คุณครทูี่ปรกึษาสมยัมธัยมศกึษาตอน
ปลายที่กรุณาช่วยเหลอืตดิต่อใหผู้้เขยีนได้เก็บแบบสอบถามนักเรยีนตามโรงเรยีงเรยีนต่าง ๆ 
ทัง้ยงัช่วยเหลอืผูเ้ขยีนในการสอนแปลบทความภาษาองักฤษและการสบืคน้ขอ้มลู  ขอบพระคุณ
คุณครูกนกทิพย์ ง่วนส าเรงิ  คุณครูนารมิาน ศรสีง่า และคุณครูสุปรชั อิศรางกูร  ณ อยุธยา 
คุณครูโรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาพฒันาการ และคุณครูทุกท่านที่ช่วยเหลอืผู้เขยีนในการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามจากนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายซึ่งได้ข้อมูล
ครบถว้นท าใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สุดทา้ยนี้ ขอขอบพระคุณบดิา มารดา ของผูเ้ขยีน ทีเ่ป็นส่วนส าคญัทางจติใจให้ผูเ้ขยีน
สามารถท าวจิยัไดส้ าเรจ็ลุล่วง ขอขอบคุณน้องชายและน้องสาวของผูเ้ขยีน ขอบคุณนายชวนิ ชูสกุล 
และนายเจษฎา ไตรประคอง ทีค่อยช่วยเหลอืผูเ้ขยีนเรื่อยมา และขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุก
ท่านของคณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ทีไ่ดป้ระสาทความรูใ้หแ้ก่
ผูเ้ขยีน หวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าทุกท่านทีไ่ดก้ล่าวถงึจะประสบกบัความสุขความเจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป 
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4.9  ค่าใชจ้่ายรวมเฉลีย่ทีใ่นการเรยีนทีโ่รงเรยีนและกวดวชิาจ าแนกตามระดบั 34 
       ชัน้เรยีน  
4.10  ค่าเฉลีย่ค่าใชจ้่ายรวมทีใ่ชใ้นการเรยีนทีโ่รงเรยีนและการเรยีนกวดวชิา 35 
        จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน  
4.11  ระดบัความตัง้ใจเรยีนในโรงเรยีนเมือ่ไดเ้รยีนกวดวชิาจ าแนกตามระดบั 36 
        ชัน้เรยีน  
4.12  รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีก่วดวชิาในแต่ละวชิาต่อจ านวนนกัเรยีน 36 
        ทีก่วดวชิาทัง้หมดจ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน  

 

 



 
บทท่ี 1  

 
บทน ำ  

 
1.1  ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำ 
 

การศึกษามคีวามส าคญัมากต่อการพฒันาประเทศ เนื่องจากการศึกษาคอืการเรยีนรู้
เพื่อเพิม่ทกัษะ กระบวนการคดิวเิคราะห์ การอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างสงบสุข และการคดิค้น
นวตักรรมใหมใ่หก้บัมนุษยชาต ิดงันัน้การศกึษาจงึเป็นการพฒันาทุนมนุษยท์ีส่ าคญัของประเทศ 
โดยเฉพาะในปจัจุบนัทีเ่ป็นระบบเศรษฐกจิฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) และมี
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยจีงึจ าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาบุคคลากรใหม้คีวามสามารถดา้นการวจิยั
และพัฒนาโดยการวางแผนก าลังคนให้เหมาะสมเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 
(ส านักงานศกึษาธกิาร ภาค13, 2558)   ประเทศไทยมกีฎหมายให้ประชาชนทุกคนต้องจบ
การศกึษาภาคบงัคบั (ระดบัอนุบาลถงึมธัยมศกึษาตอนตน้) โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  

กระทรวงศกึษาธกิารเป็นกระทรวงทีไ่ดร้บังบประมาณรายจ่ายประจ าปีสูงทีสุ่ด โดยในปี 
2559 กระทรวงศกึษาธกิารไดร้บังบประมาณจ านวน 520 พนัลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.1 ของ
งบประมาณทัง้หมด หรอืรอ้ยละ 3.84 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศปี 2558 แต่ปจัจุบนั
การศกึษาของไทยยงัไม่มคีุณภาพเมื่อเทยีบกบังบประมาณมหาศาลทีไ่ดร้บั จากตารางที ่1.1 ที่
ไดแ้สดงอนัดบัคุณภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโลก จากรายงานการแข่งขนัระดบัโลก ปี 2557 
– 2558 ของ World Economic Forum (WEF) พบว่าประเทศไทยมคีุณภาพการศกึษาขัน้
พื้นฐานอยู่อันดบั 7 ในกลุ่มสมาชกิอาเซียน แต่กลบัพบว่าประเทศไทยมงีบประมาณเพื่อ
การศกึษาต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศหรอืงบประมาณทัง้หมดอยู่อนัดบัที่ 4 ในกลุ่ม
สมาชกิอาเซยีน ซึ่งถ้าเปรยีบเทียบกบัประเทศสิงคโปร์ ที่มคีุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐานอยู่
อันดบั 1 ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน แต่มงีบประมาณเพื่อการศึกษาต่อผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศหรอืงบประมาณทัง้หมดอยู่อนัดบัที ่7 และ 3 ในกลุ่มสมาชกิอาเซยีนตามล าดบั 
จะเหน็ไดว้่าประเทศสงิคโปร ์หรอืประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศบรูไน มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และ
ฟิลปิปินส ์ต่างมกีารใชจ้า่ยเพื่อการศกึษาทีม่ปีระสทิธผิลมากกว่าประเทศไทย 

การกวดวชิาเป็นปญัหาหน่ึงของการศกึษาทีม่กีารกล่าวถงึในสงัคม โดยการกวดวชิา คอื 
การเรยีนรูเ้พิม่เตมิจากสิง่ทีเ่รยีนมาแลว้ในโรงเรยีนภายในเวลาทีจ่ ากดั โดยมเีป้าหมายในการเรยีน
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อย่างชดัเจน เช่น การเรยีนเพื่อสอบแข่งขนัศกึษาต่อระดบัอุดมศกึษา โดยปกตสิถาบนักวดวชิา จะ
ก่อตัง้ในเชงิพาณิชย ์และมคีอร์สเรยีนต่าง ๆ เหมอืนกบัวชิาที่เรยีนในโรงเรยีนหรอืข้อสอบที่
ผูเ้รยีนต้องสอบ ท าใหก้ารกวดวชิาจงึถูกเรยีกกว่า การศกึษาเงา (Shadow Education) ในปจัจุบนั
การกวดวชิาพฒันาจากการเรยีนภายในหอ้งเรยีน หอ้งวดีโีอ รา้นอาหารหรอืรา้นกาแฟ และบา้น
ของผูเ้รยีน จนมกีารเรยีนผ่านระบบออนไลน์ทีผู่เ้รยีนและผูส้อนไมต่อ้งเดนิทางมาพบกนั 

  
ตำรำงท่ี 1.1  อนัดบัคุณภาพการศกึษาและสดัส่วนงบประมาณการศกึษาของประเทศ 
                  ในอาเซยีน 
 

ประเทศ 

อนัดบัคณุภำพ
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน

ของโลก 
[อนัดบัในอำเซียน] 

ร้อยละของงบประมำณกำรศึกษำ
ต่อ GDP (ปีท่ีมีข้อมลูล่ำสดุ)  

[อนัดบัในอำเซียน] 

ร้อยละของงบประมำณกำรศึกษำ
ต่องบประมำณทัง้หมด (ปีท่ีมีข้อมูล

ล่ำสดุ) [อนัดบัในอำเซียน] 

สงิคโปร ์ 3 [1] 2.91 (2556) [7] 19.93 (2556) [3] 
บรไูน 17 [2] 3.77 (2557) [5] 9.99 (2557) [8] 
มาเลเซยี 33 [3] 6.09 (2556) [2] 21.48 (2556) [1] 
อนิโดนีเซยี 55 [4] 3.30 (2557) [6] 17.51 (2557) [5] 
ฟิลปิปินส ์ 76 [5] 2.65 (2552) [8] 13.21 (2552) [7] 
ลาว 79 [6] 4.19 (2557) [3] 15.35 (2557) [6] 
ไทย 86 [7] 3.84 (2558) [4] 19.10 (2558) [4] 
เวยีดนาม 97 [8] 6.30 (2555) [1] 21.44 (2555) [2] 
กมัพชูา 106 [9] 2.02 (2556) [9] 9.91 (2556) [9] 
พมา่ 143 [10] N/A N/A 

 
จากการประชุมของคณะรฐัมนตรีเห็นชอบให้มกีารจดัเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ

โรงเรยีนกวดวชิา เมือ่วนัที ่10 มนีาคม ปี 2558 ทีเ่กดิจากมผีูร้อ้งเรยีนกบัคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กล่าวว่าโรงเรยีนกวดวิชามอีัตราก าไรอยู่ใน
ระดบัสูง แต่กลบัได้รบัการยกเว้นภาษี ท าให้เกดิความไม่เท่าเทยีมในการท าธุรกิจเกดิขึน้ จงึ
ส่งผลใหเ้กดิการศกึษาและเกบ็ภาษโีรงเรยีนกวดวชิาในทีสุ่ด ซึง่การเกบ็ภาษีโรงเรยีนกวดวชิา
ควรท าใหม้ลูค่าของตลาดกวดวชิาในปี 2558 ลดลง แต่เมื่อพจิารณามลูค่าของตลาดกวดวชิาใน
ปี 2558 กลบัพบว่าไม่ไดล้ดลงเลย จากภาพที ่1.1 เป็นขอ้มลูจากศูนยว์จิยัธนาคารกสกิรไทย
พบว่าในปี พ.ศ. 2558 ตลาดกวดวชิามมีลูค่า 8,189 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 รอ้ยละ 6.77 
ซึง่มากกว่าการเตบิโตโดยเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2555 – 2558 ทีเ่ท่ากบัรอ้ยละ 5.39  
 เมื่อพจิารณาสดัส่วนการกวดวชิาในปจัจุบนั กลบัพบว่าประเทศไทยยงัมสีดัส่วนของ
นักเรยีนที่กวดวชิาต่อนักเรยีนทัง้หมดในสดัส่วนที่ต ่ากว่าประเทศอื่น ๆ ในทวปีเอเชยี จากภาพที ่
1.2  เป็นขอ้มลูจากศูนยว์จิยัธนาคารไทยพาณิชย ์(Economic Intelligence Center) พบว่า
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พ.ศ. 

ประเทศไทยมสีดัส่วนดงักล่าวเพยีงรอ้ยละ 14 หรอืในกรุงเทพมหานครมสีดัส่วนรอ้ยละ 55 ซึง่
น้อยกว่าสดัส่วนของประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหล ีและสงิคโปร ์ดงันัน้ตลาดกวดวชิาของไทยยงั
สามารถเตบิโตไดม้ากกว่าเดมิ และจากภาพที ่1.3 เมื่อพจิารณาสดัส่วนแยกออกเป็นจงัหวดัต่าง ๆ 
ในประเทศไทย พบว่ากรุงเทพมหานครมสีดัส่วนของผู้ที่เรยีนกวดวชิามากที่สุดคดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 31 ของจ านวนนักเรยีนที่เรยีนกวดวชิาทัง้ประเทศซึง่แสดงไดว้่ากรุงเทพมหานครมผีู้ที่
กวดวชิามากทีสุ่ดเมือ่เทยีบกบัจงัหวดัอื่น ๆ ในประเทศไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 1.1  มลูค่าตลาดกวดวชิาในประเทศไทย 
แหล่งท่ีมำ:  ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2558. 
 

 

 
 

ภำพท่ี 1.2  รอ้ยละของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีก่วดวชิาต่อนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา  
                  ทัง้หมด 
แหล่งท่ีมำ:  ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2558.  

14 

55 

70 71 74 

90 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ไทย กรงุเทพฯ ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง เกำหลี สิงคโปร ์

ร้อ
ยล

ะ 



4 
 

 
 
ภำพท่ี 1.3  สดัส่วนของนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีก่วดวชิาในกรุงเทพฯ กบันกัเรยีนระดบั  
                   มธัยมศกึษาทีก่วดวชิาในจงัหวดัอื่นๆ 
 

เมื่อพจิารณาปจัจยัในการรบัเข้าศกึษาต่อของแต่ละประเทศจากตารางที่ 1.2 พบว่า 
ประเทศไทยใช้เพียงการสอบแข่งขนัและคะแนนจากโรงเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในขณะที่ประเทศอื่น เช่น ประเทศฟินแลนด์ สหรฐัอเมรกิา องักฤษ  และเกาหลใีต้ เป็นต้น ใช้
ปจัจยัในการคดัเลอืกมากกว่าการสอบแข่งขนัและคะแนนจากโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ไดแ้ก่ ประวตักิารท างานหรอืฝึกงาน ประวตังิานอาสาสมคัร หนังสอืรบัรองเขา้ และการ
เขยีนเรยีงความ ซึ่งจากระบบการศึกษาของประเทศไทยที่เน้นใช้คะแนนจากการสอบแข่งขนั 
รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงระบบการสอบคดัเลือกบ่อยครัง้ จึงเป็นแรงจูงใจนักเรยีนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายเลอืกใชเ้วลาในการกวดวชิามากขึน้ (สุจติรา ช านิวกิยก์รณ์, 2559)  
    
ตำรำงท่ี 1.2  ปจัจยัทีม่หาวทิยาลยัแต่ละประเทศใชใ้นการคดัเลอืกรบันกัเรยีนเขา้เรยีน 
 

ประเทศ ข้อสอบ 
คะแนน

จำกมธัยม
ปลำย 

ประวติักำร
ท ำงำนหรอื
ฝึกงำน 

ประวติังำน
อำสำสมคัร 

หนังสือ
รบัรอง 

เขียน
เรียงควำม 

ไทย √ √ X X X X 

ฟินแลนด ์ √ √ √ √ X √ 
เยอรมนั √ √ √ √ √ √ 
สหรฐัอเมรกิา √ √ √ √ √ √ 
องักฤษ √ X √ √ √ √ 
เกาหลใีต ้ √ √ √ √ √ √ 

ญีปุ่น่ √ √ N/A N/A N/A √ 

       

จงัหวดัอื่นๆ, 
69 

กรุงเทพฯ, 
31 
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ตำรำงท่ี 1.2  (ต่อ) 

 

ประเทศ ข้อสอบ 
คะแนน

จำกมธัยม
ปลำย 

ประวติักำร
ท ำงำนหรอื
ฝึกงำน 

ประวติังำน
อำสำสมคัร 

หนังสือ
รบัรอง 

เขียน
เรียงควำม 

มาเลเซยี √ X √ √ √ √ 

สงิคโปร ์ √ X X √ √ √ 

ออสเตรเลยี √ X √ √ √ √ 

ฮ่องกง √ X X X √ √ 

 
ประเด็นการกวดวิชามีการกล่าวถึงทัง้แง่ลบ และแง่ดี ในสังคมไทยในหลากหลาย

ประเดน็ โดยในแงล่บ มปีระเดน็ในแงเ่ดก็นกัเรยีนต้องใชเ้วลาเพิม่เตมิในการเรยีนกวดวชิา  เสยี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นและมคี่าเสยีโอกาสส าหรบัการใช้เวลาไปท ากิจกรรมอื่นที่เป็นการศึกษาหา
ความรูน้อกชัน้เรยีนหรอืใช้เวลาอยู่กบัครอบครวั  ประเดน็เหล่านี้เหน็ได้จากข้อร้องเรยีนจาก
ประชาชนที่ส่งไปรฐับาลเพื่อต้องการปฏริูปประเทศในประเด็นทางด้านการศึกษา โดยระบุว่า
ต้องการให้เดก็กวดวชิาน้อยลง เพราะไม่มเีวลาอยู่กบัพ่อแม่ ไม่ได้รบัการอบรมสัง่สอนใกล้ชดิ 
เดก็ไมม่เีวลาท ากจิกรรมอื่น เป็นตน้  ท าใหผู้ร้บัผดิชอบหลกัคอืกระทรวงศกึษาธกิารท าการวจิยั
เหตุผลที่เด็กต้องเรยีนกวดวิชา และหาวธิีการลดการกวดวิชาลง นอกจากนี้รายงานผลการ
ด าเนินงานศกึษาวจิยัเรื่อง “ยุทธศาสตร์การแก้ปญัหาการกวดวชิา” ของส านักนโยบายและ
ยทุธศาสตร ์(สนย.) ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ปี 2557 ซึง่เป็นการสงัเคราะหร์ายงาน
วจิยั ปรญิญานิพนธ ์และวทิยานิพนธ ์ในช่วงปี 2545-2557 พบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการกวด
วชิา คอื ผูเ้รยีนคาดว่าจะท าใหผ้ลการเรยีนดขีึน้ ช่วยเพิม่โอกาสในการสอบได ้ใชเ้ตรยีมตวัสอบ
คดัเลอืกเขา้มหาวทิยาลยั ต้องการเทคนิคการท าขอ้สอบ ส่วนผลกระทบจากการกวดวชิา อาท ิ
ค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง ผูเ้รยีนต้องออกนอกบา้น และสถาบนักวดวชิาไม่เน้นสอนแบบผูเ้รยีนเป็น
ศูนยก์ลาง  เป็นตน้  แมว้่าการสงัเคราะหง์านวจิยัของกระทรวงศกึษาจะพบว่าการกวดวชิาใหผ้ล
ในทางที่ไม่ดต่ีอสงัคมโดยรวม  แต่ทัง้นี้ในแง่ดขีองการกวดวชิา ยงัพบข้อสนับสนุนที่การกวด
วชิาส่งผลดต่ีอสงัคมและเศรษฐกจิในงานของ มนชยา  และ ศวิพงศ์  ปี 2548 ในการศกึษาเรื่อง 
การกวดวชิากบัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  ซึง่พบว่านักเรยีนทีม่ฐีานการศกึษาทีด่อียู่แลว้
จะเรยีนกวดวชิาเพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละโอกาสในการประสบความส าเรจ็ในชวีติ   และการกวด
วชิายงัเพิม่ผลสมัฤทธิใ์นการสอบเขา้มหาวทิยาลยัทีพ่บในงานของ สุวมิล ในปี 2552 เป็นตน้ 

ดงันัน้งานศึกษานี้จงึมุ่งเน้นตอบค าถามให้แก่สงัคมไทย ว่าการกวดวชิานัน้ส่งผลเสยี
หรอืผลดอีย่างไรต่อสงัคมไทยจากขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยตอบค าถามว่าท าไมนักเรยีนจงึเลอืก
เรยีนกวดวชิา เกดิจากปจัจยัใดบา้ง โดยเกดิจากการแข่งขนั หรอืจากการศกึษาในโรงเรยีนไม่มี
คุณภาพ การกวดวิชาท าลายหรือส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน และมีความเหลื่อมล ้า ใน
การศกึษาจากการกวดวชิาหรอืไม่ 
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1.2  วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

ประการแรก ศึกษาการตัดสินใจเลือกการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย ทีส่งักดัโรงเรยีนรฐัและเอกชน ประการทีส่อง ศกึษาลกัษณะ
และบทบาทของการเรยีนกวดวิชาที่เสรมิการเรยีนในโรงเรียนหรือมผีลเสียต่อการเรยีนใน
โรงเรยีน 
 
1.3  ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรศึกษำ 
 

ทราบถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกเรยีนกวดวชิา และความแตกต่างกนัของอทิธพิล
ของ ปจัจยัที่ก าหนดการเรยีนกวดวชิาระหว่างนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย และระหว่างนกัเรยีนโรงเรยีนรฐักบัเอกชน     และทราบบทบาทของการเรยีนกวดวชิาทีม่ ี
ความสมัพนัธ์กบัการเรยีนในโรงเรยีนว่ามลีกัษณะที่ช่วยเสรมิการเรยีนในโรงเรยีนใหด้ขีึน้หรอื
แยล่ง  

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การศกึษานี้จะครอบคลุมนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย ที่ก าลงั
ศกึษาอยู่ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 แบ่งเป็นโรงเรยีนรฐัและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  (สพฐ) โดยไม่รวมโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัและโรงเรยีนนานาชาต ิ  
 การกวดวชิาจ ากดัเฉพาะการกวดวชิากบัสถาบนัทีม่กีารเรยีนการสอนหอ้งละ 7 คนขึน้
ไปตามระเบยีบของกฏหมายซึง่จะตอ้งจดทะเบยีนเป็นโรงเรยีนกวดวชิา 
 
1.5  นิยำมศพัท ์
 

การเรยีนในโรงเรยีน หมายถงึ การเรยีนในระบบการศกึษาภาคบงัคบัทีร่ฐับาลก าหนด 
และมกีารก าหนดหลกัสูตรร่วมกนัจากกระทรวงศึกษาธกิาร  มจีุดมุ่งหมาย วิธกีารศึกษา 
ระยะเวลาของการศกึษาการวดัและประเมนิผล ซึง่เป็นเงือ่นไขของการส าเรจ็การศกึษาทีแ่น่นอน 

การเรยีนกวดวชิา หมายถงึ การเรยีนทางเลอืกทีเ่น้นความรวดเรว็ของการบรรลุเนื้อหา
และตรงประเดน็ทีใ่ชส้ าหรบัการสอบเพื่อท าคะแนนหรอืสอบเขา้เพื่อเรยีนต่อ หรอืเป็นการเรยีน
ทางเลอืกเพื่อเสรมิความเขา้ใจเนื้อหาในโรงเรยีน (เรยีนพเิศษ) โดยสามารถเลอืกผูส้อนทีช่อบ
และวชิาทีอ่ยากเรยีนได้ 
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บทท่ี 2 

 
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 
2.1  ทบทวนวรรณกรรม 

 
การออกเรยีนกลางครนัที่ต่อเน่ืองเป็นปญัหาหลกัระดบัชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา 

สถติจิากศูนยป้์องกนัการออกเรยีนกลางครนั ปี 2004 ยนืยนัขอ้เทจ็จรงิว่าการออกเรยีนกลาง
ครนัใชเ้งนิของประเทศหลายพนัลา้นในช่วงชวีติทีห่าเลีย้งตนเองไมไ่ดแ้ละรฐัขาดรายไดจ้ากภาษี
เนื่องจากผู้ที่ออกเรยีนกลางครนัว่างงานสูงมากซึ่งพบมากในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผล
การจดัโปรแกรมการกวดวชิาโดยอาสาสมคัรในทอ้งถิน่เพื่อกวดวชิาให้แก่นักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนต้นทีเ่สีย่งต่อการออกโรงเรยีนกลางครนั ซึง่เป็นวธิทีี่ไดผ้ลที่มปีระสทิธผิลสูงแต่เสยีใช้จ่าย
ต ่า ซึ่งมผีลต่อการปรบัปรุงความส าเรจ็ด้านวชิาการของนักเรยีนมธัยมศกึษาในวชิาหลกั เช่น 
วชิาภาษาองักฤษ วชิาการอ่านเชงิวเิคราะห์ และวชิาคณิตศาสตร ์จากการเปรยีบเทยีบนักเรยีน
ทีไ่ดร้บัการกวดวชิาจ านวนชัว่โมงมากกว่าสามารถเพิม่ผลการเรยีนในการสอบผ่านมากกว่าผูท้ี่
ได้รบัชัว่โมงการกวดวิชาน้อยกว่า และเป็นการช่วยนักเรยีนให้ยงัคงเรยีนในโรงเรยีนต่อไป 
(Allen and Chavkin, 2004)  

นอกจากนี้สถิตนิักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศสหรฐัอเมรกิาพบว่ามี
นักเรยีนออกเรยีนกลางครนัทุกปีเฉลีย่ปีละ 1.2 ล้านคน (Alliance for Excellent Education, 
2007 อา้งถงึใน Gutierrez, 2011) นกัเรยีนทีเ่สีย่งต่อการออกเรยีนกลางครนัส่วนมากเริม่ทีเ่กรด 
6 จากตัวชี้วดัด้านการไม่ค่อยเข้าเรยีน พฤติกรรมที่ไม่น่าพงึพอใจ และการสอบไม่ผ่านวชิา
คณิตศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ (Abete et al, 2009 อ้างถงึใน Gutierrez, 2011) เมื่อมตีวัชีว้ดั
เพยีงประการเดยีวขา้งต้น นักเรยีนเหล่านี้ก็มโีอกาสจบการศกึษาจากโรงเรยีนน้อยกว่ารอ้ยละ 25   
นักเรยีนเหล่านี้ไม่เพยีงเสี่ยงต่อการออกเรยีนกลางครนั แต่ยงัลงเอยด้วยการช่วยเหลอืของ
รฐับาล การว่างงาน และการถูกจ าคุก ทัง้นี้ไม่ใช่เพยีงไม่มดี้านพฤติกรรมที่ไม่น่าพงึประสงค์
เท่านัน้แต่เกี่ยวข้องกบัการสร้างแรงจูงใจในการจดัการศึกษาที่มคีุณภาพให้นักเรยีนทัง้หมด 
เนื่องจากประเทศต้องแก้วกิฤติด้านการศึกษา ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้ลงทุนในการคดิรเิริม่
มากมายเพื่อช่วยโรงเรยีนทีล่ม้เหลวมากเหล่านี้ ไดแ้ก่ การสอนทีแ่ตกต่างจากเดมิ การสอนทีใ่ห้
นกัเรยีนน าไปใชใ้นชวีติได้ ซึง่เป็นวธิใีนการช่วยเหลอืนักเรยีนใหไ้ดร้บัดา้นวชิาการ ซึง่การกวด
วชิาเป็นหน่ึงในวธิทีีเ่ขา้มามบีทบาทและจะไดผ้ลดทีีสุ่ด หาก 1) มบีุคคลไดร้บัการฝึกภายใต้การ
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นิเทศการศกึษาทีเ่อาใจใส่ 2) มกีารตรวจสอบและเสรมิแรงความก้าวหน้าของผู้ได้รบัการกวด
วชิา 3) มชี่วงการกวดวชิาบ่อยและสม ่าเสมอ แต่ละช่วง 10-60 นาทต่ีอวนั จะช่วยใหไ้ดร้บัผล
เชงิบวกทีม่ ัน่คง 4) ช่วงเวลาการกวดวชิาไดจ้ดัโครงสรา้งด ีเนื้อหา และการใหก้ารสอนไดร้บัการ
วางกลยุทธ์อย่างใส่ใจ  ผู้สอนกวดวชิาที่มปีระสทิธผิลต้องรูเ้นื้อหาและมขีัน้ตอนการเรยีนการ
สอน 5) มคีวามรว่มมอืใกลช้ดิกบันกัเรยีนหรอืคร ู6) มกีารฝึกอบรมแบบเขม้ขน้และต่อเนื่องแก่ผู้
กวดวชิา (Gutierrez, 2011) 

หลายประเทศในเอเซยีมวีฒันธรรมทีคุ่น้เคยกบัการเรยีนกวดวชิาและใหค้วามส าคญักบั
การเรยีนกวดวชิามากพอสมควร เนื่องจากความสะดวกสบายและเขา้ถงึการกวดวชิาง่ายจาก
การคมนาคมที่ดขี ึ้น และในยุคสมยัที่ครอบครวัเล็กลงมบีุตรเพยีง 1 ถึง 2 คนท าให้สามารถ
สนับสนุนใหบุ้ตรเรยีนกวดวชิาไดม้ากขึน้ ประกอบกบัการแข่งขนัทีสู่งท าใหบ้ดิามาราดาท างาน
หนักไม่มเีวลาทบทวนหนังสอืให้กบับุตรจงึกลายมาเป็นหน้าที่ของสถาบนักวดวชิา นอกจากนี้
ขนาดของหอ้งเรยีนทีใ่หญ่และคุณภาพของการสอนทีไ่ม่ดกีน็ ามาซึง่การเรยีนกวดวชิาเพิม่  เป็นต้น 
สถานการณ์เหล่าน้ีเกดิขึน้คลา้ยๆกนัในกรุงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น  กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้ 
นครไทเป ประเทศใต้หวนั  ประเทศฮ่องกง และเขตปกครองพิเศษมาเก๊า แห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (Kwok, 2004)  เฉพาะทีป่ระเทศเกาหลใีต้กลุ่มนักเรยีนที ่กวดวชิามากจะมาจาก
ครอบครวัที่ฐานะทางเศรษฐกิจดีและบิดามารดามกีารศึกษาสูง ทัง้ตัวเด็กเองจดัอยู่ในกลุ่ม
นักเรยีนที่เรยีนด ีทัง้นี้สดัส่วนครตู่อนักเรยีนทีม่ากกเ็ป็นเหตุผลใหเ้ดก็นักเรยีนกวดวชิามากขึน้
ดว้ยเช่นกนั (Kim, 2010)      

การศกึษาของเดก็ไทยอยู่คู่กบัการเรยีนเสรมิหรอืกวดวชิามายาวนาน  ทัง้แรงผลกัดนั
จากครอบครวัทีค่าดหวงัใหบุ้ตรเรยีนสูงเพื่อเป็นความภาคภูมใิจแก่วงศ์ตระกูล  และแรงผลกัดนั
จากตวัเดก็นักเรยีนเองที่ต้องการมุ่งมัน่เพื่อประสบความส าเรจ็ในอนาคตตามแบบฉบบัของคน
ส่วนใหญ่ในสงัคมทีเ่รยีนสูงแลว้ประสบความส าเรจ็ ซึง่พบว่าผูท้ีม่ฐีานการศกึษาทีด่อียู่แล้วและ
ฐานะทางครอบครวัที่ดจีะเลอืกกวดวชิาเพื่อเพิม่โอกาสและน าไปสู่ความส าเรจ็ในอนาคต และ
ส่งผลต่อการท างานโดยไดเ้ลื่อนสถานะจากแรงงานระดบัมธัยมศกึษาเป็นแรงงานระดบับณัฑติที่
ไดค้่าจา้งสงูกว่า  ซึง่แรงผลกัดนัใหบุ้คคลตอ้งการเรยีนกวดวชิาเกดิจากการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดเ้ขา้
ศึกษาต่อในสถาบนัอุดมศึกษา  ระบบการสอบคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยัรฐัจ ากัดรบัที่มกีาร
เปลีย่นแปลงบ่อยและออกขอ้สอบไม่ตรงกบัทีเ่รยีนในโรงเรยีนท าให้เดก็นักเรยีนต้องพึง่พาการ
เรยีนกวดวชิา   นอกจากนี้โดยเปรยีบเทยีบแลว้ผู้ที่เรยีนกวดวชิาจะมโีอกาสสอบเขา้คณะและ
มหาวทิยาลยัทีต่นเองต้องการไดม้ากกว่าผูท้ีไ่ม่ไดเ้รยีนกวดวชิา  และการกวดวชิาสามารถเพิม่
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยผ่านการยกระดบัความสามารถขัน้ต ่าของผู้ที่ได้รบั
คดัเลอืกเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาซึง่เป็นการสะสมทุนมนุษย์โดยจะมรีายไดใ้นอนาคตที่
สงูขึน้ และคนทีม่ทีุนมนุษยม์ากจะมผีลติภาพทีสู่งกว่าคนทีม่ทีุนมนุษยต์ ่า  แมว้่าการกวดวชิาจะ
มผีลดแีต่ก็ท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าเนื่องจากความแตกต่างทางด้านรายได้ของครอบครวัที่มี
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รายได้ต ่ าซึ่งไม่มเีงินได้มากพอที่จะให้บุตรหลานเรียนกวดวิชา เมื่อเปรยีบเทียบกับเพื่อน
นกัเรยีนทีค่รอบครวัมรีายไดส้งูกว่าจะเขา้ถงึการเรยีนกวดวชิามากกว่าท าใหเ้กิดความเหลีอ่มล ้า
ทางการศกึษาและส่งผลไปถงึความเหลีอ่มล ้าในหน้าที่การงานและเงนิได้ในอนาคต (มนชยา อุรุยศ 
และ ศิวพงศ์ ธรีอ าพน, 2548; สุวิมล จรีะทรงศรี, 2552; สุจติรา ช านิวิกย์กรณ์, 2559; 
Napompech, 2011) 

มติขิองการกวดวชิาที่เป็นปญัหา คอื การกวดวชิาในวชิาหลกั เช่น ภาษาองักฤษ และ
คณติศาสตร ์ไมร่วมวชิานอกหลกัสตูรเช่น ฟุตบอลและบลัเลย ์การกวดวชิาเสรมิภาคเอกชนเป็น
พบมากในหลายประเทศของเอเชยีตะวนัออก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น สาธารณรฐัเกาหล ีและ
ไตห้วนั ในหลายทศวรรษนี้การกวดวชิาเตบิโตอย่างชดัเจนทัง้ในสงัคมอุตสาหกรรมและสงัคมที่
ไดร้บัการพฒันาน้อย ในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ อยีปิต์ อนิเดยี มอลตา  และโรมาเนีย มนีักเรยีน
หนึ่งในสามเรยีนกวดวชิา และในบางแห่งมสีดัส่วนสงูขึน้ ซึง่ดา้นลบของการกวดวชิา ไดแ้ก่ กวด
วชิาส่งผลเสยีต่อครอบครวั เดก็นกัเรยีนไมม่เีวลาอยูก่บัผู้ปกครอง การเรยีนมากเกนิไปและเรยีน
แบบเรง่รดัขาดการวเิคราะหส์่งผลต่อผลติภาพการท างานทีต่ ่า และอาจน าไปสู่การคอรร์บัชัน่ได้
ในงานของ   ปญัหาการท าให้หลกัสูตรหลกัผดิเพีย้น การสรา้งความกดดนักบันักเรยีนทีย่งัอายุ
น้อย การเพิม่ความไม่เท่าเทยีมทางสงัคม การที่ผู้กวดวชิาโกงผู้เรยีน และมกีรณีที่ครูผู้สอน
ไดร้บัค่าสอนกวดวชิาจากนกัเรยีนหลงัเวลาเรยีน ในกรณีทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดคอืเกดิรปูแบบการขู่เขญ็
เกดิขึ้น ซึ่งครูจะสอนเพยีงครึง่หนึ่งของหลกัสูตรระหว่างเวลาเรยีนในโรงเรยีนแล้วต้องการให้
นกัเรยีนจา่ยเงนิเพื่อเรยีนพเิศษนอกเวลาเรยีน การเรยีนกวดวชิาอาจเรยีนแบบตวัต่อตวั ทีบ่า้น
ของผู้สอนหรอืทีบ่้านของผู้เรยีน การเรยีนกวดวชิาอาจเรยีนเป็นกลุ่ม ชัน้เรยีนขนาดใหญ่ หรอื
ห้องบรรยายขนาดใหญ่   รฐับาลสาธารรฐัเกาหลีเคยพยายามห้ามการกวดวิชาแต่ไม่ได้ผล 
รฐับาลไตห้วนัใชร้ะบบเศรษฐกจิแบบเสรนีิยม แต่ออกระเบยีบและสิง่ทีค่าดหวงัใหส้ถานกวดวชิา
ทีก่่อตัง้ออกระเบยีบของตนเองขึน้ รฐับาลฮ่องกงเพิม่บทบาทแทรกแซง แต่การแทรกแซงอาจไม่
ยัง่ยนืในระยะยาว ส่วนในสงิคโปรค์รูผูส้อนถูกหา้มรบัเงนิค่าเรยีนกวดวชิาจากนักเรยีนของตน 
แต่ในมอรเิชยีสมกีารกวดวชิามานานและยากที่จะเลกิสิง่ทีป่ฏบิตักินัอยู่ ดงันัน้รฐับาลมอรเิชยีส
จ าเป็นต้องหาแนวทางที่แตกต่างไป อย่างไรก็ตามจากการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบสามารถระบุ
สาระส าคญัร่วมกนั ในระดบัพื้นฐานมกีารสนองตอบนโยบายหลกัส าหรบัรฐับาล 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) การเพกิเฉยต่อปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้  2) หา้มการกวดวชิาภาคเอกชน 3) รบัรูแ้ละจดั
ระเบยีบการกวดวชิา 4) ส่งเสรมิการกวดวชิาอย่างมาก ดา้นการน าแต่ละกลยุทธไ์ปใชส้ าหรบัผู้
ก าหนดนโยบายซึ่งตัดสินใจจะรบัรู้และจดัระเบียบการกวดวิชา รฐับาลของบางสังคมอาจ
ตดัสนิใจว่าค่าใชจ้่ายของการควบคุมเกนิกว่าประโยชน์ทีไ่ดร้บั แต่รฐับาลอื่นๆก าลงัรบัรูเ้พิม่ขึน้
ว่าการกวดวิชาเสรมิภาคเอกชนสมควรได้รบัการเอาใจใส่ให้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าที่ได้รบัมา
จนกระทัง่บดันี้  ในส่วนของประเทศไทยเริม่มกีารเรยีกเก็บภาษโีรงเรยีนกวดวชิาเมื่อกลางปี 
พ.ศ.2558 แต่เมื่อรฐับาลเรยีนเก็บภาษี ผู้ประกอบการโรงเรยีนกวดวิชาจะสามารถผลกัภาระ
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ใหก้บัผูเ้รยีนได้โดยการขึน้ราคาค่าเรยีน ซึ่งตลาดการเรยีนกวดวชิาในภาพรวมมคีวามยดืหยุ่น
ต่อราคาต ่า ท าใหผู้เ้รยีนจะรบัภาระจากการขึน้ราคามากกว่าผูป้ระกอบการ ดงันัน้การแก้ปญัหา
ดงักล่าวอาจจะบรรเทาปญัหาการเรยีนกวดวชิาไดบ้า้ง แต่อาจจะไม่ใช่ระยะยาว (Bray, 2003; 
กรองแกว้ ณ ล าปาง, 2555; กระทรวงศกึษา, 2557) 

นอกเหนือจากปญัหาของการกวดวชิาขา้งต้น  ในประเทศเนปาลพบว่าครใูนโรงเรยีนใส่
ใจการสอนในเวลาเรยีนน้อยลงและรบัสอนพเิศษเพิม่ให้กบันักเรยีน ซึ่งท าให้สถาบนักวดวชิา
ภายนอกเจาะตลาดนักเรยีนยากเนื่องจากนักเรยีนมกัที่จะเรยีนเสรมิกบัครูเพื่อได้รูเ้นื้อหาที่จะ
ออกสอบไดต้รงประเดน็กว่า (Jayachandran, 2014) 

      
2.1.1  ปัจจยัก ำหนดกำรเรียนกวดวิชำ 
ในการศกึษาเหตุปจัจยัของการเลอืกเรยีนกวดวชิาโดยการศกึษาพฤตกิรรมการกวดวชิา

ของเดก็นกัเรยีน  โดยพบว่าปจัจยัดา้นผูเ้รยีนทีส่ าคญั เช่นระดบัการศกึษาและผลการเรยีนเฉลีย่
มผีลต่อการเรยีนกวดวชิา โดยระดบัการศกึษาทีสู่งขึน้ท าให้โอกาสในการเรยีนกวดวชิามากขึน้
ซึง่สอดคล้องกนัระหว่างงานศกึษาของไทย (กรองแก้ว ณ ล าปาง, 2555; รุจริา จนัทรแ์ดง, 
2556) และงานศกึษาของต่างประเทศเช่นประเทศเกาหลใีต้ (Kim, 2010)  แต่ในประเทศ
เวียดนามพบว่ามลีกัษณะที่ตรงกันข้ามกล่าวคือ การศึกษาที่สูงขึ้นจะเรยีนกวดวิชาน้อยลง 
(Dang, 2007)  ในส่วนของผลการเรยีนเฉลี่ยพบว่ามคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการ
กวดวชิาในงานศกึษาของประเทศไทย (กรองแก้ว ณ ล าปาง, 2555; รุจริา จนัทรแ์ดง, 2556) 
โดยถา้ผลการเรยีนเฉลีย่สงูขึน้ จะท าใหโ้อกาสเรยีนกวดวชิามากขึน้ตามไปดว้ย 

เมื่อพจิารณาดา้นครอบครวัของผูเ้รยีนพบว่ารายไดค้รอบครวัมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดียวกนักับการกวดวิชาทัง้ในงานของประเทศไทยและต่างประเทศ (กรองแก้ว ณ ล าปาง, 
2555; รุจริา จนัทรแ์ดง, 2556; Kim, 2010) และการศกึษาของบดิามารดาพบว่าส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเรยีนกวดวชิาของนักเรยีนในทศิทางเดยีวกนักล่าวคอืนักเรยีนที่บดิาหรอืมารดาที่มี
การศกึษาสงูจะกวดวชิามากกว่าเพื่อนนกัเรยีนทีบ่ดิาหรอืมารดามกีารศกึษาต ่ากว่าซึง่พบในงาน
ศกึษาของประเทศเวยีดนาม (Dang, 2007) และประเทศเกาหลใีต ้(Kim, 2010)   

ด้านปจัจยัราคาค่าเรยีนกวดวิชาในงานศึกษาของประเทศไทยพบว่ามผีลในทิศทาง
ตรงกนัขา้มกบัการเรยีนกวดวชิา กล่าวคอืเมือ่ราคาค่าเรยีนกวดวชิาสูงขึน้จะท าใหเ้รยีนกวดวชิา
น้อยลง (กรองแก้ว ณ ล าปาง, 2555) แต่ให้ผลที่ต่างกนัในงานศึกษาของประเทศเวยีดนาม 
(Dang, 2007) 

นอกจากน้ีงานศึกษาของต่างประเทศได้พจิารณาปจัจยัด้านโรงเรยีนเข้าไปด้วย เช่น 
คุณวุฒคิรทูีโ่รงเรยีนซึง่ส่งผลต่อการตดัสนิใจกวดวชิาในทศิทางตรงขา้มกล่าวคอื ถ้าคุณวุฒคิรทูี่
โรงเรยีนสงูขึน้เดก็จะเรยีนกวดวชิาน้อยลงในประเทศเวยีดนาม (Dang, 2007) และประเภทของ
โรงเรยีนรฐัหรอืเอกชนมผีลต่อการกวดวชิาในงานของประเทศอเจนตนิา (Cámara, Coseani 
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and Gertel, 2014) โดยทีน่กัเรยีนทีเ่รยีนโรงเรยีนรฐัจะกวดวชิามากกว่านักเรยีนที่เรยีนโรงเรยีน
เอกชน และในประเทศเกาหลใีตพ้บว่าสดัส่วนนกัเรยีนในหอ้งต่อครูทีสู่งขึน้จะท าให้นักเรยีนกวด
วชิามากขึน้ (Kim, 2010) 

จากปจัจยัพืน้ฐานดา้นผูเ้รยีนและลกัษณะครอบครวัแลว้ ยงัพบว่าปจัจยัดา้นสถาบนักวด
วชิามผีลต่อการเรยีนกวดวชิาด้วยเช่นกนั ในงานศกึษาของประเทศไทยพบว่า ปจัจยัเสรมิทีจ่ะ
ท าให้เดก็นักเรยีนกวดวชิามากขึน้คอื ตวิเตอรห์รอืผูส้อนมคีวามเชี่ยวชาญดา้นวชิาความรูแ้ละ
ความสามารถในการถ่ายทอดวชิาความรูใ้ห้กบัเดก็ได้ด ี สถานที่เรยีนกวดวชิาสะอาดน่าเรยีน  
หอ้งเรยีนตดิเครือ่งปรบัอากาศ  สถานทีเ่รยีนใกลแ้หล่งท่องเทีย่ว  และสถาบนักวดวชิามเีอกสาร
ประกอบการสอนทีน่่าเรยีน (Napompech, 2011) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปวรรณกรรมทีศ่กึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีส่่งผล
กระทบต่อการเรยีนกวดวชิาไดด้งัตารางที ่2.1  
 
ตำรำงท่ี 2.1  สรุปวรรณกรรมทีใ่ชใ้นการศกึษาปจัจยัก าหนดการกวดวชิา 
 
 วรรณกรรมท่ีใช้และทิศทำงควำมสมัพนัธ์ของตวัแปร 
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มเีอกสารประกอบการสอนทีด่ ี
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ตำรำงท่ี 2.1  (ต่อ) 
 

       

 วรรณกรรมท่ีใช้และทิศทำงควำมสมัพนัธ์ของตวัแปร 
ตวัแปรอิสระ กรอง

แกว้  
 

(2555) 

รุจริา 
 

(2556) 

รชัดา  
 

(2554) 

Napompech 
 

(2011) 
(ไทย) 

Cámara  
 et al. 
 (2014) 

(อเจนตนิา) 

Dang  
 

(2007) 
(เวยีดนาม) 

Kim 
 
(2007) 
(เกาหลใีต)้ 

ข้อมลูท่ีใช้ ขอ้มลู
ทุตยิ
ภมูจิาก 
สศช. 

ขอ้มลู
ปฐม
ภมู ิ

ขอ้มลู
ปฐมภมู ิ

ขอ้มลูปฐม
ภมู ิ

ขอ้มลู
ทุตยิภมูิ
จาก 

VLSS 

ขอ้มลูปฐม
ภมู ิ

ขอ้มลูปฐม
ภมู ิ

สมกำร Logit Logit OLS U test Tobit Tobit Tobit 

 

หมำยเหตุ:  ช่องทีไ่มใ่ส่เครื่องหมายคอืนกัวจิยัไมไ่ดใ้ส่ตวัแปรในสมการ และ N คอืตวัแปรไม่ม ี
                 ผลต่อการกวดวชิา 
  

จากการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปจัจยัก าหนดการกวดวิชา พบว่ามีปจัจยั
ก าหนดพฤตกิรรมของผูเ้รยีนอยูม่ากมาย ตามสมมตฐิานและทฤษฎอี้างองิของผูว้จิยั   แต่พบว่า
งานของประเทศไทยและต่างประเทศยงัไม่มีการพิจารณาข้อมูลการเข้าเรยีนที่แท้จรงิของ
นักเรยีนที่อาจจะมกีารขาดเรียนและเลือกกวดวิชาทดแทน เป็นต้น นอกจากนี้งานศึกษาใน
ประเทศไทยยงัมไิด้น าปจัจยัด้านโรงเรยีนมาพจิารณาเช่น ประเภทของโรงเรยีน  ขนาดของ
โรงเรยีนหรอื จ านวนนักเรยีนต่อห้อง ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเหน็ว่าเป็นจุดเด่นของงานศกึษานี้ทีจ่ะน า
ปจัจยัขา้งตน้มาพจิารณาดว้ยเพื่อความสมบรูณ์ของงานวจิยั  

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 
2.2.1  เศรษฐศำสตรท์ุนมนุษย ์(The Economics of Human Capital) 
การตดัสนิใจของครวัเรอืนเกี่ยวกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิต้องพจิารณาเกี่ยวกบั  การ

ผลติ การแลกเปลีย่น การบรโิภคสนิคา้ หรอืบรกิารทีก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ละรายจ่ายของครอบครวั 
เพื่อหาลู่ทางที่จะใช้ทรพัยากรของครอบครวัที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
บรรลุผลตามทีค่รอบครวัตัง้เป้าหมายไว ้ 

จากงานวจิยัเกี่ยวกบัทุนมนุษย ์(Becker, 1962, 1964, 1975; Mincer, 1958, 1962a, 
1974 อ้างถงึใน Heckman, 2014) เน้นความส าคญัของเวลาที่ถูกใชไ้ปก่อนการมรีายได้ซึ่ง
จดัเป็นค่าใชจ้า่ยของการศกึษาและการฝึกงาน  ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการทีค่รอบครวัผลติและบรโิภค
สนิคา้และกจิกรรมต่างๆทีค่รวัเรอืนนัน้จดัขึน้ เช่น การบรโิภคอาหาร การเลีย้งดูและสัง่สอนเดก็
ให้เติบโต กจิกรรรมยามว่าง ท าให้ครอบครวัเผชญิกบัอุปสรรคทัง้ด้านเวลาและงบประมาณ        
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ความคดิพืน้ฐานในการวเิคราะหพ์บว่าครวัเรอืนเป็นเหมอืน “โรงงานเลก็” (Becker, 1981) ซึง่
ผลติสนิค้าพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่อยู่อาศยั ความบนัเทงิ เป็นต้น การใช้เวลาและปจัจยัน าเข้า
ของสนิค้าทัว่ไป ผู้ผลติขนาดเลก็ซึ่งครวัเรอืนซื้อได้ที่ตลาด ในการวเิคราะห์แบบนี้ราคาสนิค้า
พืน้ฐานม ี2 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบแรกประกอบด้วยราคาของการซื้อสนิค้าที่ตลาด 
องคป์ระกอบที ่2 คอื เวลาทีใ่ชไ้ปในการผลติและบรโิภคสนิคา้ การใชเ้วลาเท่ากบัค่าจา้งคูณกบั
เวลาทีใ่ชต่้อหน่วยของสนิคา้ที่ผลติในครวัเรอืน ซึ่งบอกเป็นนัยว่าการเพิม่ค่าจา้งของสมาชกิใน
ครวัเรอืนท าใหก้ระตุน้ใหท้ างานมากขึน้และบรโิภคมากขึน้ดว้ย  นอกจากนี้ไดส้รา้งทฤษฎทีัว่ไป
เกีย่วกบัพฤตกิรรมของครอบครวั รวมถงึไมเ่พยีงแต่การใชเ้วลาเท่านัน้แต่ยงัรวมถงึการตดัสนิใจ
เกี่ยวกบัการแต่งงาน การอย่ารา้งและบุตร ขณะทีค่่าจา้งทีแ่ท้จรงิเพิม่ขึน้ ครอบครวัก็ไดร้บัการ
ผ่อนคลายมากขึน้ เพื่อว่าไม่ต้องประหยดัมากเมื่อมกีารใช้จ่ายพเิศษเพิ่มขึน้ส าหรบัสมาชกิใน
ครวัเรอืน เช่น ค่าใชจ้่ายในการดูแลเดก็ เนื่องจากสามารถใหส้ถาบนัอื่นๆ เช่น บรษิทั โรงเรยีน 
และตวัแทนสาธารณะอื่นๆมบีทบาทเขา้มาแทนที ่   แต่การทีผู่้หญงิทีแ่ต่งงานมสี่วนร่วมในการ
ท างานนอกบา้นเพิม่ขึน้ จะมแีนวโน้มของการอยา่รา้งเพิม่ขึน้ดว้ย  
 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เวลาในครวัเรือน พบว่าที่มอีิทธิพลมากในบริบทของ
ครวัเรอืนและครอบครวัคอืการศกึษาเกี่ยวกบัเรื่องภาวะเจรญิพนัธุ ์ในบทความชื่อ การวเิคราะห์
เศรษฐกจิของภาวะเจรญิพนัธุ์ (Becker, 1960) พบว่าพ่อแม่ชอบทีจ่ะให้บุตร ไดร้บัการศกึษา
มากและระดบัสงู ซึง่การศกึษาระดบัสูงเป็นผลจากจ านวนเวลาและทรพัยากรอื่นๆทีพ่่อแม่ใชไ้ป 
การลงทุนในต้นทุนมนุษยข์องบุตรอาจส่งผลถงึหน้าทีข่องการหารายไดแ้ละราคาต่างๆ ขณะที่
ค่าจ้างเพิม่ขึ้นพ่อแม่ก็เพิ่มการลงทุนในต้นทุนมนุษย์รวมทัง้การลดจ านวนบุตร ตวัอย่างเช่น 
Becker ใช้ทฤษฎนีี้อธบิายเกี่ยวกบัการลดลงทางประวตัิศาสตรด์้านการเจรญิพนัธุ์ในประเทศ
อุตสาหกรรม การแปรผนัต่างๆด้านการเจรญิพนัธุใ์นประเทศต่าง ๆ และระหว่างเมอืงใหญ่กบั
ชนบท 

จากการทีค่รอบครวัผลติและบรโิภคสนิคา้ที่ครวัเรอืนนัน้จดัขึน้ เช่น การบรโิภคอาหาร 
การเลีย้งดแูละสัง่สอนเดก็ใหเ้ตบิโต กจิกรรรมยามว่าง รวมทัง้เวลาว่างระหว่างงาน พจิารณาได้
จากตวัแบบดงันี้ (Becker, 1965)  

 
U(Z1, … , ZI)      (1) 

         ครอบครวัเผชญิกบัอุปสรรคทัง้ดา้นเวลาและงบประมาณ 
Zi = f(i) (Xi, Ti),     i = 1, … , I. 

    (2) 
Xi  คอื เวคเตอรข์องสนิคา้ทีใ่ชผ้ลติ Zi และ Ti คอื เวลา  และราคา Zi ขึน้กบัราคาของ

องคป์ระกอบโดยก าหนดใหค้งทีใ่นแต่ละ f(i)  กส็ามารถสรา้งดชันีราคาขนาดทีค่งที่ส าหรบัแต่ละ
สนิคา้ 
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เนื่องจากครวัเรอืนเผชญิทัง้ขอ้จ ากดัดา้นเวลาและดา้นงบประมาณ Becker ใชพ้ชีคณิต
เบื้องต้นแสดงให้เหน็ว่าภายใต้สมมตฐิานว่าครวัเรอืนมขีอ้จ ากดั ภายใต้สมมตฐิานที่ว่า Ti คอื 
สเกลาร ์และ w คอื ราคาของเวลาที่ใช้ไปทัง้หมด  ปรมิาณสูงสุดที่บุคคลสามารถหาได้ คอื รายได้
ทัง้หมดแสดงโดย  B = wT + V ขณะที ่T = ∑ Ti และ V คอื ปรมิาณของรายไดท้ีย่งัไม่ไดร้บัซึง่
จะเกบ็ทีค่รวัเรอืน  Zi รวมทุกกจิกรรมทีใ่ชเ้วลาไป (รวมทัง้เวลาว่างระหว่างงาน)     
       I  
 ∑ πi Zi  = wT + V= 

B 
(3) 

    I=1  
 อุปสงคส์ าหรบัปจัจยัน าเขา้ Xi , Ti ทีไ่ดร้บัมาจากอุปสงคส์ าหรบั Zi การตอบสนองของ
อุปสงค์ส าหรบักิจกรรมต่างๆในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงราคาของเวลาขึ้นกับความ
เขม้ขน้ของเวลาและสนิคา้ในการผลติสนิคา้โภคภณัฑ ์ Becker พฒันาการวเิคราะหท์ัว่ไปต่อไป
ทีซ่ึง่ตน้ทุนส่วนเพิม่ของเวลาแปรผกผนักบักจิกรรม 
 แบบจ าลองอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Becker เป็นตัวอย่างของ การวิเคราะห์
ความสามารถในการแบ่งแยกทัว่ไปของ Terence Gorman (Gorman, 1959 อ้างถงึใน Heckman, 
2014) บนพืน้ฐานดชันีราคา πi                                                     
                ดงันัน้การให้ความหมายของทุนมนุษย ์(Becker, 1992) คอื ความสามารถของมนุษย ์
และผลของการลงทุนในความสามารถของมนุษย ์ซึง่เขาประสบความส าเรจ็ในการสรา้งสูตร และ
เป็นสูตรพื้นฐานของทฤษฎเีศรษฐศาสตรจ์ุลภาค และไดพ้ฒันาแนวคดิทุนมนุษยส์ู่ทฤษฎทีัว่ไป
ของการกระจายของรายไดแ้รงงาน การท านายของทฤษฎนีี้นี้อาศยัโครงสรา้งของค่าจ้างทีเ่ขยีน
เป็นสูตรที่เรยีกว่า ทุนมนุษย ์- การหารายได ้ซึ่งชี้เฉพาะเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างการหา
รายได้และทุนมนุษย์  นอกจากนี้ได้สร้างรูปแบบและการวิเคราะห์กรอบแนวคิดที่น าไป
ประยุกต์ใชไ้ดไ้ม่เพยีงแต่การอตัราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนทางการศกึษาและการฝึกงาน 
แต่ด้านความแตกต่างของค่าจ้างและรายละเอียดค่าจ้างล่วงเวลา  ทัง้ยงัช่วยอธบิายรูปแบบ
การคา้ขา้มชาต ิความจรงิขอ้แตกต่างในการจดัหาทุนมนุษยร์ะหว่างประเทศแสดงใหเ้หน็ถงึการ
มีพลังมากกว่าข้อแตกต่างในการจดัหาทุนที่แท้จริง   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์ใน
ภาคปฏบิตัทิีไ่ดร้บัความสะดวกทีเ่หน็ไดช้ดัเจนดว้ยการจดัหาทีเ่พิม่ขึน้ไดข้องขอ้มลูจุลภาค เช่น 
ขอ้มลูรายปีภาคตดัขวาง ค่าจา้ง และลกัษณะต่าง ๆ ของแรงงาน  

จากทฤษฎดีงักล่าวสรุปว่า ครอบครวัยงัคงส าคญัมาก ครอบครวัเปลี่ยนแปลงไปมาก
ภายใต้แรงผลกัดนัที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อเศรษฐกิจสมยัใหม่และภายใต้แรงผลกัดนัที่เกิดจาก
นโยบายทีไ่ม่ด ีซึง่เราสามารถแนะน านโยบายทีด่ไีด ้เพื่อขจดัการเปลีย่นแปลงทีไ่ม่จ าเป็นและที่
เป็นอนัตราย และเราสามารถปรบัครอบครวัสมยัใหม่ เมื่อเราเน้นที่ครอบครวั หรอื เน้นต้นทุน
มนุษยท์ีจ่ดัวางคนเป็นศูนยก์ลางของชวีติเศรษฐกจิ 
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เมือ่พจิารณาแนวคดิและทฤษฎขีา้งต้น การใหบุ้ตรเรยีนกวดวชิาถอืเป็นต้นทุนของบดิา
มารดา  ที่มคี่าเสียโอกาสในการน าทรพัยากรเงนิทุนหรอืเวลาที่จะใช้ในการกวดวิชาไปท า
ประโยชน์อย่างอื่นดว้ย  แต่การกวดวชิาท าใหเ้ดก็ไดท้บทวนและเพิม่เตมิความรูม้ากขึน้ซึ่งอาจ
เป็นประโยชน์ต่อการท าผลคะแนนใหด้ขีึน้และสอบแข่งขนัสู่การเรยีนในระดบัชัน้ทีสู่งขึน้ ไดเ้ขา้
ท างานในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ด ีเมื่อคดิอตัราผลตอบแทนและต้นทุนจากการลงทุนมนุษย์
อาจจะคุ้มค่าส าหรบัตวันักเรยีนเองและบดิามารดาในการที่จะจดัสรรเวลาท ากจิกรรมอื่น แต่ใช้
เวลาไปกบัการศกึษาเล่าเรยีนส าหรบันักเรยีน และใชเ้วลาในการมุ่งมัน่ท างานเพื่อใหม้ฐีานะที่ดี
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนมนุษยข์องบุตรส าหรบับดิาและมารดา เป็นต้น ดงันัน้การกวด
วชิาจดัได้ว่าเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ เนื่องจากเป็นการศึกษาหาความรู้เพื่อให้เกิดความ
เชีย่วชาญและช านาญ ส่งผลต่อโอกาสความกา้วหน้าในงานและรายไดส้งูในอนาคต  
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บทท่ี 3 

 
ระเบียบวิธีวิจยั 

 
3.1  วิธีกำรศึกษำ 

 
งานศึกษานี้จะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสองส่วนคือ ค่าสถิติเชิงพรรณาเพื่ออธิบาย

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างที่ได้จากการส ารวจ เช่น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการกวดวชิาของนักเรยีน
ระดับมธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการกวดวิชาของนักเรยีน
โรงเรยีนรฐับาลและเอกชน และจ านวนชัว่โมงเฉลี่ยในการเรยีนกวดวชิาของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย  เป็นต้น พรอ้มทัง้จดัท าตารางจบัคู่ตวัแปร (Cross Tabulation) 
เพื่อดูความสมัพนัธ์เกี่ยวกบัปจัจยัด้านครอบครวัและการเรยีนกวดวชิา หรอืปจัจยัด้านผลการ
เรยีนและการเรยีนกวดวชิา  เช่น  เกรดเฉลีย่กบัการเลอืกเรยีนกวดวชิา  รายไดข้องบดิามารดา
กบัการเลอืกเรยีนกวดวชิา  ประเภทของโรงเรยีนกบัการเลอืกเรยีนกวดวชิา  และระดบัชัน้เรยีน
กบัเหตุผลทีเ่รยีนกวดวชิา เป็นตน้ 

ส่วนที่สองพจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผลของปจัจยัต่างๆ พรอ้มทัง้ทศิทางและ
ขนาดของความสมัพนัธท์ าไดโ้ดยใชส้มการโพรบทิ (Probit Model) ในการทดสอบและประมาณ
ค่าแนวโน้มการเลอืกเรยีนกวดวชิา เนื่องจากการเก็บตวัอย่างขนาดใหญ่ท าให้ข้อมูลมกีาร
กระจายตวัแบบปกต ิดงันัน้การใช้สมการโพรบทิ จงึมคีวามเหมาะสมกว่าสมการโลจทิ (Logit 
Model) ทีข่อ้มลูมกีารกระจายตวัแบบโลจสิตกิ (Logistic Distribution) และตรวจสอบปญัหาทาง
เศรษฐมติพิรอ้มทัง้แกไ้ขปญัหาใหถู้กต้องเพื่อใหไ้ดต้วัประมาณค่าทีด่ ีเช่น  ปญัหาความสมัพนัธก์นั
ของตวัแปรอสิระ (Multicollinearity) ปญัหาความไม่คงทีข่องความแปรปรวน (Heteroskedasticity) 
และปญัหาความสมัพนัธก์นัขา้มเวลาของค่าความคาดเคลื่อน (Autocorrelation) เป็นต้น  โดย
สมการที่ใช้ทดสอบความสมัพันธ์ของปจัจยัที่ส่งผลต่อการเรยีนกวดวิชาได้ก าหนดตัวแปร
ควบคุมอ้างองิจากทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรแ์ละงานวจิยัในอดตีที่ผ่านมา  และสรุปออกมาเป็น
สมการดงันี้ 

สมการที่ 1  ทดสอบปจัจยัที่นักเรยีนเลอืกเรยีนกวดวชิาหรอืไม่เรยีนกวดวชิา(CRAM) 
โดยสมการโพรบทิ (Probit) ซึ่งประกอบด้วยปจัจยัก าหนดด้านผู้เรยีน  และลกัษณะครอบครวั  
ดงันี้ 
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CRAM = f( GPA , EDUL ,GENDER, TYPE , SPCS,  MARIT , SIBL, MED , FIN ) 
  
3.1.1  ปัจจยัด้ำนผูเ้รียนประกอบด้วย  

1)  ผลการเรยีน (GPA) มสีมมตฐิานของผลการศกึษาดว้ยกนั 2 ทศิทางกล่าวคอื
ผลการเรยีนเพิม่ขึน้อาจส่งผลให้โอกาสการเรยีนกวดวชิามากขึน้หรอืลดลงได้  โดยถ้าผลการ
เรยีนเพิม่ขึน้แล้วมโีอกาสกวดวชิาเพิม่ขึน้อาจหมายถงึ นักเรยีนต้องการเพิม่ความมัน่ใจในการ
ท าคะแนนและสอบแข่งขนั แต่ถ้าผลการเรยีนเพิ่มขึ้นแล้วมโีอกาสให้กวดวชิาลดลงแสดงถึง
นกัเรยีนอาจมลีกัษณะมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองแลว้ไม่ต้องการเสยีเวลาและค่าใชจ้่ายในการเรยีน
กวดวชิา   

2)  ระดบัชัน้เรยีน (EDUL)  มสีมมตฐิานว่านักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายจะมโีอกาสเรยีนกวดวชิามากกว่านกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  เนื่องจากนักเรยีน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายต้องเตรียมตัวท าคะแนนและสอบแข่งขนัเพื่อเรียนต่อใน
ระดบัอุดมศกึษา  

3)  เพศ (GENDER) มีสมมติฐานว่านักเรียนหญิงมีแนวโน้มที่จะกวดวิชา
มากกว่านักเรยีนชายเนื่องจากลกัษณะนิสยัการเรยีนนักเรยีนหญงิส่วนใหญ่จะมคีวามตัง้ใจและ
ใส่ใจการเรยีนมากกว่านกัเรยีนชาย  

4)  ประเภทของโรงเรยีน (TYPE) มสีมมตฐิานว่าโรงเรยีนรฐับาลมแีนวโน้มที่
จะกวดวชิามากกว่าโรงเรยีนเอกชนเนื่องจากนักเรยีนที่เรยีนโรงเรยีนรฐัส่วนใหญ่อยู่กับการ
สอบแข่งขนัมาโดยตลอดเพื่อสอบเขา้โรงเรยีนรฐับาลที่มชีื่อเสยีง ดงันัน้อาจมลีกัษณะพืน้ฐานที่
เคยชนิกบัแขง่ขนัเพื่อบรรลุเป้าหมายดา้นการเรยีน 

5)  จ านวนนักเรยีนต่อหอ้ง (SPCS) มสีมมตฐิานว่าจ านวนนักเรยีนต่อห้องที่
มากขึน้จะท าใหโ้อกาสที่นักเรยีนจะกวดวชิาเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย เนื่องจากครผููส้อนมเีวลาจ ากดั
อาจจะดูแลและเอาใจใส่นักเรียนในห้องเรยีนไม่ทัว่ถึง ท าให้นักเรยีนอาจจะเข้าใจบทเรยีนไม่
ครบถว้นจงึตอ้งเรยีนกวดวชิาเพิม่ขึน้ 

 
3.1.2  ปัจจยัลกัษณะครอบครวัประกอบด้วย 

1)  สถานภาพสมรสของบดิาและมารดา (MARIT)  มสีมมตฐิานว่า นักเรยีนที่
บิดามารดาสมรสกันจะมโีอกาสเรียนกวดวิชามากกว่าเพื่อนนักเรยีนที่บิดามารดาหย่าร้าง
เนื่องจาก บดิามารดาทีส่มรสกนัส่วนมากอาศยัอยู่ดว้ยกนัซึง่จะช่วยกนัดูแลบุตรและจดัหาสนิคา้
และบรกิารให้กบับุตรได้มากกว่าโดยเปรยีบเทยีบ  ท าให้บดิามารดาอาจจะสนับสนุนให้บุตร
เรยีนกวดวชิาเพื่อเพิม่ทุนมนุษย ์(Becker, 1992; มนชยา อุรยุศ และ ศวิพงศ์ ธรีอ าพน, 2548) 

2)  จ านวนพีน้่อง (SIBL) มสีมมตฐิานว่า นักเรยีนทีม่พีีน้่องมากจะมโีอกาสทีจ่ะ
เรยีนกวดวชิาน้อยลง เนื่องจากครอบครวัมเีศรษฐทรพัยท์ี่จ ากดัในการจดัหาสนิค้าและบรกิาร
ใหก้บับุตร ซึง่การกวดวชิาเป็นบรกิารทางการศกึษาทีม่รีาคา จงึตอ้งมกีารแลกเปลีย่น 
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3)  ระดบัการศกึษาชัน้สูงสุดของมารดา (MED)  มสีมมตฐิานว่า นักเรยีนที่
มารดามกีารศกึษาสงูขึน้จะมโีอกาสทีจ่ะกวดวชิามากกว่าเพื่อนนักเรยีนทีม่ารดามกีารศกึษาน้อย
กว่าโดยเปรยีบเทยีบ  แสดงถงึการสนับสนุนให้บุตรเน้นวชิาการความรูเ้พื่อเพิม่โอกาสในการ
ท างานในอนาคตและเป็นทีภ่าคภมูใิจของครอบครวั 

4)  รายไดข้องบดิา (FIN)  มสีมมตฐิานว่า นักเรยีนทีบ่ดิามรีายไดสู้งจะมโีอกาส
กวดวิชามากกว่าเพื่อนนักเรียนที่บิดามีรายได้น้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ  แสดงให้เห็นว่า
ครอบครวัที่มีฐานะดีต้องการให้บุตรเรียนดีและมีโอกาสสอบแข่งขนัเพื่อเรียนต่อซึ่งเป็ นที่
ภาคภมูใิจของบดิามารดา    

 
ตำรำงท่ี 3.1   ค าอธบิายตวัแปรทีใ่ชใ้นสมการ 
 
ชนิดของตวัแปร ตวัแปร ควำมหมำย 

1. เกรดเฉลีย่สะสม GPA ขอ้มลูเชงิปรมิาณ แสดงคะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 1.00 ถงึ 4.00 

2. ระดบัชัน้เรยีน EDUL ขอ้มลูเชงิคุณภาพ โดยให ้ม. ปลาย เป็น 1 และม.ตน้ เป็น 0 

3. เพศ GENDER ขอ้มลูเชงิคุณภาพ โดยก าหนดใหผู้ช้ายเป็น 1 และผูห้ญงิเป็น 0 

4. ประเภทของโรงเรยีน TYPE ขอ้มลูเชงิคุณภาพ โดยใหโ้รงเรยีนรฐับาลเป็น 1 และโรงเรยีน

เอกชน เป็น 0  

5. จ านวนนกัเรยีนต่อ

หอ้ง 

SPCS ขอ้มลูเชงิปรมิาณ แสดงจ านวนนกัเรยีนต่อหอ้ง 

6. สถานะสมรสของ

บดิามารดา 
MARIT ขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยก าหนดให ้สมรสเป็น 1  และ เป็น 0 หาก 

หย่ารา้ง ม่าย หรอืเสยีชวีติทัง้คู่ 

7. จ านวนพีน้่อง SIBL ขอ้มลูเชงิปรมิาณ แสดงจ านวนพีน้่องรวมผูต้อบแบบสอบถาม 

8. ระดบัการศกึษาของ

มารดา 

MED2 ขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยก าหนดให ้การศกึษาระดบั น้อยกว่า

มธัยมศกึษาตอนตน้เป็นกลุ่มอา้งองิ และ 

MED2 เป็น 1  หากเป็นมธัยมศกึษาตอนตน้ และ เป็น 0  หาก

เป็นกลุ่มอื่น 

MED3 เป็น 1  หากเป็นมธัยมศกึษาตอนปลายหรอื ปวช. และ 

เป็น 0  หากเป็นกลุ่มอื่น 

MED4 เป็น 1  หากเป็นปวส. และ เป็น 0  หากเป็นกลุ่มอื่น 

MED5 เป็น 1  หากเป็นปรญิญาตร ีและ เป็น 0  หากเป็นกลุ่มอืน่ 

MED6 เป็น 1  หากเป็นปรญิญาโทขึน้ไป และ เป็น 0  หากเป็น

กลุ่มอื่น 

 MED3 

MED4 
MED5 
MED6 
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ตำรำงท่ี 3.1  (ต่อ) 
    
ชนิดของตวัแปร ตวัแปร ควำมหมำย 

9. รายไดข้องบดิา    FIN2 ขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยก าหนดให ้รายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 
บาทเป็นกลุ่มอา้งองิ และ 
FIN2 เป็น 1 หากเป็น 15,001 – 25,000 บาท และ เป็น 0  หากเป็น
กลุ่มอื่น 

FIN3 เป็น 1 หากเป็น 25,001 – 40,000 บาท และ เป็น 0  หากเป็น
กลุ่มอื่น 

FIN4 เป็น 1 หากเป็น 40,001 – 55,000 บาท และ เป็น 0  หากเป็น
กลุ่มอื่น 

FIN5 เป็น 1 หากเป็น 55,001 – 70,000 บาท และ เป็น 0  หากเป็น
กลุ่มอื่น 

FIN6 เป็น 1 หากเป็น 70,001 – 125,000 บาท และ เป็น 0  หากเป็น
กลุ่มอื่น 

FIN7 เป็น 1 หากเป็น มากกว่า 125,000 บาท และ เป็น 0  หากเป็น
กลุ่มอื่น 

 FIN3 
FIN4 
FIN5 
FIN6 
FIN7 

11. การเลอืกเรยีน
กวดวชิา 

CRAM ขอ้มลูเชงิคุณภาพ  การเลอืกเรยีนกวดวชิาหรอืไม่เรยีน โดยคนที่
เรยีนใหเ้ป็น 1 สว่นคนทีไ่ม่เรยีนใหเ้ป็น 0 

 

3.2  แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 
การศึกษานี้ใช้ข้อมูล 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมจิากการเก็บแบบสอบถาม

เกี่ยวกบัการเลอืกเรยีนกวดวชิา ผลการเรยีนที่โรงเรยีนและข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลทางด้าน
ครอบครวั  อาทิเช่น เรยีนกวดวิชาหรือไม่เรยีน  จ านวนชัว่โมงที่เรยีนกวดวิชาต่อสปัดาห ์ 
ค่าใชจ้า่ยในการเรยีนกวดวชิา  ค่าใชจ้า่ยในการเรยีนทีโ่รงเรยีน  และรายไดข้องบดิา มารดาหรอื
ผูป้กครอง เป็นต้น  โดยส ารวจจากนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ) จ านวนทัง้สิ้น 
1,300 คน อ้างอิงจาก ร้อยละ 1 ของจ านวนนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาทัง้หมดในเขต
กรุงเทพมหานคร (ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543) ที่มจี านวนนักเรยีนเท่ากบั 131,372 คน ในปี 2558 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2558) ทัง้นี้ไดก้ าหนดวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple Ransom 
Sampling) โดยแบ่งสดัส่วนเป็นนักเรยีนสงักดัโรงเรยีนรฐับาล จ านวน 655 คน (รอ้ยละ 50.27)  
ประกอบดว้ยนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 360 คน (รอ้ยละ 55) และนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 295 คน (รอ้ยละ 45)  และเป็นนักเรยีนสงักดัโรงเรยีนเอกชน จ านวน 648 คน (รอ้ยละ
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49.73) แบ่งเป็นนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 382 คน (ร้อยละ 59)  และนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  266 คน (รอ้ยละ 41)  
 ขอ้มูลส่วนที่สองคอืขอ้มูลทุตยิภูมทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัจ านวนนักเรยีนสงักดั สพฐ. ทัง้รฐัและ
เอกชนในกรุงเทพมหานคร  ขอ้มลูเกี่ยวกบัสถาบนักวดวชิาและแนวโน้มสถติกิารเรยีนกวดวชิา
ของเดก็ไทย เป็นต้น โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานราชการที่มคีวามน่าเชื่อถอื  เช่น 
ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  ส านักงานคณะกรรมการการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน เป็นตน้ 
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บทท่ี 4 

 
ผลกำรศึกษำ 

 
ในส่วนนี้จะอภปิรายลกัษณะกลุ่มตวัอย่างจากผลการส ารวจ ประกอบด้วยผลการเรยีน

ของนักเรียน ข้อมูลการเรียนที่โรงเรียน และสถานภาพครอบครวั  รวมถึงผลการทดสอบ
ความสมัพนัธ์ของผลการเรยีนที่มต่ีอโอกาสในการตัดสินใจเลอืกเรยีนกวดวชิาของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาเปรยีบเทียบระหว่างนักเรยีนมธัยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  และ
นกัเรยีนทีส่งักดัโรงเรยีนรฐัและเอกชน และผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างชัว่โมงการเรยีน
ในโรงเรยีนและชัว่โมงการเรยีนกวดวชิาเพื่อพจิารณาการทดแทนหรอืเสรมิกนัระหว่างการเรยีน
ทัง้ 2 แห่ง 

    
4.1  ลกัษณะกลุ่มตวัอย่ำง 

 
จากกลุ่มตวัอย่างนักเรยีน จ านวน 1,303 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น ผูห้ญงิ

จ านวน 732 คน (รอ้ยละ 56.18)  ผู้ชายจ านวน  571 คน (รอ้ยละ  43.82)  และแบ่งเป็นเป็น
โรงเรยีนรฐับาลจ านวน  655 คน (รอ้ยละ 50.27)  และโรงเรยีนเอกชน 648 คน  (รอ้ยละ 49.73) 
(ตารางที ่4.1)      

ในจ านวนนี้ประกอบด้วยนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นจ านวน 722 คน (ร้อยละ 
55.41) และนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจ านวน 581 คน (รอ้ยละ 44.59) (ตารางที ่
4.2)   ทัง้นี้มนีักเรยีนที่เรยีนกวดวชิาจ านวน 364 คน (รอ้ยละ 27.94)  และไม่เรยีนกวดวชิา
จ านวน 939 คน (รอ้ยละ 72.06) (ตารางที ่4.2)  โดยนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
(รอ้ยละ 32.87) จะเรยีนกวดวชิามากกว่านกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้(รอ้ยละ 23.96) 

เมื่อพจิารณาประเภทของโรงเรยีนและการกวดวชิาพบว่านักเรยีนที่เรยีนโรงเรียนรฐั          
(รอ้ยละ 32.82) จะกวดวชิามากกว่านักเรยีนทีเ่รยีนโรงเรยีนเอกชน (รอ้ยละ 22.99) (ตารางที่ 4.3)    
และในส่วนของจ านวนนักเรยีนต่อห้องพบว่า นักเรยีนที่กวดวิชามากที่สุดคือห้องเรียนที่มี
นกัเรยีนต่อหอ้ง 41-50 คน (รอ้ยละ 39.76) และ 51-60 คน (รอ้ยละ 39.02)  รองลงมาคอืขนาด
ห้องเรยีน 31-40 คน (ร้อยละ 29.04)  และนักเรยีนที่กวดวชิาน้อยที่สุดคอืจ านวนนักเรยีนต่อ
หอ้ง 1-10 คน (รอ้ยละ 11.11) (ตารางที ่4.4) 
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ตำรำงท่ี 4.1  เพศและประเภทของโรงเรยีน 
 
 ประเภทของโรงเรียน  
เพศ เอกชน รฐับำล รวม 
    
หญงิ 346 386 732 
รอ้ยละ (แถว) 47.27 52.73 100.00 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 53.40 58.93 56.18 
    
ชาย 302 269 571 
รอ้ยละ (แถว) 52.89 47.11 100.00 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 46.60 41.07 43.82 
    
รวม 648 655 1,303 
รอ้ยละ (แถว) 49.73 50.27 100.00 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100.00 100.00 100.00 

 
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 
 
  
ตำรำงท่ี 4.2  ระดบัการศกึษาและการเลอืกเรยีนกวดวชิา 

  

 
กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน 

 
ระดบักำรศึกษำ ไม่เรียน เรียน รวม 

    มธัยมศกึษาตอนตน้ 549 173 722 
รอ้ยละ (แถว) 76.04 23.96 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 58.47 47.53 55.41 

    มธัยมศกึษาตอนปลาย 390 191 581 
รอ้ยละ (แถว) 67.13 32.87 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 41.53 52.47 44.59 

    รวม 939 364 1,303 
รอ้ยละ (แถว) 72.06 27.94 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100 100 100 

  
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 
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ตำรำงท่ี 4.3  ประเภทของโรงเรยีนและการเลอืกเรยีนกวดวชิา 
  

 
กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน 

 
ประเภทโรงเรียน ไม่เรียน เรียน รวม 

    โรงเรยีนเอกชน 499 149 648 
รอ้ยละ (แถว) 77.01 22.99 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 53.14 40.93 49.73 

    โรงเรยีนรฐับาล 440 215 655 
รอ้ยละ (แถว) 67.18 32.82 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 46.86 59.07 50.27 

    รวม 939 364 1,303 
รอ้ยละ (แถว) 72.06 27.94 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100 100 100 

 
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 

 
ตำรำงท่ี 4.4  จ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งและการเลอืกเรยีนกวดวชิา 

  

 
กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน 

 
จ ำนวนนักเรียนต่อห้อง (คน) ไม่เรียน เรียน รวม 

    1 - 10 16 2 18 
รอ้ยละ (แถว) 88.89 11.11 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 1.7 0.55 1.38 

    11 - 20 80 13 93 
รอ้ยละ (แถว) 86.02 13.98 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 8.52 3.57 7.14 

    21 - 30 287 53 340 
รอ้ยละ (แถว) 84.41 15.59 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 30.56 14.56 26.09 

    31 - 40 281 115 396 
รอ้ยละ (แถว) 70.96 29.04 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 29.93 31.59 30.39 
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ตำรำงท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

   
 

กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน 
 

จ ำนวนนักเรียนต่อห้อง (คน) ไม่เรียน เรียน รวม 
41 - 50 250 165 415 
รอ้ยละ (แถว) 60.24 39.76 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 26.62 45.33 31.85 

    51 - 60 25 16 41 
รอ้ยละ (แถว) 60.98 39.02 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 2.66 4.4 3.15 

    รวม 939 364 1,303 
รอ้ยละ (แถว) 72.06 27.94 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100 100 100 

 
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 
 

4.1.1  ผลกำรเรียน และกำรเรียนกวดวิชำ 
นกัเรยีนทีเ่รยีนกวดวชิามากทีสุ่ดคอืกลุ่มทีม่คีะแนนเฉลีย่อยู่ในช่วง 0.01 – 1.00   (รอ้ยละ 

100) รองลงมาคอืช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 (รอ้ยละ 36.70)  และลดหลัน่ลงมาในช่วง 2.01-
3.00 (รอ้ยละ 21.86) และ 1.01-2.00 (รอ้ยละ 12.59) ตามล าดบั(ตารางที่ 4.5)  โดยจะพบว่า
นกัเรยีนทีม่คีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 2.00 ขึน้ไปจะกลุ่มทีก่วดวชิาเกนิครึง่ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมด 

    
ตำรำงท่ี 4.5  ผลการเรยีนเฉลีย่สะสมและการเลอืกเรยีนกวดวชิา 

  
 กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน  
ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม ไม่เรียน เรียน รวม 
    
ไมม่ขีอ้มลู 28 2 30  
รอ้ยละ (แถว) 93.33 6.67 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 2.98 0.55 2.30  
    
0.01 – 1.00 0 1 1  
รอ้ยละ (แถว) 0.00 100.00 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 0.00 0.27 0.08  
    
1.01 – 2.00 118 17 135  
รอ้ยละ (แถว) 87.41 12.59 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 12.57 4.67 10.36  
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ตำรำงท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

   

 กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน  
ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม ไม่เรียน เรียน รวม 
2.01 – 3.00 386 108 494  
รอ้ยละ (แถว) 78.14 21.86 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 41.11 29.67 37.91  
    
3.01 – 4.00 407 236 643  
รอ้ยละ (แถว) 63.30 36.70 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 43.34 64.84 49.35  
    
รวม 939 364 1,303  
รอ้ยละ (แถว) 72.06 27.94 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100.00 100.00 100.00  

 
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              ม.ตน้                                                ม.ปลาย 
 
      
 
ภำพท่ี 4.1  เกรดเฉลีย่สะสมจ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน 
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                              รฐั                                                  เอกชน 
 
     
 
 ภำพท่ี 4.2  เกรดเฉลีย่สะสมจ าแนกตามประเภทโรงเรยีน 
 

4.1.2  ลกัษณะครอบครวัและกำรเรียนกวดวิชำ 
นักเรยีนทีบ่ดิามารดาสมรสกนั (รอ้ยละ 29.26) จะกวดวชิามากกว่ากลุ่มนักเรยีนทีบ่ดิา

มารดาหยา่รา้ง (รอ้ยละ 21.74) (ตารางที ่4.6)   นอกจากนี้พบว่า นักเรยีนทีม่พีีน้่อง 2 ถงึ 3 คน 
(ร้อยละ 29.03)  และนักเรยีนที่เป็นลูกคนเดยีว (ร้อยละ 28.23) จะกวดวชิามากที่สุด  ส่วน
นกัเรยีนทีม่พีีน้่อง 6 คน (รอ้ยละ 12.50)  จะกวดวชิาน้อยทีสุ่ด (ตารางที ่4.7)    

นักเรยีนที่มารดามกีารศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้ปวส. (รอ้ยละ 39.42) ปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 
42.59) และปริญญาโทขึ้นไป (ร้อยละ 38.24) จะเรียนกวดวิชามากที่สุดใกล้เคียงกัน และ
นักเรยีนทีม่ารดามกีารศกึษาระดบัชัน้ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนต้น(รอ้ยละ 13.98) เรยีนกวดวชิา
น้อยทีสุ่ด (ตารางที ่4.8)  เมื่อพจิารณาดา้นเงนิไดจ้ะพบว่า กลุ่มนักเรยีนทีก่วดวชิามากทีสุ่ดคอื
กลุ่มที่รายได้ของบิดาอยู่ในช่วง มากกว่า 125,000 บาท (ร้อยละ 47.83) รองลงมาคือ ช่วง
รายได ้70,000 – 125,000 บาท (รอ้ยละ 47.27) และลดหลัน่ลงมาตามล าดบัขัน้ของรายได ้โดย 
น้อยทีสุ่ดคอืช่วงรายได ้น้อยกว่า 15,000 บาท (รอ้ยละ 14.88) (ตารางที ่4.9) 
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ตำรำงท่ี 4.6  สถานภาพสมรสของบดิามารดาและการเลอืกเรยีนกวดวชิา 
  

 
กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน 

 
สถำนะสมรสของบิดำมำรดำ ไม่เรียน เรียน ไม่เรียน 
สมรส 759 314 1,073 
รอ้ยละ (แถว) 70.74 29.26 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 80.83 86.26 82.35 

    หย่ารา้ง มา่ย หรอืเสยีชวีติ 180 50 230 
รอ้ยละ (แถว) 78.26 21.74 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 19.17 13.74 17.65 

    รวม 939 364 1,303 
รอ้ยละ (แถว) 72.06 27.94 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100 100 100 

 
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 
 
ตำรำงท่ี 4.7  จ านวนพีน้่องและการเลอืกเรยีนกวดวชิา 

  
 กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน  
จ ำนวนพ่ีน้อง(รวมผูต้อบ) ไม่เรียน เรียน รวม 
1 คน 272 107 379 
รอ้ยละ (แถว) 71.77 28.23 100.00 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 28.97 29.40 29.09 
    
2-3 คน 594 243 837 
รอ้ยละ (แถว) 70.97 29.03 100.00 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 63.26 66.76 64.24 
    

4-5 คน 66 13 79 
รอ้ยละ (แถว) 83.54 16.46 100.00 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 7.03 3.57 6.06 
    

6 คน 7 1 8 
รอ้ยละ (แถว) 87.50 12.50 100.00 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 0.75 0.27 0.61 
    

รวม 939 364 1,303 
รอ้ยละ (แถว) 72.06 27.94 100.00 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100.00 100.00 100.00 

 
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 
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ตำรำงท่ี 4.8  ระดบัการศกึษาชัน้สงูสุดของมารดาและการเลอืกเรยีนกวดวชิา 
  

 
กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน  

ระดบักำรศึกษำของมำรดำ ไม่เรียน เรียน รวม 

    ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนตน้ 240 39 279 
รอ้ยละ (แถว) 86.02 13.98 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 25.56 10.71 21.41 

    มธัยมศกึษาตอนตน้ 145 29 174 
รอ้ยละ (แถว) 83.33 16.67 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 15.44 7.97 13.35 

    มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื 
ปวช. 232 68 300 
รอ้ยละ (แถว) 77.33 22.67 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 24.71 18.68 23.02 

    ปวส. 63 41 104 
รอ้ยละ (แถว) 60.58 39.42 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 6.71 11.26 7.98 

    ปรญิญาตร ี 217 161 378 
รอ้ยละ (แถว) 57.41 42.59 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 23.11 44.23 29.01 

    ปรญิญาโทขึน้ไป 42 26 68 
รอ้ยละ (แถว) 61.76 38.24 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 4.47 7.14 5.22 

    รวม 939 364 1,303 
รอ้ยละ (แถว) 72.06 27.94 100 
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100 100 100 

 
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 
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ตำรำงท่ี 4.9  รายไดข้องบดิาและการเลอืกเรยีนกวดวชิา 
  

 กำรเลือกเรียนกวดวิชำหรือไม่เรียน  
รำยได้ของบิดำ ไม่เรียน เรียน รวม 
    
≤ 15,000 บาท 246 43 289  
รอ้ยละ (แถว) 85.12 14.88 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 32.41 13.69 26.93  
    
15,001 – 25,000  บาท 239 84 323  
รอ้ยละ (แถว) 73.99 26.01 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 31.49 26.75 30.10  
    
25,001 – 40,000   บาท 136 79 215  
รอ้ยละ (แถว) 63.26 36.74 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 17.92 25.16 20.04  
    
40,001 – 55,000   บาท 49 33 82  
รอ้ยละ (แถว) 59.76 40.24 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 6.46 10.51 7.64  
    
55,001 – 70,000   บาท 48 38 86  
รอ้ยละ (แถว) 55.81 44.19 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 6.32 12.10 8.01  
    
70,000 – 125,000  บาท 29 26 55  
รอ้ยละ (แถว) 52.73 47.27 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 3.82 8.28 5.13  
    
> 125,000 บาท 12 11 23  
รอ้ยละ (แถว) 52.17 47.83 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 1.58 3.50 2.14  
    
รวม 759 314 1,073  
รอ้ยละ (แถว) 70.74 29.26 100.00  
รอ้ยละ (คอลมัน์) 100.00 100.00 100.00  

 
หมำยเหตุ:  หน่วย: จ านวนคน 
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                     รฐับาล                                                        เอกชน 
      
      
 

ภำพท่ี  4.3  ระดบัการศกึษาสงูสุดของมารดาจ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
  

                     รฐับาล                                                      เอกชน 
 
 
   
 

ภำพท่ี 4.4  เงนิไดข้องบดิาต่อเดอืนจ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
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4.1.3  กำรเรียนกวดวิชำและกำรเรียนในโรงเรียน 
 พจิารณาเหตุผลที่นักเรยีนเลอืกเรยีนกวดวชิาพบว่าเมื่อจ าแนกกลุ่มนักเรยีนออกเป็น
โรงเรยีนรฐัและเอกชน นักเรยีนทัง้สองกลุ่มเลอืกเหตุผลว่าไม่เขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีนในโรงเรยีนมา
เป็นอนัดบั 1 คอื รอ้ยละ 37 (รฐั) และรอ้ยละ 39 (เอกชน)  ส าหรบัโรงเรยีนรฐับาลรองลงมาคอื
เหตุผลเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 23) และเรยีนเพื่อเพิม่ผลการเรยีนใน
โรงเรยีน (รอ้ยละ 22) ส่วนโรงเรยีนเอกชนรองลงมาคอืเรยีนเพื่อเพิม่ผลการเรยีนในโรงเรยีน
(รอ้ยละ 22) และเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 12) (ภาพที ่4.5)  
 เมื่อจ าแนกนักเรยีนออกเป็นระดบัชัน้เรยีนพบว่านักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
และตอนปลายเลอืกเหตุผลว่าเรยีนกวดวชิาเพราะไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรยีนในโรงเรยีนมาเป็น
อนัดบั 1 คดิเป็นรอ้ยละ 35 (ม.ต้น) และ รอ้ยละ 41 (ม.ปลาย)  ในกรณีของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นรองลงมาคอืเรยีนเพื่อเพิม่ผลการเรยีนในโรงเรยีน (รอ้ยละ 29) และเรยีน
เพราะผู้ปกครองให้เรยีน (ร้อยละ 16)   ในส่วนของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย
พบว่ารองลงมาคอืเรยีนเพื่อเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั (รอ้ยละ 30) และเรยีนเพื่อเพิม่ผล
การเรยีนในโรงเรยีน (รอ้ยละ 16) (ภาพที ่4.6) 
 จากเหตุผลที่นักเรยีนเลอืกกวดวชิานัน้เมื่อพจิาณา 3 อนัดบัแรกจะพบว่าเกี่ยวขอ้งกบั
การเรยีนในโรงเรยีนทัง้สิ้น ไม่ว่าเป็นเรยีนกวดวชิาเพราะไม่เขา้ใจเนื้อหาในโรงเรยีน หรอืเพิม่
ผลการเรยีน หรอืเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั จะเหน็ไดว้่าการเรยีนกวดวชิาอาจช่วยใหเ้ดก็
นักเรยีนเขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีนมากขึน้จากการเรยีนในโรงเรยีนซึง่ขอ้นี้อาจจะสะทอ้นคุณภาพการ
เรยีนการสอนในโรงเรยีนได้ว่าในปจัจุบนัครใูนโรงเรยีนบางท่านอาจจะสอนไดไ้ม่ดจีงึท าให้เดก็
นักเรยีนต้องเรยีนกวดวชิา  และการเรยีนเพื่อเพิม่ผลการเรยีนอาจสะท้อนให้เห็นถึงการให้
คุณค่ากบัการกวดวชิาที่จะท าให้ผู้เรยีนสามารถท าคะแนนสอบและเพิม่ผลการเรยีนได้ดีขึ้น  
และในกรณีของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจะพบว่าใหค้วามส าคญักบัการสอบเขา้
มหาวทิยาลยัอย่างมากจงึต้องแข่งขนักนักวดวชิาเพื่อท าคะแนนสอบระดบัชาตใิหไ้ดต้ามเกณฑ์
ทีก่ าหนด แสดงถงึการกวดวชิาช่วยเสรมิการเรยีนในโรงเรยีนใหก้บัผูเ้รยีน 
 แม้ว่าการเรยีนกวดวิชาจะเป็นที่พึ่งของเด็กนักเรยีนแต่บทบาทของโรงเรยีนยงัคงมี
ความส าคัญมากต่อการศึกษาไทยเนื่องจากการเรียนในโรงเรยีนไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระบบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและมกีารเรยีนการสอนในหลากหลายสาขาวชิาและหลายทกัษะ ดงันัน้การ
ใหเ้ดก็นกัเรยีนใส่ใจการเรยีนในโรงเรยีนและไดผ้ลลพัธท์ีด่มีคีุณภาพเป็นสิง่ส าคญั เมื่อพจิารณา
ปจัจยัทีท่ าใหน้ักเรยีนตัง้ใจเรยีนในโรงเรยีนมากขึน้จะพบว่าระหว่างโรงเรยีนและเอกชนมคีวาม
คล้ายกนัคอื 2 อนัดบัแรกที่นักเรยีนเลอืกมากที่สุดคอื ได้เรยีนวชิาที่ชอบรอ้ยละ 38 (รฐั) และ
รอ้ยละ 37 (เอกชน)  และได้เรยีนวชิาที่ถนัดร้อยละ 23 (รฐั) และร้อยละ19 (เอกชน)  และมี
ความคล้ายกันในกรณีจ าแนกนักเรียนเป็นระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
เช่นเดยีวกนั (ภาพที ่4.7 และ 4.8)   สิง่เหล่านี้อาจจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการเรยีนกวดวชิาเพราะ
ตอ้งเรยีนในสาขาทีไ่มช่อบและไมถ่นดัเป็นตน้ 
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                       รฐั                                                     เอกชน 

 

ภำพท่ี 4.5   เหตุผลทีเ่ลอืกเรยีนกวดวชิาจ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 
  

 
               ม.ตน้                                                    ม.ปลาย 

 
ภำพท่ี 4.6  เหตุผลทีเ่ลอืกเรยีนกวดวชิาจ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน 
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                   รฐั                                                         เอกชน 

 
ภำพท่ี 4.7  ปจัจยัทีท่ าใหต้ัง้ใจเรยีนในโรงเรยีนมากขึน้จ าแนกตามประเภทของโรงเรยีน 

  

                 
                     ม.ตน้                                                        ม.ปลาย 

ภำพท่ี 4.8  ปจัจยัทีท่ าใหต้ัง้ใจเรยีนในโรงเรยีนมากขึน้จ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน 



34 
 

นอกจากนี้เมือ่พจิารณาค่าใชจ้า่ยรวมเฉลีย่รายภาคการศกึษาในการเรยีนทีโ่รงเรยีนและ
การเรยีนกวดวชิาพบว่านักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมคี่าใช้จ่ายในการเรยีนทัง้หมด 
17,872 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเรยีนที่โรงเรยีน 10,508.47 บาท (ร้อยละ 58.79) และ
ค่าใช้จ่ายในการเรยีนกวดวิชาเท่ากับ 7,363.99 บาท (ร้อยละ 41.21)   นักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายมคี่าใช้จ่ายในการเรยีนทัง้หมด 17,836 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เรยีนที่โรงเรยีน 8,524.60 บาท (ร้อยละ 47.79) และค่าใช้จ่ายในการเรยีนกวดวิชาเท่ากับ 
9,311.43 บาท (รอ้ยละ 52.20) (ภาพที ่4.9)   โดยนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเสยี
ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการเรยีนกวดวชิาภาคการศกึษาละ 9,911 บาท (รอ้ยละ 55.83) ซึง่มากกว่า
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ทีเ่สยีค่าใชจ้า่ยเท่ากบั 7,363.99 บาท (รอ้ยละ 44.16) 

เมื่อพจิารณาจ าแนกเป็นประเภทโรงเรยีนพบว่าโรงเรยีนรฐัมคี่าใช้จ่ายรวมเฉลีย่ในการ
เรยีนทัง้หมด 16,739.04 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเรยีนทีโ่รงเรยีน 7,030.44 บาท (รอ้ยละ 43) 
และค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาเท่ากับ 9,708.60 บาท (ร้อยละ 57) โรงเรียนเอกชนมี
ค่าใช้จ่ายในการเรียนทัง้หมด 18,722.52 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนที่โรงเรียน 
12,245.32 บาท (รอ้ยละ 65) และค่าใชจ้่ายในการเรยีนกวดวชิาเท่ากบั 6,477.20 บาท (รอ้ยละ 
34.59) (ภาพที่ 4.10)  และพบว่านักเรยีนโรงเรยีนรฐัมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการกวดวชิาเท่ากบั 
9,708.60 บาท (รอ้ยละ 60)  ซึง่มากกว่าโรงเรยีนเอกชนทีม่คี่าใชจ้า่ยอยูท่ี ่6,477.20 บาท (รอ้ยละ 40) 

 

 
 

ภำพท่ี 4.9  ค่าใชจ้า่ยรวมเฉลีย่ทีใ่นการเรยีนทีโ่รงเรยีนและกวดวชิา  จ าแนกตาม  
     ระดบัชัน้เรยีน 
  
 

 10,508.47  

 8,524.60  
 7,363.99  

 9,311.43  

 -    
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ม.ต้น ม.ปลาย 

ต้นทนุรร. 

ต้นทนุกวดวิชา 
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ภำพท่ี 4.10  ค่าเฉลีย่ค่าใชจ้่ายรวมทีใ่ชใ้นการเรยีนทีโ่รงเรยีนและการเรยีนกวดวชิา  จ าแนก 
                 ตามประเภทของโรงเรยีน 

  
พจิารณาความตัง้ใจเรยีนเมื่อนักเรยีนได้เรยีนกวดวิชา พบว่านักเรยีนไม่ว่าจะอยู่ใน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นหรอือยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายได้เรียนกวดวชิา จะมี
ความตัง้ใจเรยีนในห้องเรยีนที่โรงเรยีนมากขึน้ และมสีดัส่วนมากกว่าครึง่หนึ่งของนักเรยีนที่
เรยีนกวดวชิาอกีดว้ย ส่วนผูท้ีก่วดวชิาจะมคีวามตัง้ใจเรยีนในหอ้งลดลงกลบัมสีดัส่วนทีน้่อยมาก
เพยีงรอ้ยละ 4 และ 5 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้หรอืตอนปลายตามล าดบั (ภาพที ่4.11) 
 นอกจากนี้พบว่านักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น จะเลอืกเรยีนกวดวชิาในวชิา
คณติศาสตรม์ากทีสุ่ด รองลงมาคอื วชิาภาษาองักฤษ วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ภาษาไทย เคม ี
และฟิสกิส ์ตามล าดบั ส่วนนักเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จะเลอืกเรยีนกวดวชิาใน
วชิาคณติศาสตรม์ากทีสุ่ดเช่นเดยีวกนั รองลงมาคอื วชิาวทิยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ ภาษาไทย 
สงัคมศกึษา เคม ีและฟิสกิส ์ตามล าดบั (ภาพที ่4.12) 
  

 7,030.44  

 12,245.32  

 9,708.60  

 6,477.20  

 -    

 2,000.00  

 4,000.00  

 6,000.00  
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 10,000.00  

 12,000.00  

 14,000.00  

รัฐบาล เอกชน 

ต้นทนุรร. 

ต้นทนุกวดวิชา 
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           ม.ตน้                                            ม.ปลาย 

 
 
 

ภำพท่ี 4.11  ระดบัความตัง้ใจเรยีนในโรงเรยีนเมือ่ไดเ้รยีนกวดวชิา จ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน 
  

 
  
                            ม.ตน้                                                ม.ปลาย 
 
ภำพท่ี 4.12  รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนทีก่วดวชิาในแต่ละวชิาต่อจ านวนนกัเรยีนทีก่วดวชิา 
                     ทัง้หมด จ าแนกตามระดบัชัน้เรยีน 
  
4.2  กำรตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชำของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษำ 

 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผลการเรยีน (GPA) และการตดัสนิใจเลอืกเรยีนกวดวชิา  ใชต้วั

แบบสมการโพรบทิในการทดสอบ  โดยตวัแปรตามคอื การตดัสนิเลอืกเรยีนกวดวชิาหรอืไม่
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เรยีนกวดวชิา (CRAM) และตวัแปรอสิระประกอบด้วย ตวัแปรเกี่ยวกบัผูเ้รยีน คอื 1) ระดบัชัน้
เรยีน (EDUL)  2) เพศ (GENDER)  3) ประเภทของโรงเรยีน (TYPE)  และ 4) จ านวนนักเรยีน
ต่อห้อง (SPCS)  และตัวแปรด้านครอบครวัผู้เรยีน คือ 1) สถานภาพสมรสของบิดามารดา
(MARIT)  2) จ านวนพี่น้อง (SIBL)  3) ระดบัการศกึษาชัน้สูงสุดของมารดา (MED) และ 4) รายได้
ของบดิา (FIN)  ไดผ้ลการศกึษาดงัตารางที ่4.12 และ 4.13 ดงันี้ 

เมือ่พจิารณาเพยีงตวัแปรเกี่ยวกบัผูเ้รยีนประกอบดว้ย ระดบัชัน้เรยีน (EDUL) และเพศ
(GENDER)  ไดผ้ลพบว่าถา้ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPA) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะมผีลใหโ้อกาสที่
นกัเรยีนจะเลอืกเรยีนกวดวชิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.42  และพบว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
จะมโีอกาสเรยีนกวดวชิามากกว่านักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นคดิเป็น รอ้ยละ 5 ส่วน
เพศพบว่าไมม่นียัส าคญั (สมการที ่1) 

ต่อมาไดท้ าการเพิม่ตวัแปรประเภทของโรงเรยีน (TYPE) และจ านวนนักเรยีนต่อหอ้ง
(SPCS) พบว่าผลการเรยีนยงัคงมนีัยส าคญัเช่นเดมิทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99  แต่ระดบัชัน้
เรยีนมนีัยส าคญัเพิม่มากขึน้จากรอ้ยละ 95 เป็นรอ้ยละ 99  และพบว่านักเรยีนที่เรยีนโรงเรยีน
รฐัจะมโีอกาสเรยีนกวดวชิามากกว่านักเรยีนทีเ่รยีนโรงเรยีนเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 7 นอกจากนี้เมื่อ
จ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 จะท าใหโ้อกาสการตดัสนิใจเรยีนกวดวชิาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
0.25 เป็นตน้ (สมการที ่2) 

และเมื่อท าการเพิม่ตวัแปรอสิระเกี่ยวกบัครอบครวัผู้เรยีนไดแ้ก่ สถานะภาพสมรสของ
บดิามารดา (MARIT)  จ านวนพีน้่อง (SIBL)  ระดบัการศกึษาชัน้สูงสุดของมารดา (MED) และ
รายได้ของบดิา (FIN)  พบว่า ผลการเรยีนยงัคงมนีัยส าคญัเช่นเดมิ แต่ขนาดของผลกระทบ
ลดลงเลก็น้อย จากรอ้ยละ 0.27 เหลอืรอ้ยละ 0.21  และพบว่าสถานภาพสมรสของบดิามารดา 
และ จ านวนพีน้่องไม่มผีลต่อการตดัสนิใจเรยีนกวดวชิาอย่างมนีัยส าคญั  นอกจากนี้การศกึษา
ของมารดามผีลต่อการตดัสนิใจเรยีนกวดวชิา โดยนักเรยีนทีม่ารดามกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี
(MED 5) จะมโีอกาสกวดวชิามากกว่าเพื่อนนักเรยีนที่มารดามกีารศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษา
ตอนต้น(กลุ่มอ้างองิ) คดิเป็นรอ้ยละ 8  เงนิได้ของบดิาจะพบว่าทุกช่วงของรายได้มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเรยีนกวดวชิาทัง้สิน้ กล่าวคอื รายไดข้องบดิาทีส่งูจะมโีอกาสทีน่ักเรยีนจะเรยีนกวดวชิา
มากกว่ารายได้ของบดิาที่น้อย เช่น นักเรยีนที่บดิามรีายได้อยู่ระหว่าง 70,001 ถงึ 125,000 บาท 
(FIN 6) จะมโีอกาสกวดวชิากว่ากว่าเพื่อนนักเรยีนที่บดิามรีายไดไ้ม่เกนิ 15,000 บาท (กลุ่ม
อา้งองิ) คดิเป็นรอ้ยละ 33 (สมการที ่3)         

ดงันัน้จากการทดสอบและประมาณการสมการดงักล่าวจงึสรุปได้ว่าสมการที่ 3 เป็น
สมการทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการประมาณการทีไ่มเ่อนเอยีง  ซึง่สามารถพจิารณาทศิทางและขนาด
ของความสมัพนัธเ์พิม่เตมิไดจ้ากตารางที ่4.10 ทีจ่ะกล่าวต่อไป 
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ตำรำงท่ี  4.10  ผลการประมาณการสมการโพรบทิ 
 

CRAM สมกำรท่ี 1 สมกำรท่ี 2 สมกำรท่ี 3 
LGPA 1.2856 0.8321 0.6631 

 
(5.69)*** (3.58)*** (2.74)*** 

EDUL 0.1590 0.2212 0.2235 

 
(2.11)** (2.84)*** (2.78)*** 

GENDER 0.0739 0.0611 -0.0379 

 
(0.94) (0.77) (-0.46) 

TYPE 
 

0.2261 0.2968 

  
(2.89)*** (3.64)*** 

LSPCSL 
 

0.7667 0.5200 

  
(6.02)*** (3.76)*** 

MARIT 
  

0.0774 

   
(0.7) 

SIBL 
  

-0.0178 

   
(-0.41) 

MED2 
  

-0.0548 

   
(-0.39) 

MED3 
  

-0.1093 

   
(-0.87) 

MED4 
  

-0.1733 

   
(-1) 

MED5 
  

0.2476 

   
(2.13)** 

MED6 
  

0.1112 

   
(0.56) 

FIN2 
  

0.4517 

   
(3.91)*** 

FIN3 
  

0.6464 

   
(5.11)*** 

FIN4 
  

0.67 

   
(4.1)*** 

FIN5 
  

0.7888 

   
(5.08)*** 

FIN6 
  

0.8973 

   
(4.73)*** 

FIN7 
  

0.7872 

   
(2.93)*** 

ค่าคงที ่ -2.0908 -4.4812 -3.9404 

 
(-7.82)*** (-9.74)*** (-8.11)*** 

Adjusted R2 7.82% 14.01% 25.55% 
ค่าสงัเกต ุ 1273 1273 1273 

 

หมำยเหตุ:  ตวัเลขในวงเลบ็คอืค่า t – statistics และ * ,**,*** หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 
                ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 90 95 และ 99 ตามล าดบั 
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ตำรำงท่ี 4.11  ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effect) ของการประมาณการสมการโพรบทิ 
 

CRAM สมกำรท่ี 1 สมกำรท่ี 2 สมกำรท่ี 3 
LGPA 0.4298 0.2739 0.2140 

 
(5.8)*** (3.6)*** (2.76)*** 

EDUL 0.0532 0.0734 0.0725 

 
(2.1)** (2.83)*** (2.77)*** 

GENDER 0.0248 0.0203 -0.0123 

 
(0.94) (0.77) (-0.46) 

TYPE 
 

0.0745 0.0957 

  
(2.89)*** (3.65)*** 

LSPCSL 
 

0.2529 0.1677 

  
(6.05)*** (3.76)*** 

MARIT 
  

0.0247 

   
(0.71) 

SIBL 
  

-0.0057 

   
(-0.41) 

MED2 
  

-0.0174 

   
(-0.39) 

MED3 
  

-0.0345 

   
(-0.89) 

MED4 
  

-0.0531 

   
(-1.06) 

MED5 
  

0.0826 

   
(2.08)** 

MED6 
  

0.0372 

   
(0.55) 

FIN2 
  

0.1530 

   
(3.79)*** 

FIN3 
  

0.2293 

   
(4.85)*** 

FIN4 
  

0.2460 

   
(3.85)*** 

FIN5 
  

0.2920 

   
(4.84)*** 

FIN6 
  

0.3370 

   
(4.6)*** 

FIN7 
  

0.2952 

 
    (2.79)*** 

 
หมำยเหตุ:  ตวัเลขในวงเลบ็คอืค่า t – statistics และ * ,**,*** หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 
                 ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 90 95 และ 99 ตามล าดบั 
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4.2.1  ประเภทของโรงเรียนและแนวโน้มกำรเรียนกวดวิชำ 
เมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างออกเป็นประเภทโรงเรียน จะได้สมการที่ 3-2 (รฐั)   และ 

สมการที่ 3-3 (เอกชน)  ตามล าดบั  (ตารางที่ 4.12 และ 4.13) ไดผ้ลการศกึษาดงันี้   ตวัแปร
อิสระที่เกี่ยวกบัผู้เรยีน  พบว่าถ้าผลการเรยีน(GPA)สูงขึ้นร้อยละ 1 จะมโีอกาสที่นักเรยีนจะ
ตดัสนิใจเรยีนกวดวชิามากขึน้รอ้ยละ 0.23 และ 0.17 ตามล าดบั เขา้ใจไดว้่านักเรยีนที่เรียนดี
ตอ้งการเพิม่ความมัน่ใจเพื่อทีจ่ะสอบแข่งขนัเพื่อท าคะแนนหรอืเรยีนต่อ  และจะเหน็ว่าโรงเรยีน
รฐัจะมโีอกาสกวดวชิามากกว่าโรงเรยีนเอกชน   การทีโ่รงเรยีนรฐัจะกวดวชิามากกว่าเอกชนนัน้
อาจมาจากนักเรยีนที่เรยีนโรงเรยีนรฐัส่วนใหญ่มาจากการสอบแข่งขนัมากกว่าเอกชนจงึมี
ลกัษณะที่มุ่งเน้นกวดวชิาเพื่อต่อยอดการเรยีนในสอบแข่งขนัระดบัชัน้ที่สูงขึ้น ในส่วนของตวั
แปรระดบัชัน้เรยีน (EDUL)  พบว่ามเีพยีงโรงเรยีนรฐัทีร่ะดบัชัน้เรยีนมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
เรยีนกวดวชิา โดยนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจะมโีอกาสกวดวชิามากกว่านักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเท่ากบัรอ้ยละ 0.12  ซึง่เขา้ใจไดว้่านักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายต้องเตรยีมตัวศึกษาต่อชัน้อุดมศึกษาจงึมแีนวโน้มที่จะกวดวิชามากกว่านักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ส่วนโรงเรยีนเอกชน ไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิทัง้นี้ทุกสมการพบว่าเพศไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนกวดวชิาอยา่งมนียัส าคญั    

จ านวนนักเรยีนต่อห้องมผีลต่อโอกาสเรียนกวดวิชาในทิศทางเดียวกันทัง้กรณีของ
โรงเรยีนรฐัและเอกชน กล่าวคอืเมื่อจ านวนนักเรยีนต่อห้องมากขึน้ท าให้มโีอกาสที่นักเรียนจะ
ตดัสนิใจกวดวชิาเพิม่ขึน้ เมือ่จ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 จะท าใหโ้อกาสทีน่ักเรยีน
จะเรยีนกวดวิชาเพิ่มขึ้นเท่ากบัร้อยละ 0.13 (รฐั) และ 0.31 (เอกชน) แสดงถึงการที่จ านวน
นกัเรยีนต่อหอ้งมาก ครจูะเอาใจใส่นักเรยีนไม่ทัว่ถงึเนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นเวลา ทัง้นี้สถานภาพ
สมรสและจ านวนบุตรไมม่ผีลต่อโอกาสการเรยีนกวดวชิาทัง้รฐัและเอกชน 

เมื่อพจิารณาระดบัการศกึษาชัน้สูงสุดของมารดาและเงนิไดข้องบดิา พบว่าในกรณีของ
โรงเรยีนรฐัระดบัการศกึษาของมารดามผีลต่อโอกาสการกวดวชิาในทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ปรญิญาตร ีกล่าวคอื นักเรยีนที่มารดามกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรจีะมโีอกาสที่จะกวด
วชิามากกว่าเพื่อนนกัเรยีนทีม่ารดามกีารศกึษาน้อยกว่ามธัยมศกึษาตอนต้นเท่ากบัรอ้ยละ 0.16  
แสดงถึงการสนับสนุนให้บุตรเน้นวชิาการความรูเ้พื่อเพิม่โอกาสในการท างานในอนาคต  แต่
กรณขีองโรงเรยีนเอกชนพบว่ามทีศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื นกัเรยีนทีม่ารดามรีะดบัการศกึษา
ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายหรอืปวช. (MED3) จะมโีอกาสกวดวชิาน้อยกว่าเพื่อนนักเรยีนที่
มารดามรีะดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนต้นเท่ากบัรอ้ยละ 7 อาจสนันิษฐานไดว้่ามารดา
มลีกัษณะทีเ่หน็ความส าคญักบัวชิาความรูเ้พื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในทางปฏบิตัมิากกว่าเน้นเรยีน
ให้มากท าให้สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนรฐัหรอืเอกชน
นักเรยีนจะมโีอกาสกวดวชิาเพิม่ขึ้นถ้ารายได้ของบดิาสูงขึ้น  เช่น นักเรยีนที่บดิามรีายได้อยู่
ระหว่าง 70,001 ถงึ 125,000 บาท (FIN6) จะมโีอกาสกวดวชิามากกว่าเพื่อนนักเรยีนที่บดิามี
รายไดไ้มเ่กนิ 15,000 บาท (กลุ่มอา้งองิ) คดิเป็นรอ้ยละ 48 (รฐั) และ รอ้ยละ19 (เอกชน)  แสดง
ใหเ้หน็ว่าครอบครวัทีม่ฐีานะดตีอ้งการใหบุ้ตรเรยีนดแีละมโีอกาสสอบแข่งขนัเพื่อเรยีนต่อซึง่เป็น
ทีภ่าคภมูใิจของบดิามารดา เป็นตน้ 
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ตำรำงท่ี 4.12  ผลการประมาณการสมการโพรบทิแยกตามกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
หมำยเหตุ:  ตวัเลขในวงเลบ็คอืค่า t – statistics และ * ,**,*** หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 
                 ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 90 95 และ 99 ตามล าดบั 
       

CRAM 
สมกำรท่ี 3-1 สมกำรท่ี 3-2 สมกำรท่ี 3-3 สมกำรท่ี 3-4 สมกำรท่ี 3-5 
รวมทัง้หมด รฐั เอกชน ม.ต้น ม.ปลำย 

lnGPA 0.6631 0.6649 0.6260 0.3031 1.4670 

 
(2.74)*** (2.04)** (1.82)* (1.00) (3.83)*** 

EDUL 0.2235 0.3445 0.0755 
  

 
(2.78)*** (2.96)*** (0.63) 

  GENDER -0.0379 0.0350 -0.1287 -0.0050 -0.0724 

 
(-0.46) (0.3) (-1.05) (-0.04) (-0.59) 

TYPE 0.2968   0.1785 0.3762 
 (3.64)***   (1.47) (3.07)*** 
lnSPCSL 0.5200 0.3823 1.1101 0.8387 0.3866 
 (3.76)*** (2.38)** (4.41)*** (2.96)*** (2.36)** 
MARIT 0.0774 0.1552 -0.0653 -0.0403 0.2108 

 
(0.7) (1.01) (-0.41) (-0.28) (1.19) 

SIBL -0.0178 -0.0145 0.0025 0.0633 -0.1544 

 
(-0.41) (-0.24) (0.04) (1.13) (-2.23)** 

MED2 -0.0548 0.0058 -0.1999 -0.0905 0.0118 

 
(-0.39) (0.03) (-0.98) (-0.45) (0.06) 

MED3 -0.1093 -0.0147 -0.2947 -0.1830 -0.0016 

 
(-0.87) (-0.08) (-1.6) (-1.02) (-0.01) 

MED4 -0.1733 -0.1196 -0.3450 -0.1622 -0.1821 

 
(-1) (-0.51) (-1.32) (-0.64) (-0.78) 

MED5 0.2476 0.4447 -0.0486 0.2513 0.2351 

 
(2.13)** (2.77)*** (-0.28) (1.48) (1.45) 

MED6 0.1112 -0.0761 0.1487 0.3229 -0.2249 

 
(0.56) (-0.28) (0.53) (1.27) (-0.66) 

FIN2 0.4517 0.5508 0.3263 0.4776 0.4184 

 
(3.91)*** (3.6)*** (1.81)* (2.85)*** (2.52)** 

FIN3 0.6464 0.5199 0.7961 0.8066 0.5063 

 
(5.11)*** (3.08)*** (4.08)*** (4.39)*** (2.77)*** 

FIN4 0.6700 0.5311 0.8018 0.7839 0.5817 

 
(4.1)*** (2.3)** (3.46)*** (3.32)*** (2.46)** 

FIN5 0.7888 1.1308 0.5156 0.8971 0.7612 

 
(5.08)*** (4.89)*** (2.2)** (4.15)*** (3.22)*** 

FIN6 0.8973 1.3184 0.5923 1.0760 0.8210 

 
(4.73)*** (4.68)*** (2.09)** (4.2)*** (2.79)*** 

FIN7 0.7872 0.7226 0.8840 0.6178 0.8903 

 
(2.93)*** (1.88)* (2.31)** (1.55) (2.29)** 

ค่าคงที ่ -3.9404 -3.4414 -5.6453 -4.8227 -3.9988 
  (-8.11)*** (-5.83)*** (-6.5)*** (-4.79)*** (-6.93)*** 
Adjusted R2 25.55% 16.43% 17.39% 17.95% 15.17% 
จ านวนขอ้มลู 1272 625 647 692 580 
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ตำรำงท่ี 4.13  ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effect) ของผลการประมาณการสมการโพรบทิ 
                    แยกตามกลุ่มตวัอยา่ง 

 

CRAM 
สมกำรท่ี 3-1 สมกำรท่ี 3-2 สมกำรท่ี 3-3 สมกำรท่ี 3-4 สมกำรท่ี 3-5 
รวมทัง้หมด รฐับำล เอกชน ม.ต้น ม.ปลำย 

LGPA 0.2140 0.2369 0.1762 0.0888 0.5093 

 
(2.76)*** (2.05)** (1.85)* (1.00) (3.87)*** 

EDUL 0.0725 0.1210 0.0214 
  

 
(2.77)*** (3.01)*** (0.62) 

  GENDER -0.0123 0.0124 -0.0359 -0.0014 -0.0249 

 
(-0.46) (0.3) (-1.05) (-0.04) (-0.59) 

TYPE 0.0957   0.0530 0.1275 
 (3.65)***   (1.45) (3.15)*** 
LSPCSL 0.1677 0.1361 0.3122 0.2465 0.1344 
  (3.76)*** (2.38)** (4.37)*** (2.97)*** (2.36)** 
MARIT 0.0247 0.0539 -0.0186 -0.0117 0.0704 

 
(0.71) (1.04) (-0.4) (-0.27) (1.25) 

SIBL -0.0057 -0.0052 0.0007 0.0186 -0.0536 

 
(-0.41) (-0.24) (0.04) (1.13) (-2.24)** 

MED2 -0.0174 0.0021 -0.0527 -0.0256 0.0044 

 
(-0.39) (0.03) (-1.05) (-0.46) (0.06) 

MED3 -0.0345 -0.0049 -0.0777 -0.0518 -0.0006 

 
(-0.89) (-0.08) (-1.73)* (-1.07) (-0.01) 

MED4 -0.0531 -0.0412 -0.0853 -0.0453 -0.0604 

 
(-1.06) (-0.52) (-1.55) (-0.68) (-0.82) 

MED5 0.0826 0.1634 -0.0133 0.0767 0.0833 

 
(2.08)** (2.71)*** (-0.28) (1.42) (1.42) 

MED6 0.0372 -0.0267 0.0438 0.1048 -0.0731 

 
(0.55) (-0.29) (0.5) (1.17) (-0.71) 

FIN2 0.1530 0.2042 0.0956 0.1491 0.1508 

 
(3.79)*** (3.54)*** (1.75)* (2.75)*** (2.46)** 

FIN3 0.2293 0.1944 0.2627 0.2734 0.1865 

 
(4.85)*** (3)*** (3.75)*** (4.11)*** (2.67)*** 

FIN4 0.2460 0.2033 0.2762 0.2769 0.2206 

 
(3.85)*** (2.23)** (3.12)*** (3.03)*** (2.37)** 

FIN5 0.2920 0.4286 0.1680 0.3201 0.2905 

 
(4.84)*** (5.46)*** (1.99)** (3.86)*** (3.17)*** 

FIN6 0.3370 0.4867 0.1989 0.3924 0.3154 

 
(4.6)*** (5.83)*** (1.86)* (4.04)*** (2.8)*** 

FIN7 0.2952 0.2791 0.3155 0.2157 0.3425 

 
(2.79)*** (1.87)* (2.09)** (1.39) (2.35)** 

 

หมำยเหตุ:  ตวัเลขในวงเลบ็คอืค่า t – statistics และ * ,**,*** หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ 
                ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 90 95 และ 99 ตามล าดบั 
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4.2.2  ระดบัชัน้เรียนและแนวโน้มกำรเรียนกวดวิชำ 
เมือ่จ าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็นระดบัชัน้เรยีนจะไดส้มการที ่3-4(ม.ต้น)  และสมการที ่

3-5   (ม.ปลาย)  ตามล าดบั (ตารางที่ 4.12 และ 4.13) ได้ผลการศึกษาดงันี้  ตัวแปรอิสระที่
เกีย่วกบัผูเ้รยีน  พบว่ามเีพยีงกลุ่มนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเท่านัน้ทีผ่ลการเรยีนเฉลีย่
สะสมมผีลต่อโอกาสการเรยีนกวดวชิา โดย ถ้าผลการเรยีน (GPA) สูงขึน้รอ้ยละ 1 จะมโีอกาสที่
นกัเรยีนจะตดัสนิใจเรยีนกวดวชิามากขึน้รอ้ยละ 0.50 ในกรณีของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโรงเรยีนรฐัจะมโีอกาสกวดวชิามากกว่านักเรยีนทีเ่รยีนโรงเรยีน
เอกชนคดิเป็นรอ้ยละ 12 แต่ไมม่นียัส าคญัในกลุ่มของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   ทัง้นี้ทุก
สมการยงัคงพบว่าเพศไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเรยีนกวดวชิาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ   

จ านวนนักเรยีนต่อห้องมผีลต่อโอกาสเรยีนกวดวิชาในทิศทางเดียวกันทัง้กรณีของ
โรงเรยีนรฐัและเอกชน กล่าวคอืเมื่อจ านวนนักเรยีนต่อห้องมากขึน้ท าให้มโีอกาสที่นักเรยีนจะ
ตดัสนิใจกวดวชิาเพิม่ขึน้ เมือ่จ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งเพิม่ขึ้น รอ้ยละ 1 จะท าใหโ้อกาสทีน่ักเรยีน
จะเรยีนกวดวิชาเพิม่ขึ้นเท่ากบัร้อยละ 0.24 (สมการที่ 3-4) และ 0.13 (สมการที่ 3-5) ทัง้นี้
สถานภาพสมรสไม่มผีลต่อโอกาสการเรยีนกวดวชิาทัง้สองกลุ่ม     นอกจากนี้พบว่ามเีพยีงกลุ่ม
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีป่จัจยัดา้นจ านวนบุตรมผีลต่อโอกาสการเรยีนกวดวชิา
ในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื นักเรยีนที่มพีี่น้องเพิม่ขึน้ 1 คน จะมโีอกาสที่จะเรยีนกวดวชิา
ลดลงเท่ากบัรอ้ยละ 5 

เมื่อพจิารณาระดบัการศกึษาชัน้สูงสุดของมารดาและเงนิไดข้องบดิา พบว่านักเรยีนทัง้
สองกลุ่ม ระดบัการศกึษาของมารดาไม่มผีลต่อโอกาสการกวดวชิา และเมื่อพจิารณาเงนิไดข้อง
บดิาพบว่านักเรยีนจะมโีอกาสกวดวชิาเพิม่ขึน้ถ้ารายได้ของบดิาสูงขึน้  เช่น นักเรยีนที่บดิามี
รายได้อยู่ระหว่าง 70,001 ถึง 125,000 บาท (FIN6) จะมโีอกาสกวดวชิามากกว่าเพื่อนนักเรยีนที่
บดิามรีายไดไ้มเ่กนิ 15,000 บาท (กลุ่มอา้งองิ) คดิเป็นรอ้ยละ 39 (ม.ตน้) และ รอ้ยละ31 (ม.ปลาย)    
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บทท่ี 5 

 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรปุ 

 
การศกึษาการตดัสนิใจเลอืกเรยีนกวดวชิาจากปจัจยัด้านผู้เรยีนและลกัษณะครอบครวั 

รวมทัง้บทบาทและความสมัพนัธ์ระหว่างการเรยีนกวดวชิาและการเรยีนในโรงเรยีน  ปรากฏว่า
โดยเฉลีย่ในภาพรวมนกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ี บดิามเีงนิไดสู้งซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็นครอบครวั
ทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิด ี มารดามรีะดบัการศกึษาสูง  จะมโีอกาสเรยีนกวดวชิามากขึน้  โดย
นกัเรยีนโรงเรยีนรฐัจะกวดวชิามากกว่าโรงเรยีนเอกชน   และนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายจะกวดวชิามากกว่านักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น    นอกจากนี้ เหตุผลที่นักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นกวดวชิามากที่สุดมาจากการไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรยีนในโรงเรยีน 
รองลงมาคอืเพิม่ผลการเรยีนในโรงเรยีน ส่วนนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายกวดวชิา
เพราะเหตุผลไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรยีนในโรงเรยีนมากที่สุด รองลงมาคอืเพื่อเตรยีมตวัสอบเข้า
มหาวิทยาลยั ทัง้นี้ยงัพบว่าการเรยีนกวดวิชาไม่ได้ท าให้ความตัง้ใจเรยีนในโรงเรยีนลดลง
ส าหรบันกัเรยีนส่วนใหญ่ 

ระหว่างนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย มคีวามแตกต่างทีน่ักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจะมลีกัษณะที่นักเรยีนทีม่ผีลการเรยีนด ี และผูป้กครองมรีะดบั
การศกึษาสูงจะเพิม่โอกาสในการเรยีนกวดวชิาให้กบันักเรยีนมากขึน้   โดยที่ไม่พบในกลุ่ม
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   แต่เงนิไดข้องบดิาพบว่ามผีลในทศิทางเดยีวกนัทัง้สอง
กลุ่ม บดิาทีม่รีายไดม้ากจะเพิม่ความน่าจะเป็นทีน่กัเรยีนจะกวดวชิามากขึน้ 

จากการศกึษายงัพบว่าห้องเรยีนที่มขีนาดใหญ่หรอืจ านวนนักเรยีนต่อห้องที่มาก จะมี
แนวโน้มที่นักเรยีนเลอืกกวดวชิามากขึ้นอาจแสดงถึงความไม่มปีระสทิธภิาพในการเรยีนการ
สอนเนื่องจากครอูาจจะดูแลนักเรยีนไม่ทัว่ถงึซึ่งสอดคล้องกบัเหตุผลหลกัที่นักเรยีนเลอืกเรยีน
กวดวชิาเพราะไมเ่ขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีนในโรงเรยีน 

จากผลการศกึษาขา้งตน้สามารถสรปุปจัจยัทีส่นบัสนุนและลดแนวโน้มการเรยีนกวด
วชิาไดด้งัตารางที ่5.1  
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ตำรำงท่ี 5.1  สรปุปจัจยัทีส่นบัสนุนและลดแนวโน้มการเรยีนกวดวชิาจากผลการศกึษา 
 
ปัจจยัสนับสนุนให้เพ่ิมแนวโน้มกวดวิชำ ปัจจยัลดแนวโน้มกำรเรียนกวดวิชำ 

ภำพรวม รฐั เอกชน ม.ต้น ม.ปลำย ภำพรวม รฐั เอกชน ม.ต้น ม.ปลำย 

1) ผลการเรยีนด ี √ √ - √ - - - - 1)จ านวนพี่
น้องมากขึน้ 

2) บดิามเีงนิไดส้งู 
(ฐานะครอบครวัด)ี 

√ √ √ √      

3) มารดามกีารศกึษาสงู √ √ - √      

4) เรยีนโรงเรยีนรฐั - - - √      

5) เรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

√ √ - -      

6) เรยีนในโรงเรยีนลดลง √ - - √      

7) จ านวนนกัเรยีนต่อหอ้ง
มากขึน้ 

√ √ √ √      

 
 เมื่อพจิารณาปจัจยัสนับสนุนทีจ่ะเพิม่แนวโน้มเรยีนกวดวชิาพบว่า นักเรยีนที่มผีลการ
เรยีนดี   บิดามเีงนิได้สูง และมารดามกีารศึกษาสูง มคีวามสอดคล้องกับการเพิ่มทุนมนุษย์
เนื่องจากการลงทุนมนุษยเ์ป็นการเพิม่คุณค่าและความสามารถในตวับุคคล (Becker,1992) จาก
การเรยีนรูใ้นโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน  การทีบ่ดิามเีงนิไดส้งูหมายถงึสามารถส่งเสยีใหบุ้ตรเขา้
เรยีนและจดัหาสนิคา้และบรกิารทีด่มีปีระโยชน์ต่อการเรยีนรูใ้หก้บับุตรไดม้ากกว่าบดิาทีม่เีงนิได้
น้อยกว่าโดยเปรยีบเทยีบ ซึ่งการเรยีนกวดวชิาจดัเป็นบรกิารทางการศกึษาทีม่ ีราคาตลาดและ
ค่าเสียโอกาสที่จะต้องมกีารแลกเปลี่ยนดงันัน้ครอบครวัที่มฐีานะที่ดีย่อมมโีอกาสเข้าถึงได้
มากกว่า   ประกอบกบัมารดาทีม่กีารศกึษาสูงย่อมมกีารอบรมเลีย้งดูบุตรให้มคีวามใส่ใจในการ
เรยีนเพื่อใหเ้รยีนสงูแบบตนเอง  จงึมโีอกาสทีจ่ะสนับสนุนใหบุ้ตรเรยีนกวดวชิามากขึน้ และเมื่อ
นกัเรยีนกวดวชิามากขึน้ จะท าคะแนนสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดใ้นระดบัทีสู่ง (สุวมิล จรีะทรงศร,ี 
2552) และเพิม่โอกาสในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัของรฐัไดม้ากขึน้ (สุจติรา,2559)  ทัง้ยงัเพิม่
โอกาสการท างานในอนาคต (มนชยา อุรุยศ และ ศิวพงศ์ ธรีอ าพน, 2548)  ซึ่งจะยิง่เพิม่ทุน
มนุษยใ์นตวับุคคลมากขึน้   

แต่ทัง้นี้อาจเกดิความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาขึน้ไดเ้นื่องจากนักเรยีนทีไ่ม่เขา้ใจเนื้อหา
ที่เรยีนในโรงเรยีน แต่ครอบครวัมรีายได้น้อยอาจขาดโอกาสในการเข้าถึงการเรยีนกวดวชิา 
โดยเฉพาะนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายที่เรยีนกวดวิชาเพื่อเตรยีมตัวสอบเข้า
มหาวทิยาลยั ท าใหเ้กดิความแตกต่างกนัส าหรบักลุ่มนักเรยีนทีไ่ดเ้รยีนกวดวชิาและไม่ไดเ้รยีน
กวดวชิาอนัจะมผีลสบืเนื่องไปถงึการท าคะแนนสอบและโอกาสไดเ้ขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัทีด่มี ี
คุณภาพ รวมถงึโอกาสในการท างานในอนาคต 
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ในส่วนของปจัจยัที่ลดแนวโน้มการเรยีนกวดวชิานัน้จากผลการศึกษานี้คอื จ านวนพี่
น้องทีเ่พิม่ขึน้จะท าให้นักเรยีนกวดวชิาน้อยลงเนื่องจากครอบครวัมภีาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาย
คน ท าใหเ้ศรษฐทรพัยท์ีม่จี ากดัตอ้งจดัสรรใหก้บัสมาชกิในครอบครวัทีเ่พิม่ขึน้  ดงันัน้นักเรยีนที่
มพีีน้่องมากกจ็ะเขา้ถงึการเรยีนกวดวชิาน้อยท าใหเ้กดิความเหลื่อมล ้าทางการศกึษาได้เช่นกนั  
และถา้ครอบครวัใดมุง่มัน่สรา้งทุนมนุษยใ์หก้บับุตรโดยเน้นการศกึษาเล่าเรยีนและการเรยีนกวด
วิชาก็อาจจะมีบุตรน้อยลง ในระยะยาวถ้าคนส่วนใหญ่คิดเช่นนี้ก็อาจจะส่งผลต่อจ านวน
ประชากรทีล่ดน้อยลงไดใ้นอนาคต  
 
5.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  

จากผลการศกึษาครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนใหค้วามส าคญัต่อการเรยีนกวดวชิาโดย
การสละเวลาว่างนอกจากการเรยีนในโรงเรยีนไปเรยีนกวดวชิาเพิม่เติมแทนที่จะท ากจิกรรม
นันทนาการอื่นหรอืหาประสบการณ์นอกห้องเรยีน อนัเนื่องมาจากนักเรยีนไม่เข้าใจเนื้อหาที่
เรยีนทีโ่รงเรยีน หรอืตอ้งการเตรยีมตวัเพื่อสอบเขา้มหาวทิยาลยั ทัง้ยงัพบว่าครอบครวัทีม่ฐีานะ
ทางเศรษฐกจิดจีะสนับสนุนใหบุ้ตรเรยีนกวดวชิามากขึน้ดว้ย  ดงันัน้งานศกึษานี้พอจะสรุปแนว
ทางการแก้ปญัหาความเหลีอ่มล ้าในการเขา้ถงึการเรยีนกวดวชิาและการแก้ปญัหาการไม่เขา้ใจ
เนื้อหาทีเ่รยีนในโรงเรยีน ดงันี้ 
 

5.2.1  ท ำให้นักเรียนเข้ำถึงกำรเรียนกวดวิชำเท่ำเทียมกนัเพ่ือลดควำมเหล่ีอมล ำ้ 
             แนวทางการแก้ปญัหา คอื 

1) รฐับาลโดยกระทรวงศึกษาธิการควรจดัให้มีการกวดวิชาขึ้นเองเพื่อให้
นักเรยีนทุกคนมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการทบทวนความรูเ้พื่อสอบในสนามสอบระดบัชาติหรอื
แมแ้ต่การเพิม่ความเขา้ใจจากการเรยีนในโรงเรยีน  ซึง่แนวทางทีร่ฐัอาจท าไดค้อืการเฟ้นหาครู
ดเีด่นดา้นการสอนหรอืขอความร่วมมอืกบั สถาบนักวดวชิาทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง
และจดัโครงการทบทวนความรูโ้ดยการถ่ายทอดและบนัทกึเทปใหแ้ต่ละโรงเรยีนเก็บไว้เพื่อให้
นักเรยีนที่อาจจะไม่มสีื่อออนไลน์ได้ดูที่โรงเรยีนและลงในสื่อออนไลน์เพื่อให้นักเรยีนที่มคีวาม
พรอ้มดา้นการเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตสามารถดูทีบ่า้นไดเ้ช่น ระบบ e-learning เป็นต้น ทัง้นี้ควรจะ
จดัท าการทบทวนให้ครอบคลุมทุกเน้ือหาวิชาและทุกระดับชัน้เรียนเน่ืองจากปจัจุบันรฐัมี
โครงการชื่อ “โครงการตวิเขม้ เตมิเตม็ความรู้” หรอื Tutor Channel โดยจดัขัน้ในปี 2552 แต่
เน้นกวดวิชาเฉพาะนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะสอบเข้ามหาวิทยาลยั แต่
การศกึษาชิ้นนี้พบว่าความเหลื่อมล ้ามอียู่ในนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นด้วยเช่นกนั    
ซึ่งปจัจุบนัมโีครงการของภาคเอกชนคือ ทรูปลูกปญัญา ที่ถ่ายทอดสดและเข้าถึงได้จากสื่อ
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ออนไลน์เป็นโครงการทีค่รอบคลุมนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ถ้ารฐับาลบูรณาการกบั
ภาคเอกชนอาจจะช่วยให้เกิดผลในวงกว้างและเข้าถึงนักเรยีนชนบทได้โดยการลงทุนระบบ
โครงสรา้งอนิเทอรเ์น็ตใหก้บัโรงเรยีนทีห่่างไกลและขาดแคลน เป็นตน้  

2) ภาคเอกชนที่มีความสามารถในการจัดทบทวนความรู้เช่น โครงการ 
"ทบทวนความรู้สู่มหาวทิยาลยักบัสหพฒัน์” ที่จดัโดย บรษิัท สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) 
หรอืโครงการ “แบรนด์ซมัเมอรแ์คมป์” ที่จดัโดย บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั ผูผ้ลติ
แบรนดซุ์ปไก่สกดั จดัตัง้โครงการแบรนดซ์มัเมอรแ์คมป์ ขึน้ในปี 2533 เป็นต้น ซึง่เน้นการกวด
วิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้าภาคเอกชนสามารถขยายโครงการติวเสริมในระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ไดโ้ดยการขอความร่วมมอืจากภาคเอกชนอื่นเพื่อร่วมทุนในการจดังานและ
ประสานงานกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อการลดความเหลื่อมล ้าในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ได้ 

3)  ภาครฐัโดยกระทรวงศกึษาอาจก าหนดมาตรฐานโรงเรยีนกวดวชิาโดยใชก้าร
ก ากับดูแลคล้ายกบัโรงเรยีนในระบบเพื่อเป็นการส่งเสรมิให้เด็กได้มทีางเลือกในการศึกษา
เพิม่เตมิอยา่งมรีะบบและเป็นสากล  เนื่องจากเหตุผลหลกัทีน่กัเรยีนกวดวชิามาจากต้องการเพิม่
ผลการเรยีนในโรงเรยีน  
      

5.2.2  กำรแก้ปัญหำกำรไม่เข้ำใจเน้ือหำท่ีเรียนในโรงเรียน  
                   แนวทางการแกป้ญัหา คอื 

1)   การลดขนาดจ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งโดยการเพิม่หอ้งเรยีนเพื่อใหค้รสูามารถ
ดแูลนกัเรยีนไดท้ัว่ถงึ แนวทางทีส่ามารถท าไดค้อืผูบ้รหิารโรงเรยีนอาจวางแผนการใชห้อ้งเรยีน
ให้คุม้ค่าและต่อเนื่อง พรอ้มกบัการจดัตารางสอนของครใูหม้คีวามเหมาะสมใหค้รไูดม้เีวลาพกั  
หรอือาจใชก้ารขยายหอ้งเรยีนเพิม่โดยงบสนบัสนุนจากกระทรวงศกึษาธกิารเป็นตน้   

2)  ถ้าแนวทางแรก อาจท าได้ยากเนื่องจากข้อจ ากดัของบุคลากรและสถานที ่ 
กระทรวงศกึษาธกิารอาจจดัใหม้กีารเรยีนทบทวนบทเรยีนโดยละเอยีดทีไ่ม่ใช่เพยีงการกวดวชิา
เพื่อเร่งรดัเนื้อหาเท่านัน้ แนวทางอาจท าได้โดยการลงทุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้กับ
โรงเรยีนในการบนัทกึเทปการสอนของครูในชัน้เรยีนและให้นักเรียนสามารถดูยอ้นหลงัได้เพื่อ
เป็นการทบทวนความรู้หรอื กระทรวงศกึษาอาจเพิม่งบประมาณใหก้บัโรงเรยีนในส่วนของการ
ให้ค่าตอบแทนครูให้สอนเพิม่เติมนอกเวลาราชการเพื่อเป็นการทบทวนบทเรยีนในห้องเรยีน
ส าหรบันกัเรยีนทีอ่าจตามไมท่นัหรอืยงัไมเ่ขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีน 

3)   กระทรวงศกึษาอาจจดัใหม้กีารนิเทศน์การสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก
โรงเรยีนเพื่อลดปญัหาความขดัแยง้ภายในโรงเรยีน และเพื่อใหค้รผููส้อนมกีารพฒันาการสอนทีด่ี
ขึน้อยูเ่สมอ ท าใหน้กัเรยีนเรยีนเขา้ใจบทเรยีนมากขึน้  

   นอกจากข้อเสนอข้างต้นแล้วในกรณีของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
กระทรวงศึกษาธกิารควรจะใช้ระบบการสอบคดัเลอืกเข้ามหาวทิยาลยัที่แน่นอนและต่อเนื่อง  
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(สุจติรา ช านิวกิยก์รณ์, 2559) ถ้าจ าเป็นจะต้องเปลีย่นระบบควรมผีลบงัคบัใช้กบันักเรยีนรุ่น
ถดัไปอย่างน้อย 3 รุ่นเช่น นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 เพื่อเตรยีมตวัเลอืกสาขาที่เรยีน
และตัง้ใจท าคะแนนในวิชาที่จะใช้เข้ามหาวิทยาลยั  เนื่องจากผลการศึกษาพบว่านักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเรยีนกวดวชิาเพราะต้องการเตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยัเป็น
รอ้ยละอนัดบัต้นๆของเหตุผลทัง้หมด นัน่อาจแสดงให้เหน็ถงึการเปลี่ยนกฏเกณฑ์ที่ใช้ในการ
สอบท าให้ครูในโรงเรยีนปรบัตวัไม่ทนัเนื่องจากมกีารวางแผนการสอนมาล่วงหน้าซึ่งต้องสอน
ตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้  ดังนัน้เด็กจงึหันไปพึ่งการเรียนกวดวิชาเป็น
จ านวนมาก 
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แบบสอบถาม 
เรือ่ง  สถาบนักวดวิชา : ส่งเสริมหรอืทดแทนกบัโรงเรียนในทางเศรษฐศาสตร ์

 
ค าช้ีแจง  

แบบสอบถามฉบบัน้ีมจีุดมุ่งหมายในการศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเรยีนในโรงเรยีนและกวดวชิาของ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาต้นและตอนปลาย เพื่อเป็นขอ้มูลในการท าวิทยาพนธ์ระดบัชัน้ปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ  คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) โดยนายณัฐพชัร ์
จรูญชาติธนกิตติ ์แบบสอบถามฉบบัน้ีใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยเท่านัน้ การตอบแบบสอบถามน้ีจะไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด แต่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาระบบการศกึษาของไทยให้สามารถตอบสนอง
ตามความตอ้งการของผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้ 
_________________________________________________________________________________ 
 
โปรดท าเครื่องหมาย  หรอืกรอกขอ้มลูลงในช่องลงในช่อง ______ ทีต่รงกบัสภาพเป็นจรงิของท่าน  
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ   ______ 1. ชาย  ______ 2. หญงิ 
2. ทีอ่ยู่ปจัจบุนั ______ 1. กรุงเทพมหานคร  ______ 2. จงัหวดัอื่นๆ ระบุ _______________ 
3. จ านวนพีน้่อง (รวมผูต้อบ)______________ คน 
4. สถานภาพสมรสบดิามารดา ______ 1. สมรส  
  ______ 2. หย่ารา้ง ม่าย หรอืเสยีชวีติทัง้คู ่(ขา้มไปตอบขอ้ 12) 
5 ระดบัการศกึษาสงูสดุของบดิา 

______ 1. น้อยกว่ามธัยมศกึษาตอนตน้            ______ 2. มธัยมศกึษาตอนตน้ 
______ 3. มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช.      ______ 4. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 
______ 5. ปรญิญาตร ี                ______  6. ปรญิญาโทขึน้ไป 

6. อาชพีหลกัของบดิา 
______ 1. ขา้ราชการ               ______ 2. พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
______ 3. เจา้ของกจิการ               ______ 4. พนกังานบรษิทัเอกชน 
______ 5. ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ         ______ 6. ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นกฎหมาย 
______ 9. เกษยีณอาย ุ               ______ 10. อื่นๆ ระบุ _________________ 

 

ส าหรบัผูส้มัภาษณ์ 

เลขที.่............................... 

วนัที.่................................ 

โรงเรยีน ………………… 

จงัหวดั.............................. 

ระดบัชัน้........................... 
 



54 
 

7. เงนิไดข้องบดิาต่อเดอืน 
______ 1. น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท    ______ 2. 15,001 – 25,000 บาท 
______ 3. 25,001 – 40,000 บาท              ______ 4. 40,001 – 55,000 บาท 
______ 5. 55,001 – 70,000 บาท              ______ 6. 70,001 – 125,000 บาท 
______ 7. มากกว่า 125,000 บาท  

8. ระดบัการศกึษาสงูสดุของมารดา 
______ 1. น้อยกว่ามธัยมศกึษาตอนตน้         ______ 2. มธัยมศกึษาตอนตน้ 
______ 3. มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช.   ______ 4. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 
______ 5. ปรญิญาตร ี              ______ 6. ปรญิญาโทขึน้ไป 

9. อาชพีหลกัของมารดา 
______ 1. ขา้ราชการ              ______ 2. พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
______ 3. เจา้ของกจิการ              ______ 4. พนกังานบรษิทัเอกชน 
______ 5. ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ         ______ 6. ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นกฎหมาย 
______ 9. เกษยีณอาย ุ              ______ 10. อื่นๆ ระบุ ____________________ 

10. เงนิไดข้องมารดาต่อเดอืน 
______ 1. น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท    ______ 2. 15,001 – 25,000 บาท 
______ 3. 25,001 – 40,000 บาท              ______ 4. 40,001 – 55,000 บาท 
______ 5. 55,001 – 70,000 บาท              ______ 6. 70,001 – 125,000 บาท 
______ 7. มากกว่า 125,000 บาท  

11. ระดบัการศกึษาสงูสดุของผูป้กครอง (ผูท้ีต่อบขอ้ 8 ถงึ 11 แลว้ ขา้มไปขอ้ 15) 
______ 1. น้อยกว่ามธัยมศกึษาตอนตน้         ______ 2. มธัยมศกึษาตอนตน้ 
______ 3. มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวช.   ______ 4. ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) 
______ 5. ปรญิญาตร ี             ______ 6. ปรญิญาโทขึน้ไป 

12. อาชพีหลกัของผูป้กครอง 
______ 1. ขา้ราชการ             ______ 2. พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
______ 3. เจา้ของกจิการ             ______ 4. พนกังานบรษิทัเอกชน 
______ 5. ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นสขุภาพ       ______ 6. ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นกฎหมาย 

 ______ 9. เกษยีณอาย ุ            ______ 10. อื่นๆ ระบุ ____________________ 
13. เงนิไดข้องผูป้กครองต่อเดอืน 

______ 1. น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท   ______ 2. 15,001 – 25,000 บาท 
______ 3. 25,001 – 40,000 บาท             ______ 4. 40,001 – 55,000 บาท 
______ 5. 55,001 – 70,000 บาท             ______ 6. 70,001 – 125,000 บาท 
______ 7. มากกว่า 125,000 บาท  
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ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนในโรงเรียน 
14. ระดบัการศกึษาปจัจุบนั ______ 1. มธัยมศกึษาตอนตน้ ม. ____  
                                   _____  2. มธัยมศกึษาตอนปลาย ม. ____ 
15. เกรดเฉลีย่สะสม (ส าหรบัม. 4 ใชเ้กรดเฉลีย่ม.ตน้)______________ 
16. สายการเรยีน  ______ 1. วทิย ์– คณิต ______ 2. ศลิป์ – ค านวณ 
   ______ 3. ศลิป์ – ภาษา ______ 4. อื่นๆ ____________ 
17. สงักดัของโรงเรยีน ______ 1. รฐับาล   ______ 2. เอกชน 
18. จ านวนนกัเรยีนต่อหอ้งโดยเฉลีย่  _________________ คน 
19. จ านวนชัว่โมงทีต่อ้งเขา้เรยีนต่อสปัดาห ์_________________ ชัว่โมง   
 ค าชีแ้จงนบัเฉพาะชัว่โมงของวชิาทีค่ดิเกรดเท่านัน้ วชิาทีไ่ม่คดิเกรด เช่น home room ลกูเสอื เป็นตน้ 
ไม่น ามานบั 
20. สดัสว่นจ านวนชัว่โมงทีเ่ขา้เรยีนจรงิต่อจ านวนชัว่โมงเรยีนทัง้หมด   
 ค าชีแ้จง จ านวนชัว่โมงทีไ่มไ่ดเ้ขา้เรยีนจรงิ เช่น จ านวนชัว่โมงโดดเรยีน จ านวนชัว่โมงทีเ่ขา้เรยีนแต่เขา้

ไปท าการบา้นวชิาอื่นหรอืหลบัในหอ้ง เป็นตน้ 
 ______ 1. 100 %  ______ 2. 80 – 100 % 
 ______ 3. 60 – 80 %  ______ 4. 40 – 60 % 
 ______ 5. 20 – 40 %  ______ 6. น้อยกว่า 20 % 
21. ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการเรยีนทีโ่รงเรยีนโดยประมาณ 
 ค่าเรยีนทีจ่่ายต่อเทอม  __________________ บาท 
 ค่าท ากจิกรรมนอกเหนือจากค่าเรยีนต่อเทอม __________________ บาท 
 ค่าหนงัสอืเรยีนและเอกสารต่อเทอม __________________ บาท 
 ค่าเดนิทางไป-กลบัโรงเรยีนต่อวนั __________________ บาท 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีใ่ชใ้นการเรยีนต่อเดอืน __________________ บาท   
    ระบุ  ________________ 
22. เหตุผลในการเลอืกโรงเรยีน (เรยีงจากมากไปน้อย โดยเลข 1 คอือนัดบัทีม่ากทีส่ดุ) 
 ______ 1. โรงเรยีนมชีื่อเสยีง ______  2. อาจารยม์ชีื่อเสยีง 
 ______ 3. ศษิยเ์ก่ามชีื่อเสยีง ______  4. ค่าเรยีนไมแ่พง 
 ______ 5. เดนิทางสะดวก  ______  6. อื่นๆ ___________ 
23. เหตุผลในการเลอืกสายการเรยีน เช่น วทิย-์คณิต ศลิป์-ภาษา เป็นตน้ (เรยีงจากมากไปน้อย โดยเลข 1 

คอือนัดบัทีม่ากทีส่ดุ) 
  ______ 1. เพื่อนสนิทเรยีน              
  ______ 2. บดิามารดาตอ้งการใหเ้รยีน 
  ______ 3. ความชอบของตนเอง        
  ______ 4. ตนเองมคีวามถนดั สามารถท าเกรดไดด้ ี
  ______ 5. เป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงานในอนาคต  
  ______ 6. ตอ้งการเรยีนต่อคณะทีต่อ้งใชส้ายนี้ 
  ______ 7. อื่นๆ __________________________ 
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24. ปจัจยัทีท่ าใหคุ้ณตัง้ใจเรยีนทีโ่รงเรยีนมากขึน้ (เรยีงจากมากไปน้อย โดยเลข 1 คอือนัดบัทีม่ากทีส่ดุ)  
  ______ 1. ไดเ้รยีนในวชิาทีช่อบ                   ______ 2. ไดเ้รยีนในวชิาทีถ่นดั 
  ______ 3. อาจารยส์อนเก่ง                          ______ 4. สือ่การสอนด ี
  ______ 5. เพื่อนร่วมชัน้ตัง้ใจเรยีน                 ______ 6. จ านวนเพื่อนร่วมชัน้น้อย 
  ______ 7. ค่าเรยีนแพง                           ______ 8. สภาพหอ้งเรยีนน่าเรยีน 
  ______ 9. อื่นๆ __________________________   
 
ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเรียนกวดวิชา 
25. คุณเรยีนกวดวชิาในเทอมนี้หรอืไม่  
 ค าชีแ้จง นบัเฉพาะการกวดวชิาทีต่อ้งจ่ายค่าเรยีน และเรยีนหอ้งละ 7 คนขึน้ไป (เรยีนกบัสถาบนักวดวชิา) 
  ______ 1. ไม่เรยีน (จบการตอบแบบสอบถาม)   ______ 2. เรยีน จ านวน ______ วชิา 
26. เหตุผลทีเ่ลอืกเรยีนกวดวชิา (เรยีงจากมากไปน้อย  โดยเลข 1 คอือนัดบัทีม่ากทีส่ดุ)  
 ______ 1. ไม่เขา้ใจเน้ือหาทีเ่รยีนในโรงเรยีน    ______ 2. เพิม่ผลการเรยีนในโรงเรยีน 
 ______ 3. เตรยีมตวัสอบเขา้มหาวทิยาลยั       ______ 4. ค่าเรยีนกวดวชิาไมแ่พง 
 ______ 5. เรยีนตามเพื่อน                         ______ 6. ผูป้กครองตอ้งการใหเ้รยีน 
   ______ 7. ใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์            ______ 8. อื่นๆ _________________ 
27. จงัหวดัทีเ่รยีนกวดวชิา 
   ______ 1. กรุงเทพมหานคร           ______ 2. จงัหวดัอื่นๆ ระบุ ________________ 
28. รายละเอยีดการกวดวชิาทีค่ณุเรยีน (ค่าเรยีนใหร้วมทัง้ค่าหนงัสอืและเอกสารการเรยีนดว้ยแลว้) 
     หมายเหตุ :  ถา้เป็นนกัเรยีนม.ปลาย ใหร้วมค่าเรยีนวชิาฟิสกิส ์ เคม ี ชวีะ อยู่ในวชิา วทิยาศาสตร ์
 1) วชิา คณิตศาสตร ์ ค่าเรยีนต่อคอรส์ ______________ บาท ระยะเวลาเรยีน ________ เดอืน 
 2) วชิา วทิยาศาสตร ์ ค่าเรยีนต่อคอรส์ ______________ บาท ระยะเวลาเรยีน ________ เดอืน 
 3) วชิา ภาษาองักฤษ ค่าเรยีนต่อคอรส์ ______________ บาท ระยะเวลาเรยีน ________ เดอืน 
 4) วชิา ภาษาไทย ค่าเรยีนต่อคอรส์ ______________ บาท ระยะเวลาเรยีน ________ เดอืน 
 5) วชิา สงัคมศกึษา ค่าเรยีนต่อคอรส์ ______________ บาท ระยะเวลาเรยีน ________ เดอืน 
    6) วชิา __________ ค่าเรยีนต่อคอรส์ ______________ บาท ระยะเวลาเรยีน ________ เดอืน 
    7) วชิา __________ ค่าเรยีนต่อคอรส์ ______________ บาท ระยะเวลาเรยีน ________ เดอืน 
29. จ านวนนกัเรยีนกวดวชิาต่อหอ้งในแต่ละวชิาโดยเฉลีย่  _________________ คน 
30. จ านวนชัว่โมงทีเ่รยีนกวดวชิาทัง้หมดต่อสปัดาห_์________________ ชัว่โมง 
31. สดัสว่นจ านวนชัว่โมงทีเ่ขา้เรยีนกวดวชิาจรงิต่อจ านวนชัว่โมงเรยีนทัง้หมด   

 ค าชีแ้จง จ านวนชัว่โมงทีไ่มไ่ดเ้ขา้เรยีนกวดวชิาจรงิ เช่น จ านวนชัว่โมงโดดเรยีนไปเล่นเกมส ์หรอื ปว่ย 
เป็นตน้ 

 ______ 1. 100 %  ______ 2. 80 – 100 % 
 ______ 3. 60 – 80 %  ______ 4. 40 – 60 % 
 ______ 5. 20 – 40 %  ______ 6. น้อยกว่า 20 % 
32. ตน้ทุนอื่นทีใ่ชใ้นการเรยีนกวดวชิา 
 ค่าเดนิทางไป-กลบัต่อวนั __________________ บาท  
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีใ่ชใ้นการเรยีนต่อเดอืน__________________ บาท  ระบุ ___________ 
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33. การกวดวชิาท าใหคุ้ณตัง้ใจเรยีนในโรงเรยีนเพิม่ขึน้หรอืลดลง 
 ______ 1. ตัง้ใจเรยีนเพิม่ขึน้   ______ 2. ตัง้ใจเรยีนเท่าเดมิ   ______ 3. ตัง้ใจเรยีนลดลง  
34. ส าหรบันกัเรยีนม.ปลายทีเ่คยเรยีนกวดวชิาตอนอยูม่.ตน้ คณุคดิว่าคุณใชค้วามรูจ้ากการเรยีนทีโ่รงเรยีน

หรอืจากการกวดวชิาในการเรยีนม.ปลายมากกว่ากนั 
           ______ 1. โรงเรยีน ______ 2. กวดวชิา   ______ 3. เท่ากนัทัง้ 2 ที ่ 
 
ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

*** ขอบคุณส าหรบัการตอบแบบสอบถาม *** 
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