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ปการศึกษา 2552 
 
 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะนิสัยในการเรียนของนักเรียนท่ีจะสอบเขา
มหาวิทยาลัย และศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการกวดวิชาท่ีมีตอการสอบผานเขาคณะ/สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐท่ีตองการ โดยใชตัวอยางนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตร
สุขภาพ มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร จํานวน 228 คน ที่ไดจากการสุมตัวอยาง
แบบแบงช้ันสองข้ัน และเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะนิสัยในการเรียน การเรียนกวดวิชาและ
ผลการสอบคัดเลือกเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง ดวยสถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีปจจัย
เดียว การทดสอบแบบไคกําลังสอง และการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก  

ผลการศึกษา พบวา ลักษณะนิสัยในการเรียนโดยรวมมีความสัมพันธกับผลการสอบ

คัดเลือกเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเปนอันดับหน่ึง อยางมีนัยสําคัญ แตเม่ือจําแนกลักษณะนิสัย

ในการเรียนออกเปนองคประกอบดานการหลีกเล่ียงการผลัดเวลา และดานวิธีการทํางาน พบวา ไม

มีความสัมพันธทั้งกับการเรียนกวดวิชาและผลการสอบคัดเลือก ฯ  นอกจากน้ียังพบวา การอาน

หนังสือลวงหนากอนเขาเรียน เปนเรื่องเดียวในดานวิธีการทํางาน ที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

กับการเรียนกวดวิชา และการมีเทคนิคการอานหนังสือและเทคนิคการจําเปนเร่ืองเดียวในดาน

วิธีการทํางานที่มีความสัมพันธกับผลการสอบคัดเลือกเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเปนอันดับ

หน่ึง 
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 การศึกษาผลการสอบคัดเลือกฯ มีความสัมพันธกับการเรียนกวดวิชา อยางมีนัยสําคัญ โดยผูที่
เรียนกวดวิชามีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวาผูที่ไมเรียนกวดวิชา 10.800 
เทา อยางไรก็ตาม ผลการสอบคัดเลือกฯ ยังข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆดวย ไดแก ประเภทของโรงเรียนที่
จบการศึกษา และการมีเทคนิคการอานและเทคนิคการจํา 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งน้ีมีหลายประการ ไดแก นักเรียนควรสรางลักษณะนิสัย

เดนในเร่ืองการมีเทคนิคการอานและเทคนิคการจํา  โรงเรียนและครูควรมีการพัฒนาคุณภาพการ

สอน ชวยเหลือและสงเสริมการสรางลักษณะนิสัยในการเรียนที่ดีใหแกนักเรียน  และทายที่สุด 

ขอบเขตและรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับการสอบเขาตองประกาศใหทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะ

อยางย่ิง ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
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ABSTRACT 

 

Title of Thesis  Effectiveness of Tutorial and Admission to 

Public University 

Author Miss Suvimol Jeerasongsri 

Degree Master of Science  

 (Applied Statistics and Information Technology) 

Year 2009 

 

 

 The objectives of this survey research are to determine students’ study habit 

for admission to public universities and effectiveness of taking tutorial classes on 

admission achievement. By using two–stage stratified random sampling, 228 first–

year students in academic year of 2008, from health sciences faculties of 6 public 

universities located in Bangkok are randomly selected. Data collected are concerning 

study habit and admission achievement that is, being admitted to the faculty and 

university of the first choice. Statistical methods for data analysis include descriptive 

statistics, one – way analysis of variance, chi – squared test, and logistic regression 

analysis. 

It is found that study habit and admission achievement are correlated. 

Nevertheless, each of the two components of study habit, delay avoidance and work 

method, is independent of taking tutorial classes and of admission achievement as 

well. In detail, reading a text book in advance (before classes) is the only one 

subcomponent of work method that is correlated significantly, at 5% level, to taking 

tutorial classes. Moreover, having self-technique in reading and memorizing is the 

only one subcomponent of work method that is correlated significantly to admission 

result. 

Finding also shows that admission achievement is related to taking tutorial 

classes. Those who take tutorial classes have more chance of being admitted to the
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faculty/university of their 1st choice than those who don’t by 10.800 times. 

However, admission result is also affected by some other factors, namely type of 

school (public/private) and having technique in reading and memorizing. 

In this study, there are many suggestions: Students should build their own            

technique in reading and memorizing, school and teachers should develop the 

teaching quality, assist and promote student’s studied habit. Finally, scope and all 

information about the entrance examinations should be informed clearly in advance to 

public and especially to teachers and high–school students. 
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ใหขอมูล คําปรึกษา ขอแนะนํา ความคิดเห็นรวมท้ังใหกําลังใจ 
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 กราบขอบพระคุณคณาจารยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรทุกทาน ที่ไดประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรูที่มีคาย่ิงใหแกผูวิจัย ซ่ึงนําไปสูการคิดท่ีเปนระบบ สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และดํารงชีวิตในอนาคตไดเปนอยางย่ิง 
 ขอขอบคุณนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรสุขภาพทุกทาน ที่ใหความรวมมืออยางดีย่ิงในการ
ตอบแบบสอบถาม และไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมซึ่งเปนประโยชนตอการศึกษาของผูวิจัย และ
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีของคณะสถิติประยุกตทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนํา ชวยเหลือเปนอยางดีดวย
อัธยาศัยไมตรีที่อบอุนเปนกันเอง 
 ที่สําคัญท่ีสุดกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวของผูวิจัยท่ีสนับสนุน ใหโอกาส
ในการศึกษา ใหความรู ใหความรักและใหกําลังใจตลอดมา จนประสบความสําเร็จในการศึกษา 
และขอขอบคุณในมิตรภาพอันดีย่ิงของพ่ีๆ เพ่ือนๆ คณะสถิติประยุกต ภาคปกติ รุน 1 ทุกทาน        
ท่ีคอยกระตุนช้ีแนะ แนะนํา ใหกําลังใจ และไดรวมทุกขรวมสุขดวยกันตลอดมา 
 
 
 

สุวิมล  จีระทรงศรี 
            กันยายน 2552 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ผูที่ไดรับการศึกษายอม
มีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน ไดรับเกียรติในสังคม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
จึงสามารถกลาวไดวาประเทศท่ีอุดมดวยประชากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูง ยอมแสดงถึง
ความกาวหนาในการพัฒนาประเทศอยางมีศักยภาพในระยะเวลาอันส้ัน ดวยเหตุน้ีรัฐบาลได
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จึงกําหนดใหประชาชนในประเทศมีสิทธิไดรับการศึกษา
อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนถึงความสําคัญ
ของสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาไวอยางชัดเจนตามมาตรา 10 วา “การจัดการศึกษาตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับรองการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตอง
จัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” (สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2546: 7)    
 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว เปนผลใหจํานวนนักเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึน โดยรอยละของนักเรียนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายตอประชากรในวัยเรียนป 2548-2550 เปน 58.77, 61.10 และ 73.73 ตามลําดับ (วิทยากร    
เชียงกูล, 2551: ยอหนาท่ี 6) สงผลตอแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักเรียนท่ีเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาดวย ถึงแมวาสถาบันอุดมศึกษามีการกระจายอยูในทุกภาคของประเทศไทย แต
สามารถรองรับจํานวนนักเรียนท่ีมีความตองการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาไดอยางจํากัด การ
สอบคัดเลือกจึงเปนวิธีการท่ีใชเลือกนักเรียนท่ีมีความพรอมและมีทักษะความรูทางวิชาการเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา  

แมวาในป 2549 ไดประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central 
University Admissions System: CUAS) หรือระบบแอดมิสช่ันสกลาง แทนระบบเอ็นทรานซที่ใช
อยูเดิม โดยใชเกณฑในการพิจารณาการคัดเลือกดังตารางที่ 1.1 (สนุก แคมปส, 2551: ยอหนาที่ 1) 



 

ตารางที่ 1.1 เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ป 2551  

 

เกณฑการพิจารณา กลุม 
คาน้ําหนัก 

(รอยละ) 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 1.  เทียบเทา (GPAX)  

2. สาระการเรียนรู (GPA) 

รวม 

10 

40 

50 

ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 1.  ข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

2. ข้ันสูง (A-NET) 

รวม 

ไมเกิน 25-50 

ไมเกิน 0-25 

50 

รวมทั้งหมด 100  

 

 การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา คะแนนการทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติซึ่งเปนการทดสอบทางดานวิชาการยังคงมีความสําคัญเทากับผลการเรียนเฉลี่ย

เทากับรอยละ 50 ดังนั้นผูท่ีมีความประสงคเขาศึกษาตอ จึงตองพยายามขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มคะแนนในสวนนี้ใหมากขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนเพียงอยางเดียว เนื่องจาก

การศึกษาตอในระดับสูงโอกาสของผูท่ีสอบคัดเลือกไดมีคอนขางนอย 

ภาวการณแขงขันทางการศึกษาในระบบการศึกษารุนแรงมากยิ่งขึ้น ทางเลือกหนึ่งที่

นักเรียนใหความสนใจและไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง คือ การกวดวิชา โดยผูปกครองสวน

ใหญมีความตองการสนับสนุนบุตรหลานใหเรียนกวดวิชา เนื่องจากเกรงวาบุตรหลานของตนอาจ

พลาดหวังในการสอบคัดเลือก เพราะนักเรียนคนอื่นๆตางเรียนกวดวิชากันแทบทั้งสิ้น (ชิดชนก  

เชิงเชาว, สุวิมล เขี้ยวแกว และเจริญพร แกวละเอียด, 2544: 277) และเหตุผลสวนใหญของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนกวดวิชา (รอยละ 82.9) คือ เพื่อเตรียมสอบเขาศึกษาตอ (ไพฑูรย สินลา

รัตน, 2546: 65)  

อุปสงคของการเรียนกวดวิชาและจํานวนนักเรียนกวดวิชาที่เพิ่มขึ้น สงผลใหธุรกิจกวดวิชา

เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกหรือการสอบแอดมิชชั่นส มีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องสวนกระแส

เศรษฐกิจที่กําลังซบเซา คาดวาในป 2551 มูลคาตลาดของธุรกิจสถาบันกวดวิชาจะเพิ่มขึ้นมาอยูใน

ระดับ 5,900 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปท่ีแลวรอยละ 6.8 (บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด มหาชน, 

2551: ยอหนาที่ 1) ในขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นวาระบบการศึกษาในระบบมีขอบกพรองอยาง

ยิ่ง  
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จากสถานการณการกวดวิชาของนักเรียนในประเทศไทยพบวา นักศึกษาป 1 มีการกวดวิชา

เพื่อการศึกษาตอขณะศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ถึงรอยละ 70.4  สวนใหญใชเวลากวดวิชา

สัปดาหละ 6-10 ชั่วโมง มีคาใชจายสําหรับการกวดวิชา 1,800 บาทตอคอรส และคาใชจายในการ

เดินทาง ตํ่ากวาหรือเทากับ 400 บาทตอเดือน (ไพฑูรย สินลารัตน, 2546:  53, 79) ทําใหนักวิชาการ

มองวาการกวดวิชากําลังเปนปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะเปนธุรกิจที่อาศัยชองวางของการศึกษา

ทําลายระบบการศึกษาในโรงเรียน ทําใหนักเรียนตองเสียเวลาในการเรียนกวดวิชาและเดินทางไป

เรียนกวดวิชา ผูเรียนเกิดความเครียด ความเหนื่อยลา สูญเสียโอกาสที่จะทํากิจกรรมอื่นๆที่กอใหเกิด

ความคิดสรางสรรค หรือกิจกรรมที่สงเสริมจริยธรรม และยังเปนการสิ้นเปลืองคาใชจายของ

ผูปกครอง (ปริญญา แกวไทรนันท, 2545: 3)  

แมวาการกวดวิชาเปนประเด็นที่มีการวิพากษวิจารณเปนอยางยิ่ง แตก็ไมสามารถหามหรือ

ยกเลิกการเรียนกวดวิชาไดโดยตรง และลดจํานวนผูเรียนกวดวิชาใหลดลงได เนื่องจากมองวาการ

เรียนกวดวิชาเปนสิทธิของแตละบุคคลที่จะแสวงหาความรูเพิ่มเติม (ปริญญา แกวไทรนันท, 2545: 

3) ดังนั้นประเด็นสําคัญที่ผูปกครองและนักเรียนควรทราบคือ การเรียนกวดวิชาสงผลสัมฤทธิ์ตอ

การสอบเขามหาวิทยาลัยไดจริงหรือไม ดวยเหตุน้ีผูวิจัยเห็นวาเปนเรื่องที่ควรมุงหาคําตอบจากการ

วิจัยอยางเปนระบบ เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนผูบริโภคและ

การสงบุตรหลานเขาเรียนกวดวิชาของผูปกครอง และเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการเรียน

การสอนของโรงเรียนกวดวิชาและการศึกษาในระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาลักษณะนิสัยในการเรียนของนักศึกษาในกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบ

เขาคณะ/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาที่มีตอการสอบผานเขาคณะ/สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐที่ตองการ 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

 

 ในการศึกษา “ผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาเพื่อการสอบผานคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ ศึกษากรณีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูวิจัยมุงศึกษา ดังนี้ 

 

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัย 

ศึกษาลักษณะนิสัยในการเรียน และผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชา ครอบคลุมเนื้อหาในดาน

การสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 กลุม

คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ 

(Survey Research)  

 

1.3.2 ขอบเขตดานประชากรและตัวอยาง 

ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท่ี

เขาศึกษาในปการศึกษา 2551 กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ตัวอยาง (Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท่ีเขาศึกษา

ในปการศึกษา 2551 กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ เฉพาะผูสอบคัดเลือกผานระบบแอดมิชชั่นส

กลางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

งานวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองจากตัวอยางระหวางเดือนมกราคม – 

กุมภาพันธ 2552 

 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบลักษณะนิสัยในการเรียนของนักศึกษาในกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพที่สอบเขา

คณะ/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

2. ทราบโอกาสของการสอบผานเขาคณะ/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐระหวางนักศึกษาที่

เรียนกวดวิชากับนักศึกษาที่ไมเรียนการกวดวิชา 
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3. เพื่อเปนขอมูลแกนักเรียนและผูปกครองในการตัดสินใจเรื่องความจําเปนในการกวด

วิชาเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาและการศึกษาใน

ระบบใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนขอมูลในการทําการวิจัยครั้งตอไป 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาเพื่อการสอบผานคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ โดยจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดใชแนวคิดทฤษฎี ดังนี้ 

2.1 การสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะนิสัยในการเรียน 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนกวดวิชา 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  การสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา 

  

 การสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา แบงออกเปน 2 หัวขอ คือ สถาบันอุดมศึกษา และ

การรับนักศึกษาเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 

 2.1.1    สถาบันอุดมศึกษา 

 การสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีสถาบันที่รวมในการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาในระบบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนจํานวนมาก ท้ัง

สถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแสดงรายชื่อสถาบัน

ท่ีเขารวมการคัดเลือกดังตอไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2551) 

 2.1.1.1   สถาบันอุดมศึกษาที่เปดคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระบบกลาง แบงไดเปน 5 

ประเภท ไดแก มหาวิทยาลัยรัฐเดิม มหาวิทยาลัยใหม มหาวิทยาลัยในกํากับ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งสิ้น 48 สถาบัน ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยรัฐเดิม จํานวน 18 สถาบัน  

-   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ 

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 

- มหาวิทยาลัยบูรพา 

- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- มหาวิทยาลัยมหิดล 

- มหาวิทยาลัยแมโจ 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยใหม จํานวน 1 สถาบัน 

- สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

  มหาวิทยลัยในกํากับ จํานวน 4 สถาบัน 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จํานวน 16 สถาบัน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
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- มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 สถาบัน 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2.1.1.2  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่รวมรับในสังกัดหนวยงานอื่น มีจํานวนทั้งสิ้น 4 

สถาบัน ดังนี้ 

- วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณ 

- วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

- วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

- สถาบันการพลศึกษา 
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2.1.1.3  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในกํากับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามี

จํานวนทั้งสิ้น 42 สถาบัน ดังนี้ 

-   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

- มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

- มหาวิทยาลัยเจาพระยา 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

- มหาวิทยาลัยธนบุรี 

- มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

- มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

- มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

- มหาวิทยาลัยพายัพ 

- มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

- มหาวิทยาลัยภาคกลาง 

- มหาวิทยาลัยโยนก 

- มหาวิทยาลัยรังสิต 

- มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

- มหาวิทยาลัยราชธานี 

- มหาวิทยาลัยชวลิตกุล 

- มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- มหาวิทยาลัยสยาม 

- มหาวิทยาลัยหอการคา 

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ 

- มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

- มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุน 

- วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

- วิทยาลัยเชียงราย 
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- วิทยาลัยเซนตหลุยส 

- วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก 

- วิทยาลัยดุสิตธานี 

- วิทยาลัยตาป 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 

- วิทยาลัยนครราชสีมา 

- วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

- วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

- วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

- วิทยาลัยรัชตภาคย 

- วิทยาลัยราชพฤกษ 

- วิทยาลัยลุมแมนํ้าปง 

- วิทยาลัยศรีโสภณ 

- วิทยาลัยสันตพล 

 

 2.1.2    การรับนักศึกษาเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ 

ไดแก การสอบคัดเลือกจัดโดยสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา การสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย

โดยระบบรับตรง โควตาและโครงการพิเศษตางๆ การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปด และ

การรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดกระทรวง 

ทบวง กรม อ่ืนๆสําหรับการศึกษานี้ ผูวิจัยสนใจถึงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไว 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1.2.1 การสอบคัดเลือกจัดโดยสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสรี (2551: ยอหนาที่ 1) ไดอธิบายวา ระบบการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

เปนระบบการรับบุคคลที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ท้ังสถาบันของรัฐและเอกชน โดยระบบการรับบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยระยะแรกซึ่งเปนระยะที่ใชระบบการสอบ

คัดเลือกมาอยางยาวนานที่สุดกวา 40 ป หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา “การสอบเอ็นทรานซ” จัดการ

สอบคัดเลือกโดยทบวงมหาวิทยาลัย ปจจุบันคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 ภายหลังไดปรับเปลี่ยนการใชระบบคัดเลือกแบบเดิม ท่ีประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย (ทปอ.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดพิจารณาระบบการ

รับเขาบุคคลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดการสอบแขงขัน 

เปลี่ยนมาใชระบบการพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสอบวัดผลใน

หลักสูตร จึงเกิดระบบการเขารับบุคคลเขาศึกษาระบบกลางหรือระบบแอดมิสชั่นส (Admission) 

เปนระบบการคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่นํามาใชแทนระบบเอ็นทรานซ ตั้งแตป พ.ศ. 

2549 (ปการศึกษา 2548) โดยระบบนี้จะนําผลการเรียนตลอดชวงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย) มาใชคัดเลือกเพิ่มมากขั้น และไมเนนการใชผลการสอบเปนหลักเหมือนระบบเอ็นทรานซ 

ดังแสดงรายละเอียดไดดังนี้  

1)  การเขารับบุคคลเขาศึกษาระบบเอ็นทรานซ (ระบบการคัดเลือกเดิม) 

ระบบคัดเลือกระบบนี้เปนระบบแบบเดิมที่รูจักกันโดยสวนใหญ          

วา “การสอบเอ็น  ทรานซ” เปนระบบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่ใชกันมาอยาง

ยาวนาน โดยใชผลการสอบวัดความรูเปนหลักในการคัดเลือก โดยเริ่มแรกที่นําระบบการสอบเอ็นท

รานซมาใชน้ันผูสมัครแตละคนมีสิทธิสอบไดเพียงปละครั้งและไมมีโอกาสเห็นคะแนนสอบของ

ตนเองจนกระทั่งประกาศผลสอบ ทําใหผูสมัครไมมีโอกาสแกตัวในการสอบและเปนผลกระทบตอ

ผูสมัครโดยสวนใหญทําใหเกิดการเรียนกวดวิชาที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อใหสามารถเพิ่มคะแนนสอบ

ตามที่ปรารถนาไว  จึงสงผลใหมีการปรับปรุงวิธีการสอบเอ็นทรานซจากเดิมปละครั้งมาเปนปละ 2 

ครั้ง เรียกวา “สอบวัดความรู” สวนการเลือกคณะใหแยกเปนคนละสวนซึ่งจัดขึ้นในชวงเมษายน

ของทุกป ในวิธีการสอบแบบใหมมีหลักเกณฑ คือ การนําเอาคะแนน GPA และคะแนน PR มาใช

ประกอบการพิจารณาโดยใหคาน้ําหนักที่รอยละ 10 ซ่ึงวิธีดังกลาว สุดิชัย (2551: ยอหนาที่ 1) ได

กลาววา สงผลใหเกิดผลดีและผลเสียของระบบเอ็นทรานซ ดังนี้ 

ผลดี 

1. ผูสมัครมีโอกาสสอบแกตัวไดหลายครั้งเทาที่ตองการ อยางนอย 2 

ครั้งขึ้นไป 

2. ผูสมัครไดเห็นคะแนนสอบของตนเองกอนทําการเลือกคณะและ

มหาวิทยาลัยที่ตองการ ทําใหสามารถประเมินตัวเองในการจัดอันดับการเลือกคณะและ

มหาวิทยาลัยได 
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ผลเสีย 

1. วิธีการคัดเลือกที่มีการนําเอาคะแนน GPA และ PR มาใชในการ

พิจารณา ถึงแมวามีนําหนักเพียงรอยละ 10 แตมีผลตอการเลือกคณะและมหาวิทยาลัยดวย เพราะทํา

ใหพลาดโอกาสจากอันดับที่ตองการจนถึงสงผลตอการไมผานการคัดเลือก  

2. มาตรฐานของคะแนน GPA และ PR ของแตละโรงเรียนไมเทากัน 

โดยคนสวนใหญมองวาโรงเรียนที่มีช่ือเสียงในเมืองหรือในกรุงเทพมหานคร “ปลอยเกรด” สงผล

ตอความไมเทาเทียมกันของผูสมัครคนอื่นๆ 

จากการพิจารณาทั้งขอดีและขอเสียที่เกิดขึ้นของการเขารับบุคคลเขา

ศึกษาระบบเอ็นทรานซทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ โดยมีการ

ทดลองใชนําระบบใหมมาใชในป พ.ศ.2547-2548 เปนครั้งแรก เรียกวา “ระบบกลางการรับนิสิต

นักศึกษา (Admission)” โดยระบบใหมน้ีสามารถศึกษารายละเอียดไดในหัวขอตอไป 

2)  การเขารับบุคคลเขาศึกษาระบบกลาง หรือระบบการแอดมิสชั่นสกลาง: 

Center Admission (ระบบการคัดเลือกปจจุบัน) 

   วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551: ยอหนาที่ 2) ไดอธิบายวา ระบบคัดเลือก

ระบบนี้เปนระบบใหม ท่ีเนนการพิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและผลการสอบวัด

ความรูพ้ืนฐานและวัดความรูข้ันสูง การคัดเลือกจะดําเนินการเปนระบบกลางคือ มีหนวยงานกลาง

รับผิดชอบ ท้ังการจัดการสอบ การจัดการคัดเลือก ในระยะเริ่มตน สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเปนผูรับผิดชอบและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ หรือ สทศ. ซ่ึงเปนองคการ

มหาชน เปนผูรับผิดชอบการจัดการทดสอบวัดความรูพ้ืนฐาน โดยมีระบบและวิธีการคัดเลือกโดย

สรุป (กระทรวงศึกษาธิการ.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551: 1-2) ดังนี้ 

(1)   วัตถุประสงคและองคประกอบ 

- วัตถุประสงค 

การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันศึกษาในระบบกลาง มี

วัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ เพื่อใหทางสถาบันการศึกษา ไดผูเรียนที่มีความรู ความสามารถ 

ตรงตามคณะและสาขาที่เรียน และเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให

เปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษา    

- องคประกอบของการรับบุคคลเขาศึกษาฯ 

การรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง จะ

พิจารณาจากองคประกอบดังตอไปนี้ 
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- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา (GPAX) ใหคาน้ําหนักรอยละ 10 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551: ยอหนาที่ 2) 

อธิบายวา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม คือผลการเรียน (เกรด) เฉลี่ยของทุกวิชาที่ไดเรียนมาตลอด

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเทา) ในปการศึกษา 2551 จะนํามาใชรอยละ 10 จาก

องคประกอบในการรับทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นในปตอ ๆ ไป 

- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน

ปลายตามกลุมสาระการเรียนรู (GPA กลมสาระฯ 3-5 กลุม จาก 8 กลุม) ใหคาน้ําหนักรอยละ 40 

โดยวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2551) อธิบายวา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามกลุมสาระการเรียนรู คือ

ผลการเรียน (เกรด) เฉลี่ยของวิชาพื้นฐาน (วิชาหลัก) และวิชาเพิ่มเติม (วิชาเลือก) ท่ีไดเรียนมา

ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉพาะในสาระการเรียนรูน้ัน ไดแก 

1. 21 ภาษาไทย  

2. 22 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

3. 23 ภาษาตางประเทศ  

4. 24 คณิตศาสตร  

5. 25 วิทยาศาสตร  

6. 26 สุขศึกษาและพลศึกษา  

7. 27 ศิลปะ  

8. 28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

เชน หากไดเรียนวิชาฟสิกสเพิ่มเติม ก็จะนําผลการเรียนไป

คิดอยูในกลุมสาระวิทยาศาสตร หากเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ก็จะนําผลการเรียนไปคิดอยูในกลุม

สาระสังคมศึกษาฯ หรือหากเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและวิชาภาษาเยอรมัน ก็จะนําผลการ

เรียนไปคิดอยูในกลุมสาระภาษาตางประเทศ เปนตน 

 แตละคณะจะกําหนดกลุมสาระและคาน้ําหนัก (เปน %) ของ

กลุมสาระที่จะนํา GPA มาพิจารณาใหมีความสอดคลองกับสาขาที่จะศึกษาตอ โดยสวนใหญจะนํา 

GPA ของวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรมาใช แต

คณะสาขามนุษยศาสตรก็มักจะไมนํา GPA คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาใชในการพิจารณา

คัดเลือก 

  เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวงชั้นที่ 4) 

จะไดรับใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) ซ่ึงบอกทั้ง GPAX และ GPA กลุมสาระอยูแลว จึงไมตอง

คํานวณเองจากคะแนนเฉลี่ยแตละภาคเรียน 
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- ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระบบชาติพ้ืนฐาน 

(Ordinary National Education Test : O-NET) ใหคาน้ําหนัก 25-50% โดยวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

(2551) อธิบายวา การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน เปนการวัดความรูท่ีเรียนมาตลอด

ชวงชั้นที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โดยจะสอบเมื่อเรียนจบปท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) 

เพียงครั้งเดียว และคะแนนที่ไดก็จะติดตัวตลอดไป 

การทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติจะเปนผูรับผิดชอบจัดการทดสอบขอสอบ O-NET ออกเปนแบบ

เดียวกันทั้งหมด เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไมมีการแยกแผนการเรียน 

นักเรียนจะไดเรียนเนื้อหาที่ออกสอบซึ่งเปนวิชาพื้นฐานทั้งหมด จึงตองสอบทุกคน วิชาที่จัดสอบ

และเนื้อหาตามสาระการเรียนรูท่ีกําหนดไว โดยขอสอบ O-NET  1 ฉบับจะมีคําถาม 75-100 ขอ 

เฉพาะในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตรจะเปนขอสอบที่มีท้ังปรนัย (ตัวเลือก) และ

อัตนัย (เขียนตอบ) มีประมาณ 10% เปนการใหเขียนคําตอบสั้น ๆ ซ่ึงอาจเปนขอความหรือตัวเลข

จากการคํานวณ โดยจะมีคะแนนแตกตางไปตามระดับความยากงายของคําถาม 

- ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระบบชาติข้ันสูง 

(Advanced National Education Test : A-NET) ใหคาน้ําหนัก 0-25% โดยวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

(2551) อธิบายวา การทดสอบทางการศึกษาการแหงชาติข้ันสูง เปนขอสอบที่มีระดับความยากและ

ความซับซอนมากกวาขอสอบ O-NET โดยวัดความรู เนนการคิด การวิเคราะห และการสังเคราะห 

โดยจะสอบกี่ครั้งก็ได และคะแนน A-NET จะใชไดครั้งละ 3 ป 

อยางไรก็ตาม นักเรียนสามารถสมัครสอบทุกวิชา บางวิชา 

หรือไมตองสอบก็ได ข้ึนอยูกับคณะและสาขาที่สนใจเขาศึกษาตอนั้นตองการคะแนน A-NET วิชา

ใดบาง หรือไมตองใชในการคัดเลือกเลย (เชน นิเทศศาสตร วารสารศาสตร)  

- ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย มหาวิทยาลัย/

สถาบันจะทําการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย เพื่อหาขอมูลประกอบการพิจารณาความพรอม 

และความเหมาะสมเปนขั้นสุดทายกอนเขารับการศึกษา โดยไมคิดเปนคาน้ําหนักคะแนน 

(2)   ข้ันตอนการปฏิบัติ 

การสอบคัดเลือกตามระเบียบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ผูสมัครตองปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
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ผูสมัครศึกษาคุณสมบัติและเกณฑการคัดเลือกของคณะ/ประเภทวิชา ที่ตองการจะสมัครเขาศึกษา 
 

สมัครสอบวิชาเฉพาะ 
 

สอบ O-NET สมัครและสอบ A-NET และ/ภาษาตางประเทศ 
 

สมัครคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 
 

ประกาศผลการคัดเลือก 
 

จ า กระบบและขั้ นตอนกา รคั ด เ ลื อก บุคคล เ ข า ศี กษ า ใน
สถาบันอุดมศึกษา ผูสมัครตองปฏิบัติและยึดกฎระเบียบ ข้ันตอนดังกลาว เพ่ือใหการสมัครสอบ
คัดเลือกเปนไปอยางถูกตองและสมบูรณ ทั้งน้ีหลักเกณฑในแตละป มีการปรับเปล่ียนแตกตางกัน
ไป ดังน้ันผูสมัครจําเปนตองติดตาม และเขาใจระเบียบการคัดเลือกบุคคลในปน้ันๆ  

2.1.2.2  การรับบุคคลเขาศึกษาระบบโควตาหรือรับตรง (Direct System) ระบบน้ี
ทางสถา บันอุดมศึกษา น้ันๆ  จะ เปน ผู คัด เ ลือก เข าไปเอง  โดยใช ระ เ บียบกติกาตาม ท่ี
สถาบันอุดมศึกษาน้ันๆกําหนด โดยไมใชกฎเกณฑของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดข้ึนมา ระบบน้ีทางสถาบันน้ันๆ มีจุดประสงคเพ่ือ
ตองการบุคคลท่ีมีความสามารถเฉพาะอยางแทจริง รวมถึงเปดโอกาสกลุมบุคคลท่ีตองการศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ใหเขาศึกษาตอไดมากย่ิงข้ึน เปนทางเลือกของผูที่สนใจศึกษาตอใน
สถาบันน้ันๆ 

 
 จากการอธิบายถึงการรับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในขางตน เห็นไดวาผูสมัคร
ตองมีความพรอมในทุกดานเพ่ือเตรียมตัวเขาศึกษาตอ ท้ังดานองคความรู ดานรางกายและ
องคประกอบอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะความพรอมทางดานทักษะความรูเปนสําคัญ ซึ่งการสอบ
คัดเลือกไดน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับองคประกอบดานสติปญญาเพียงอยางเดียว แตเก่ียวของกับความถนัด
ทางการเรียนของแตละบุคคลรวมทั้งองคประกอบท่ีไมเก่ียวของกับสติปญญาดวย เชน ลักษณะนิสัย
ในการเรียน (ปริมใจ อาชวานนท, 2541: 2) ซ่ึงนิสัยในการเรียนท่ีดีมีสวนสําคัญย่ิงท่ีชวยใหนักเรียน
มีทักษะความรูทางวิชาการ นําไปใชในการสอบคัดเลือกศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาใหเกิดการ
สัมฤทธ์ิผล   
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะนิสัยในการเรียน 
 

 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะนิสัยในการเรียน ไดแบงออกเปน 4 หัวขอ คือ ความหมายของนิสัย
ในการเรียน การพัฒนานิสัยผูเรียน การสรางนิสัยในการเรียนท่ีดีและการวัดนิสัยในการเรียน 
 
 2.2.1  ความหมายของนิสัยในการเรียน (Study Habits)  

ประหยัด ทองมาก (2519: 14) ไดอธิบายถึงลักษณะนิสัยในการเรียนมีความหมายคลายคลึง
กับทักษะในการเรียน (Study Skill) และเทคนิคในการเรียน (Study Techniques) กลาวคือ ทักษะใน
การเรียนหมายถึง วิธีการตางๆที่นํามาใชใหเกิดประโยชนในการเรียน ชวยเสริมใหการเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การทําบันทึกยอ การจดบันทึก เปนตน 

วุฒิพล สกุลเกียรติ (2540: 9) ไดกลาวถึงความหมายของนิสัยในการเรียน หมายถึง การ
กระทําหรือส่ิงท่ีประพฤติปฏิบัติอยางเคยชินในการศึกษาเลาเรียนวิชาตางๆ ของนักเรียน แบง
ออกเปน 2 ดาน คือ ดานการหลีกเล่ียงการผลัดเวลา (Delay Avoidance) หมายถึง การหลีกเล่ียงและ
การผลัดเวลาในการเรียน การทําการบานและอานหนังสือ และดานวิธีการทํางาน (Work Method)    
หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติในการเรียน การทําการบานและการอานหนังสือ 
 สุวดิษฐ จตุพร (2547: 31) ไดกลาววานิสัยในการเรียนหมายถึง พฤติกรรมทางการเรียนของ
นักเรียนท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สามารถสํารวจนิสัยในการเรียนได โดยใชแบบสํารวจ
นิสัยในการเรียน 
 อนันต ดุลยพีรดิส  (2547: 6) ไดกลาววา นิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมในการเรียน
ท่ีผูเรียนกระทําซํ้าๆ เปนประจําจนกลายเปนนิสัยซ่ึงประกอบดวย การหลีกเล่ียงการผลัดเวลา และ
วิธีการทํางาน 
 Maddox, A.H. (1963: 8) ไดอธิบายวา นิสัยในการเรียนเปนพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดง
ออกเปนประจํา จนกลายเปนนิสัยไมไดเกิดจากสัญชาตญาณ แตเปนผลของการเรียนรูและฝกฝน 
ดังน้ันจึงเปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงปรับปรุงแกไขได ลักษณะนิสัยในการเรียนจะเกิดและมีพลังมากข้ึน 
เม่ือพฤติกรรมการเรียนน้ันไดรับความสําเร็จ 
 สกุล มูลแสดง (2549: 445) ไดอธิบายถึงความหมายของนิสัยการเรียน หมายถึง รูปแบบ
ของพฤติกรรมเฉพาะของแตละคนท่ีแสดงออกหรือกระทําตอบสนองทางการเรียนซ่ึงเกิดจากการ
เรียนรูและปฎิบัติหรือฝกฝนเปนประจําจนกลายเปนนิสัยโดยเฉพาะวิธีการเรียน การทํางานท่ี
เก่ียวกับการเรียนและการใชเวลาในการเรียน 
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 จากความหมายขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา นิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมหรือ

การกระทําที่แสดงออกเปนประจําเพื่อตอบสนองตอสถานการณทางการเรียน เกิดจากการเรียนรู

หรือปฎิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนนิสัย  

  

 2.2.2   การพัฒนานิสัยผูเรียน 

 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2539:  88-93) ไดกลาววา ผูเรียนคือ ผูท่ีรับสารหรือไดรับความรู

โดยตรงจากครูผูสอน อันไดแก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงเปนผูท่ีมีความตองการและตั้งใจมา

ศึกษาหาความรู การปฏิรูปผูเรียนตองเริ่มตนดวยการเปลี่ยนแปลงคานิยมของผูเรียนวาตองเรียนรู

ตลอดชีวิต ความรูไมไดส้ินสุดลงเมื่อเรียนจบจากโรงเรียน เมื่อจบแลวยังคงขวนขวายหาความรู

เพิ่มเติมตลอดชีวิต ดังนั้นการเพาะนิสัยที่ดีจึงเปนเรื่องสําคัญที่สุดในการปฏิรูปนักเรียน จึงตองมีการ

วางแผนพัฒนาเด็กใหครบองคประกอบทุกดาน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะลักษณะนิสัยที่ดีติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต ดังนี้ 

1. พัฒนาใหมีทาทีหิวกระหายการเรียนรู กระตุนใหเกิดความสนใจใฝรู สนใจตอสิ่ง

รอบตัว ศึกษาคนควาเพิ่มเติมตลอดเวลา 

2. พัฒนาใหมีทาทีกระตือรือรนในการเรียนรู ชวยใหเกิดการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ

และสงเสริมบรรยากาศการเรียนในหองเรียนใหเกิดความตื่นตัว และเปนกําลังใจใหผูสอนอยาก

ถายทอดใหผูเรียนเต็มความสามารถ 

3. พัฒนาใหมีทาทีอุทิศตัว เอาจริงเอาจังในการเรียนรู เปนพลังผลักดันสูเปาหมายที่ต้ังไว

จนสําเร็จ ตองทุมเททั้งแรงการแรงใจดวยความอดทน ไมยอทอตอความลมเหลวที่เกิดขึ้น 

4. พัฒนาใหมีทาทีเชื่อฟงและยอมรับการสอนเสมอ สงผลตอการเปดใจเรียนรูจากคนได

ทุกประเภท สงผลตอประสิทธิภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. พัฒนาใหมีทาทีถอมใจ เปนการยินดีเปดใจรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น ไมถูกปดกั้น

ดวยความคิดเห็นของตัวเอง สงผลตอการเรียนรูความผิดพลาดของตนเองและนําขอผิดพลาดมา

ปรับปรุงตนเองใหดีย่ิงขึ้น 

 

 2.2.3   การสรางนิสัยในการเรียนที่ดี 

 การสรางนิสัยในการเรียนที่ดี สามารถชวยใหประสบความสําเร็จในการเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ สงผลตอผลการเรียนและผลการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสรางลักษณะนิสัยในการ

เรียนที่ดีน้ัน ไดมีผูเสนอแนะวิธีการ การเพาะบมนิสัย รวมทั้งการปรับปรุงในดานตางๆใหเกิดการ

สัมฤทธิ์ผล ดังนี้ 
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2.2.3.1  วิธีการสรางลักษณะนิสัยในการเรียนที่ดี  

 สุวดิษฐ จตุพร (2547: 5) ไดเสนอแนะวิธีการสรางลักษณะนิสัยในการเรียน

ท่ีดี โดยการปรับปรุงดานตางๆ ดังนี้ 

1. การอาน อานอยางรวดเร็วและมีความเขาใจเนื้อหา 

2. การขีดเสนใต เพื่อเนนจุดสําคัญ เพื่อจําไวหรือทําใหเห็นไดงายชัดเจน 

3. การจดโนต จดโนตสวนที่สําคัญที่ไดอาน หรือรับฟงจะชวยใหจําได 

4. การทบทวน เพื่อความรอบรูในเรื่องนั้นไวแมนยํามากขึ้น 

5. การเขียน กอนเขียนจะตองมีการศึกษาใหเขาใจในสิ่งที่จะเขียนกอน เพื่อ

ความเขาใจอยางมีประสิทธิภาพ 

6. การใชหองสมุด เพื่อศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

7. การใชเครื่องมืออื่นๆ ชวยในการเรียน  

นอกจากนี้ วุฒิพล สกุลเกียรติ (2540: 20) ไดกลาวถึง การเพาะนิสัยที่

สงเสริมการเรียนรูหรือนิสัยในการเรียนใหเกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่จําเปนตองกระทํา 

โดยควรใหคําแนะนําและการฝกฝนในเรื่องตอไปนี้ 

1) การวางแผนในการเรียน 

2) การเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การเตรียมตัวสอบและการทําขอสอบ 
 

 

1) การวางแผนการเรียน 

การวางแผนเปนวิธีการสําคัญในการทํางาน หากมีการวางแผนอยางเปน

ระบบเปนขั้นตอน การทํางานจะประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาก็เชนเดียวกัน

การวางแผนการเรียนที่ดี อาทิ การบริหารจัดการเวลา การทํางานอยางมีเปาหมายชวยใหผูเรียน

ประสบผลสําเร็จได ปรีชา ชางขวัญยืน (2540 อางถึงใน วุฒิพล สกุลเกียรติ, 2540: 21) ไดอธิบายถึง

การวางแผนการเรียนวาการเรียนเปนกิจกรรมที่ตองวางแผนและมีจุดมุงหมาย นักเรียนสามารถวาง

แผนการเรียนไดดังนี้ 

ข้ันที่ 1 กําหนดกิจกรรมตางๆที่จะตองทํา เชน การทําการบาน อาน

ทบทวน อานสําหรับการเรียนวันรุงขึ้น เรียนพิเศษ อานหนังสือพิมพ ดูโทรทัศน พักผอน 

รับประทานอาหาร ทําธุระสวนตัว ออกกําลังกาย เปนตน 
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ข้ันที่ 2 กําหนดดูวากิจกรรมใดจะทําที่โรงเรียน กิจกรรมใดทําที่บาน 

เชน การอานทบทวนหรืออานสําหรับเตรียมตัวในวันรุงขึ้น การออกกําลังกาย การทําแบบฝกหัด จะ

ทําใหการจัดตารางงายขึ้น 

ข้ันที่ 3 ประมาณการณดูระยะเวลาที่ใชในกิจกรรมเหลานี้ 

ข้ันที่ 4 กําหนดเวลาที่จะทํากิจกรรมเหลานั้น  

ข้ันที่ 5 เมื่อกําหนดเวลาลงตัวแลว ทําตารางเชนเดียวกับตารางสอน 

กิจกรรมสวนใดบรรจุลงในตารางสอนเพื่อทําที่โรงเรียนไดก็บรรจุลงไว สวนใดที่ทําที่บานก็บรรจุ

ลงตามวันและเวลาที่กําหนด 

ข้ันที่ 6 ทําตามตารางสอนและตารางเรียนอยางเครงครัด 

 

นอกจากการเพาะนิสัยในการเรียนดานการวางแผนการเรียนแลว ผูเรียน

จําเปนตองศึกษาและปฏิบัติตามแผนที่กําหนดอยางเปนสม่ําเสมอ รวมทั้งตองใชเทคนิคและวิธีการ

ตางๆมาประกอบใชในการเรียนใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2) การเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

วุฒิพล สกุลเกียรติ (2540: 23-26) ไดอธิบายวา เมื่อมีการวางแผนงาน ส่ิง

ท่ีตองกระทําคือ การปฎิบัติใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไวน้ันอยางมีประสิทธิภาพ แผนการเรียน

เชนเดียวกัน เมื่อวางแผนเรียบรอยแลว ตองนํามาปฎิบัติ โดยตองอาศัยเทคนิควิธีการและคํานึงถึง

ปจจัยตางๆ ดังนี้ 

(1)   เทคนิคการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนที่สามารถใช

เทคนิคการศึกษาคนควาไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพมาใชอยางเปนกิจนิสัย ยอมแสดงถึงการ

เรียนอยางสูงสุด และจดจําสิ่งที่เรียนไดนานที่สุด  

- เทคนิคการอาน ไชยทิพย ไชยสมหมาย (2538: 57-60) ไดกลาว

วา การอานที่มีประสิทธิภาพ ตองมีการปรับปรุงการอานใหเร็วขึ้น โดยใหขอเท็จจริงที่สําคัญที่สุดที่

ควรตระหนัก คือ อานใหเร็วเปนนิสัย และการอานทีละคําไมใชการอานที่ดี โดยผูท่ีอานชาควร

ปฏิบัติตามขอแนะนําเพื่อใหการอานใหดีข้ึน ดังนี้ 

1.  ตัดสินใจที่จะอานใหเร็วขึ้น โดยไมตองคํานึงถึงวิธีการอาน 

2.  ขณะอานหาเหตุผลไปดวย  

3.  วิธีการอาน ใหศึกษาจากสวนที่เปนประโยชนกอน ไดแก 

การดูบทนํา สารบัญ อานแตสวนที่สําคัญ เปนตน 
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4.  เลิกนิสัยการอานแบบเด็ก โดยอยาใชน้ิวชี้ตลอดบรรทัด อยา

อานออกเสียง อยาอานเสียงดัง อยากลับไปมองคําที่เพิ่งอานมา เปนตน 

5.  การอานอยางตื่นตัว ผูอานตองพยายามทําความเขาใจวา

ผูเขียนพูดถึงเรื่องใด เมื่ออานแลวตองสามารถนําเลาตอใหผูอ่ืนฟงได รวมทั้งหาเหตุผลที่ไมเห็นดวย

ได  

6. หาความรูจากคําศัพทท่ีไมเขาใจ จากการคนควาทาง

พจนานุกรม 

7.  การริเริ่มนิสัยในการอาน ดวยการอานใหมากที่สุดเทาที่จะ

ทําได 

8.  เรียนจากหองสมุด 

- เทคนิคการจํา ปจจัยที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งในการเรียนคือ การ

พยายามจําเนื้อหาที่เรียนมาแลวใหไดนานที่สุด โดยปฎิบัติตามเทคนิคตอไปนี้ 

1. พยายามทําความเขาใจกับเนื้อหานั้นใหได อยาจําในสิ่งที่ไม

เขาใจ 

2. พยายามเชื่อมโยงเนื้อหาใหมกับสิ่งที่เรียนไปแลว 

3. เลือกจําเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญ 

4. จัดเนื้อหาอยางมีระบบเปนขั้นตอน หรือใชแผนภูมิ 

แผนภาพ ตารางชวยจะทําใหเนื้อหาชัดเจนและจําไดงาย 

5. การทองหรือการเขียนหลายๆครั้ง จะชวยใหจําไดมากขึ้น 

6. บทเรียนที่ยาก ควรแบงเปนสวนๆ 

7. การทบทวนเปนระยะ จะชวยใหจําไดดีข้ึน หลังชั่วโมงเรียน

ควรทบทวนทันที 

- เทคนิคการจดบรรยาย การจดคําบรรยายหรือการเขียนที่กระทํา

ไปพรอมกับการเห็นและการฟงจะเปนการรวมสมาธิใหจดจออยูท่ีคําบรรยาย ซ่ึงมีเทคนิคดังนี้ 

1. ขณะฟงบรรยายควรตั้งใจฟงและใชความคิดตามไปดวย 

2. พยายามจับประเด็นที่สําคัญ 

3. พยายามจดใหไดเนื้อความมากที่สุด 

4. การใชสัญลักษณหรือคํายอเขามาชวย 

5. การยอหนา เวนชองวาง ขีดเสนใต แบงชองไฟ จะชวยให

อานงาย 
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6. ควรบันทึกครั้งที่ และวันที่บรรยายทุกครั้ง 

7. อยาจดวิชาเรียนหลายวิชารวมกัน 

8. ควรทบทวนดูบันทึกคําบรรยายใหมในวันเดียวกัน 

- เทคนิคการทําบันทึกยอ การทําบันทึกยอเปนการประมวล

ความรูข้ึนมาใหมเพื่อใหเกิดความเขาใจ และเปนเครื่องมือชวยความจําแกผูเรียน ผูเรียนตองใช

สมาธิ ตั้งใจและคิดตามจะทําใหจดจําเนื้อหาไดแมนยํา 

- เทคนิคการเขียน สกุล มูลแสดง (2549:  452) ไดกลาววา การ

เขียนเปนการแสดงความคิดและความรูสึกของผูเขียนใหผูอ่ืนรับรูโดยผานสัญลักษณคือ ตัวอักษร 

เพื่อใหผูอานเขาใจเจตนาของผูเขียน ดังนั้นเทคนิคการเขียนเริ่มดวยการกําหนดรูปแบบของงาน

เขียน คือ โครงราง เนื้อหา หัวขอ ผูเขียนตองคนควาขอมูลที่ตองการเขียนใหลึกและกวาง รูจักคิด

เชิงวิเคราะห ขอมูลจากเอกสารที่คนควาเพื่อนํามาเขียน การเขียนตองมีความสอดคลองตอเนื่อง

โครงสรางของประโยค ตองชัดเจน มีความเรียบงาย ขอความกระชับมีความประทับใจ ความ

ไพเราะ และสรางภาพใหผูอานมองเห็นภาพ ตลอดจนมีความเหมาะสมของภาษาที่ใช โดยหลีกเลี่ยง

ภาษาแสลง ภาษาพูด เปนตน 

นอกจากปจจัยดังกลาวนี้แลว สกุล มูลแสดง (2549:  453) ไดเสนอแนะ

แนวทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพวา การวางแผนการเรียนเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งที่ควรนํามา

ประยุกตใชในการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. รูขอบเขตและความเขาใจพฤติกรรมการเรียนเปนอยางดี 

1.1 กําหนดเวลาโดยการทําแผนผังการใชเวลาใหเหมาะสมและ

สามารถจะปรับเวลาไดอยางไรถาจําเปน 

1.2 กําหนดเปาหมายโดยทําแผนผังแสดงความตองการผลสําเร็จ

ของงานวาทานตองการผลสัมฤทธิ์มากเพียงใดในเวลาที่ใชในการศึกษาแตละครั้ง 

1.3 เปนผูเรียนที่กระตือรือรนพึงระลึกเสมอวา การเรียนในแตละ

วิชา และแตละระดับชั้นยอมมีความแตกตางกันมีความยากงายตามลักษณะของวิชาและชั้นเรียน 

2. การจัดการเรื่องเวลา 

2.1  ทําแผนการใชเวลาโดยทํารายงานของงานที่ไดรับมอบหมายมา

ท้ังหมดในแตละภาคเรียน 

2.2  วางแผนการเรียนนอกเวลาและเวลาสวนตัวที่ใชในการศึกษา

เปนอยางดี 

2.3  เขาชั้นเรียนทุกครั้งและเตรียมตลอดภาคเรียน 
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2.4  จัดเวลาใหมีการกระจายอยางมีประสิทธิภาพในลักษณะสมดุล

และไมผลัดวันประกันพรุง 

2.5  จัดแบงเวลานอนและเวลาเรียนใหเหมาะสม 

2.6  ปฎิบัติตามแผนที่วางไวอยางเครงครัด 

3. การควบคุมตนเอง 

3.1 ศึกษาตามแผนเวลาที่กําหนดไวในแตละวัน 

3.2 ศึกษาในสภาพแวดลอมที่ถูกตองกําจัดสิ่งที่จะมาเบนความ

สนใจ โดยทําการศึกษาเสริมดวยการทําแผนผังและโนตยอ ตั้งคําถามถามตัวเองเสมือนวากําลังสอบ

ยอย (ทําตัวประหนึ่งวาทานเปนผูสอน) 

4. รูจักตนเอง 

4.1 ตองรูตัววาชอบวิธีการเรียนอยางใดและจะใชใหเกิดประโยชน

ไดอยางไร 

4.2   มีจิตสํานึกในเรื่องที่จะทําและรูวาจะทํางานอยางไรกับสิ่งนั้น 

4.3 ใชประโยชนจากจุดสําคัญและทักษะการควบคุมตนเองจาก

สวนอื่นๆของชีวิต 

5.  นวัตกรรม-พยายามหาวิธีการหรือเทคนิคใหมๆ 

5.1 คิดหาวิธีชวยความจํา 

5.2 จัดรายละเอียดและสาระสําคัญของเรื่อง 

5.3 จัดทําตัวอยางปญหาตําตอบดวยตัวทานเอง 

5.4 ทําภายในและภายนอกใหเชื่อมตอกัน (เปนความสัมพันธของ

ความรูใหมกับความรูเดิม สรางเปนรูปแบบที่สามารถจําได) 

6. คนหาตนเหตุ 

6.1  สาเหตุของการทําขอสอบผิด 

6.2  วางแผนการเรียนใหมและปรับตัว 

7.  ใชเครื่องมือเสริมเปนตัวชวย 

7.1  ใชคูมือแนะแนวการเรียน 

7.2  ใชอินเทอรเน็ตชวยคนควา 

7.3  ฝกทําแบบทดสอบอยางสมบูรณ 

7.4  รูแหลงที่เปนศูนยกลางการเรียน สอนเสริม ฯลฯ 
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8. รูจักอาจารยและไปพบเพื่อปรึกษา ถามคําถาม คนหาขอมูลปอนกลับ

จากแบบทดสอบหรือเอกสารการสอน ตํารา 

9. พัฒนาความรูสึกใหมีความเชื่อมั่นในวิชาการ ลงทะเบียนเรียนใน

กระบวนวิชาที่จะเปนวิชาชีพและอยูในความสนใจกอน มีความตื่นตัว ความพอใจในบุคลิกภาพของ

ตนเอง 

10. กลยุทธท่ีชวยใหทานเตรียมตัวสําหรับการเรียน 

10.1 เขารวมในการปฐมนิเทศเมื่อเปดภาคเรียนแรก 

10.2 ศึกษาหนังสือคูมือที่แนะนําและจุลสารกลยุทธหรือการเรียน

การสอนจากสื่อคอมพิวเตอรและสื่ออื่นๆ 

10.3 การวางแผนงานอาชีพซึ่งจะคูกับความสนใจและหลักสูตร 

3)  การเตรียมตัวสอบและการทําขอสอบ 

 การสอบเปนการวัดและประเมินผลการเรียนที่ผานมา ดังนั้นการเตรียม

ตัวสอบและเทคนิคที่ใชในการทําขอสอบเปนสิ่งสําคัญ โดย วุฒิพล สกุลเกียรติ (2540:  32-26) ได

สรุปไวดังนี้ 

(1) จัดทําตารางสอบที่ตองสอบ ท้ังสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบ

เก็บคะแนน 

(2) อานหนังสือเตรียมสอบ ควรอานวิชาที่สอบวันแรกไปจนถึงวัน

สุดทาย แลวจึงอานยอนจากวันสุดทายถึงวันแรกอีกครั้ง 

(3) ดูขอสอบเกาประกอบ การศึกษาจากขอสอบเกาจะทําใหเห็นแนว

ของขอสอบชัดเจนยิ่งขึ้น 

(4) การติวกับเพื่อน การติวรวมกันดวยการตั้งคําถามผลักกันถาม 

โตเถียงในเนื้อหาวิชา จะชวยทําใหจําไดงาย เห็นขอผิดพลาดของตนเอง 

(5) การคนควาเพิ่มเติมหรือการสอบถามจากอาจารย  

(6) จําหัวขอสําคัญๆ ไว โดยเฉพาะหัวขอที่อาจารยผูสอนเนนเปนพิเศษ 

และควรจํารายละเอียดในหัวขอนั้น 

(7) การตีความคําถามในขอสอบใหถูกตอง ควรอานคําถามอยาง

รอบคอบและตีความใหชัดเจน 

(8) การเตรียมตัวในคืนกอนสอบ ควรนอนใหเต็มที่ สวนการทบทวน

วิชาที่สอบในวันรุงขึ้น ควรทบทวนตั้งแตตอนเย็นของคืนกอนสอบ 
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(9) การเตรียมตัวในตอนเชาวันสอบ ควรตื่นนอนแตเชากวาปกติ ทาน

อาหารตามปกติ เตรียมอุปกรณการสอบใหเรียบรอยครบถวน รวมทั้งนาฬิกาและสิ่งที่จําเปนสวนตัว 

(10) การทําขอสอบปรนัย ควรทําใหครบทุกขอ ขอสังเกตในการเลือก

ตัวเลือก ตัวเลือกที่ส้ันหรือยาวมากเกินไปมักจะมีขอนาสนใจคือผิดหรือถูกแน ในกรณีท่ีมีการหัก

คะแนนคําตอบที่ตอบผิดไมควรเสี่ยงเดา 

(11) การทําขอสอบอัตนัย ผูตอบตองดูหนังสือมากพอและจะตอง

อธิบายอยางละเอียดใหตรงประเด็นคําถาม ระมัดระวังการใชภาษาควรเปนภาษาที่สุภาพ ไมวกวน 

เรียงหัวขอตามลําดับชัดเจน 

(12) การทําขอสอบควรตรวจสอบ และดูขอสอบใหท่ัวทุกหนา  

(13) ถามีเวลาเหลือควรทบทวนคําตอบโดยเฉพาะขอสอบอัตนัย และถา

เปนปรนัย ควรตรวจสอบวาทําครบถวนทุกขอหรือไม  

 

 จากวิธีการและขอแนะนําที่ไดกลาวขางตน แสดงใหถึง การเรียนใหเกิดประสิทธิภาพนั้น 

สงผลตอผลการเรียนและผลการสอบ ดังนั้น นิสัยในการเรียนที่ดีเชื่อมั่นไดวาสามารถสงผลใหเกิด

การเรียนอยางประสิทธิภาพอยางแนนอน 

 

2.2.4 การวัดนิสัยในการเรียน 

 จากการศึกษาของ บราวนและโฮลทซแมน (Brown and Holtzman, 1965: 1) พบวานิสัยใน

การเรียนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงไดสรางแบบสํารวจนิสัยและทัศนคติในการ

เรียน (The Survey of Study Habits and Attitudes - SSHA) ข้ึนเมื่อป 1953 โดยประกอบดวยเนื้อหา

ของแบบสํารวจดานนิสัยในการเรียน (Study Habits) ดังนี้ 

1.  การหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา (Delay Avoidance) หมายถึง การทํางานใหเสร็จภายในเวลา

ท่ีกําหนด ประกอบดวยคําถามจํานวน 25 ขอ 

2.  วิธีการทํางาน (Work  Method) หมายถึง วิธีการเรียนและเทคนิคการทํางานใหเกิด

ประสิทธิภาพ ประกอบดวยคําถามจํานวน 25 ขอ 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนกวดวิชา 
 

 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนกวดวิชา ไดแบงออกเปน 8 หัวขอ คือ ความหมายของการเรียน
กวดวิชา ลักษณะของการเรียนกวดวิชา ประเภทของโรงเรียนกวดวิชา รูปแบบการสอนกวดวิชา 
วิธีการสอน ลักษณะการสอน เหตุผลในการเรียนกวดวิชา ลักษณะการเรียนกวดวิชาใหไดผลดี และ
ผลของการเรียนกวดวิชา 
 
     2.3.1 ความหมายของการเรียนกวดวิชา 
 จากการประมวลเอกสารพบวามีผูใหความหมายของ การเรียนกวดวิชา ไวหลายความหมาย 
ดังน้ี 
 วรรเนตร พลภาณุมาศ (2541: 3) ใหคําจํากัดความวา การเรียนกวดวิชาหมายถึง การเรียนท้ัง
ในโรงเรียนกวดวิชาและสถานที่สอนพิเศษ 
 เจริญพร แกวละเอียด (2543: 7)ไดอธิบายวา การเรียนกวดวิชาหมายถึง การเรียนเน้ือหาวิชา
ความรูเพ่ิมเติม จากส่ิงท่ีเรียนมาแลวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ดําเนินการสอนโดยโรงเรียนกวดวิชามี
จุดมุงหมายการเรียนเพ่ือการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 
 ชมนา จักรอารี (2544: 6)ไดกลาววา การเรียนกวดวิชา หมายถึง การเขาเรียนพิเศษนอกเวลา
เรียนตามปกติ โดยผูสอนอาจเปนครูอาจารยในโรงเรียนหรือจากสถาบันอื่น และมีจุดมุงหมายเพ่ือ
การสอบแขงขันเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย โดยเรียนกวดวิชาไมต่ํากวาวิชาละ 4 เดือน กอนการ
สอบวัดความรูพ้ืนฐานวิชาการเพ่ือคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ปริญญา แกวไทรนันท (2545: 23-24) ไดกลาววา การเรียนกวดวิชา หมายถึง การเรียนตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนอกเวลาเรียนปกติ โดยไมใชเปนการศึกษาท่ีมีเน้ือหาใหม แต
เปนการเรียนเนนเน้ือหาในบางเรื่องบางตอนของเน้ือหาท้ังหมดท่ีผูเรียนกวดวิชาไดเคยศึกษาไป
แลวจากการเรียนแบบปกติ โดยท่ีผูสอนจะเนนใหผูเขารับการกวดวิชามีความสนใจ เขาใจ หรือจํา
ไดเปนพิเศษ ทั้งน้ีเพ่ือหวังวาผลความรูเหลาน้ันจะเกิดประโยชนโดยตรงทันที หรืออนาคตอันใกล
ตอผูเรียนกวดวิชา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงภายในเวลาจํากัด บางคร้ังการเรียน
กวดวิชามีคําอื่นที่ใชเรียกกัน เชน การติว การเรียนพิเศษ การเรียนเสริม เปนตน 
 พงศถวัลย ทวีวงศ (หมอมหลวง, 2545: 5) อธิบายวา การเรียนกวดวิชา หมายถึง การเรียน
เพ่ิมเติมจากการเรียนในช้ันเรียนปกติในส่ิงท่ีผูเรียนรูสึกวาตนเองยังขาดหรือยังไมพรอม เพ่ือใหตน
เรียนทันผูอื่นหรือมากกวาผูอื่น ซ่ึงผูเรียนอาจมีผลการเรียนท่ีออน ปานกลาง หรือเกงก็ได 
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 สุเพ็ญพร ญวนทอง (2547:  48) ไดกลาววา การเรียนกวดวิชา หมายถึง การเรียนเสริมบาง

วิชาโดยเรียนนอกเวลาปกติของนักเรียน ลักษณะการเรียนจะมุงเนนใหผูเรียนจดจํา หรือเขาใจ

เทคนิคตางๆในบทเรียน และการสอนเพื่อประโยชนในการสอบแขงขันในระดับที่สูงขึ้นไป 

 ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของการเรียนกวดวิชาไดวา การเรียนกวดวิชา หมายถึง การ

เรียนเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนตามปกติในชั้นเรียน โดยผูสอนเปนครูอาจารยใน

โรงเรียนหรือจากสถาบันกวดวิชา และเปนผูท่ีมีความรูระดับที่สามารถถายทอดใหผูเรียนเขาใจไดดี

ข้ึน และมีจุดมุงหมายในการเรียนอยางใดอยางหนึ่งในขณะนั้น ไดแก เพื่อผลทางการเรียนที่ดีข้ึน 

เพื่อเรียนทันผูอ่ืนหรือมากกวาผูอ่ืน เพื่อการสอบแขงขันเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย เปนตน 

 

2.3.2 ประเภทของโรงเรียนกวดวิชา 

 ปจจุบันมีโรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้นจํานวนมากเพื่อรองรับตอความตองการของผูเรียนที่

หลากหลาย  ทําใหโรงเรียนกวดวิชากลายเปนธุรกิจมากขึ้น ไพฑูรย สินลารัตน (2545: 10) ไดกลาว

วา ในอดีตโรงเรียนกวดวิชาจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงคเพื่อกวดวิชาบางวิชาตามหลักสูตรวิชาสามัญ

ของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนเปนโรงเรียนลักษณะการศึกษาพิเศษ จําแนกไดเปน 3 ประเภท 

(สุดารัตน ศิริเมืองและน้ําฝน กัลญา, 2550: 14-15) ดังนี้ 

1. ประเภทเรียนลัด 

โรงเรียนประเภทนี้ ผูเรียนตองการเรียนเพื่อสมัครสอบเทียบความรู เชน สอบเทียบ ทํา

ใหผูเรียนสามารถประหยัดเวลาประหยัดเงินไดมาก เพราะใชเวลาเรียนนอยและเสียคาใชจายนอย 

2. ประเภทเฉพาะกาล 

 โรงเรียนประเภทนี้ คือโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะเวลาหรือเฉพาะกิจ สวนใหญจะเปด

เรียนภาคฤดูรอน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูท่ีไมมีโอกาสเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรูหรือผูเรียนใน

โรงเรียนที่มีมาตรฐานไมดี เรียนเพิ่มเติมใหมีโอกาสที่จะสอบแขงขันเรียนตอในระดับสูงตอไป 

3. ประเภทกวดวิชาตลอดป 

 โรงเรียนประเภทนี้เปดสอนตามหลักสูตรศึกษาธิการ แตเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียน

เสริมในบางวิชาที่ตนเรียนออนหรือไมเขาใจ เพื่อจะเปนพื้นฐานการเรียนในโรงเรียนสามัญ และ

เพื่อเปนการสะสมความรูท่ีจะใชสอบแขงขันเรียนตอสถาบันชั้นสูงเมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดใน

โรงเรียนสามัญปกติ 
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 จําแนกตามสายของตลาดกวดวิชา แบงเปน 3 ชวง ดังนี้ 

1. ชวงประถมศึกษา 

 เปนการกวดวิชาเพื่อการสอบแขงขันเพื่อใหไดเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตาม

โรงเรียนที่มีช่ือเสียง โดยเนนหนักในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 - 6 มีการสอนรวมทั้งหมด 5 วิชา 

คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

2. ชวงมัธยมตน 

 การสอนในระดับนี้อาจจัดเปนคอรส สอนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ หรืออาจเพิ่มวิชาสังคมศึกษา และภาษาไทย ดวย 

3. ชวงมัธยมปลาย 

  เปนการเรียนที่ไดรับความนิยมอยางมาก เพราะถือเปนชวงชีวิตที่สําคัญในการที่จะกาว

เขาสูร้ัวมหาวิทยาลัย และมีผลตออาชีพการงานในอนาคตได การสอนมักมีการแยกเปนรายวิชา

คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และอาจผนวกวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย สังคม

ศึกษา วิทยาศาสตรกายภาพ-ชีวภาพ และพื้นฐานความถนัดเฉพาะทางเขามาดวย เชน ดานวิศวกรรม 

สถาปตยกรรม เพื่อมุงเนนการสอบเขามหาวิทยาลัยโดยตรง 

 นอกเหนือจากประเภทของโรงเรียนกวดวิชาที่ไดกลาวไวขางตน ชมนา จักรอารี (2544: 

12) ไดกลาววา การกวดวิชามีบางสวนไมไดจัดอยูในรูปสถาบันกวดวิชา แตเปนการรวมกลุมของ

นักเรียนประมาณ 3-7 คน หรือเปนรายบุคคลกับอาจารยท่ีสอนเฉพาะสาขาวิชาที่บานของอาจารย 

หรือที่บานของนักเรียน หรือในสถานที่ทํางานของอาจารยผูสอนซึ่งอาจเปนโรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลัยก็ได ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของการสอนจึงเปนไปไดยาก  

  

 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา ประเภทของโรงเรียนกวดวิชาโดยสวนใหญสามารถ

จําแนกได 3 ประเภท คือ ประเภทเรียนลัด ประเภทเฉพาะกาล และประเภทเปดสอนตลอดป โดย

สถานที่ใชเรียนกวดวิชา เชน บานผูเรียนหรือบานครูผูสอน สถานที่ราชการ ไดแก โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย เปนตน และสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา 

 

 2.3.3    ลักษณะการเรียนกวดวิชา 

การเรียนกวดวิชามีลักษณะแตกตางกันตามวัตถุประสงคของผูเรียน จึงมีผูจําแนกไวเปน

กลุมใหญ 8 กลุม สุพัฒน (2530 อางถึงใน ไพฑูรย สินลารัตน, 2545: 6-9) ดังนี้ 

2.3.3.1 การเรียนซอม (Remedial Learning)ไดแก การเรียนเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรม 

หรือประสบการณท่ีครูใหแกผูเรียนที่เรียนตามปกติแลวเรียนไมทันผูอ่ืน เพราะเหตุผลตางๆ เชน มี
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ความสามารถไมเพียงพอ มีเวลาไมเพียงพอ หรือเพราะขาดเรียน เปนตน  ท้ังนี้เพื่อใหผูเรียนนั้น

สามารถเรียนไดทันคนอื่นหรือเรียนใหผานวัตถุประสงคข้ันต่ําในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได

กําหนดได เชน ใหผานวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ทางโรงเรียนกําหนดไว เปนตน หรืออาจกลาว

ไดวา การเรียนซอมนั้น คือ การเรียน “ กวดวิชา ” ใหสามารถมีความรูความสามารถ “ ทัน ” ผูอ่ืนที่

มีความรูความสามารถมากกวาเปรียบเหมือนการ “ ว่ิงกวด ” หรือ “ ไลกวด ” ผูอ่ืนที่อยูขางหนาให

ทันนั่นเอง 

2.3.3.2  การเรียนเสริม (Extra  Learning) ไดแก การเรียนเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรม 

หรือประสบการณท่ีครูจัดใหแกผูเรียนที่เรียนตามปกติแลวเรียนไดเกงกวาผูอ่ืน เพราะเหตุผลตางๆ 

เชน มีเวลาเรียนมากกวา มีสติปญญาดีกวา หรือเพราะรูเรื่องเหลานั้นดีแลว เปนตน ท้ังนี้เพื่อให

ผูเรียนนั้นมีส่ิงอื่นไดเรียนรูมากขึ้น ไมตองเสียเวลาผูอ่ืนหรือเพื่อใหผูเรียนนั้น “ เรียนกวด ” ผูอ่ืนที่

อยูในระดับสูงกวาตนเองขณะนั้น เชน นักเรียนชั้น ม.4 “ เรียนกวดวิชา ” เพื่อสอบเทียบ ม.6 และ

นักเรียนชั้นม. 6 “ เรียนกวดวิชา ” เพื่อใหมีความรูมากพอที่จะไดสอบเขามหาวิทยาลัยได เปนตน 

2.3.3.3  การเรียนปรับสภาพ (Adapted  Learning)ไดแก การเรียนเนื้อหาวิชาหรือ

กิจกรรม หรือประสบการณท่ีครูจัดใหแกผูเรียนที่มีพ้ืนความรูทางวิชาการ หรือความพรอมไมเพียง

พอที่จะไปเรียนรวมกับผูอ่ืนได จึงตองมีการเรียนเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแกไขสิ่งเหลานี้ เชน นักเรียน

กอนไปเรียนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 นิสิตนักศึกษาที่รับจากโครงการพิเศษตองเรียนปรับภาพ

ภาษาอังกฤษกอนเปดเรียนภาคตนกอนที่จะไปเรียนรวมกับนิสิตนักศึกษาทั่วไป เปนตน 

2.3.3.4  การเรียนแกไข (Corrective  Learning) ไดแก การเรียนเนื้อหาวิชา หรือ

กิจกรรม หรือประสบการณท่ีครูจัดใหแกผูเรียนเพื่อแกไขความรูความเขาใจของผูเรียนบางอยางให

ถูกตองในสิ่งที่ผูเรียนรูน้ันคลาดเคลื่อน หรือไมถูกตองตามขอเท็จจริง เชน นักเรียนแกไข

ภาษาอังกฤษ เพราะวาออกเสียงบางเสียงไมถูกตองมานานแลว หรือเรียนแกไขวิชาคณิตศาสตร 

เพราะวาแนววิธีบางอยางเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณและหาร ของหลักสูตรใหมและเกาแตกตาง เปน

ตน การเรียนรูประเภทนี้มักเปนการเรียนสิ่งที่ผูเรียนรูแลวแตยังไมถูกตอง จึงตองมาเรียนเพื่อแกไข

ใหถูกตองขึ้น 

2.3.3.5 การเรียนเรงหรือการเรียนเรงรัด (Accelerated  Learning)ไดแก การเรียน

เนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมหรือประสบการณท่ีครูจัดใหแกผูเรียนที่ฉลาด เพื่อใหเรียนฉลาดยิ่งขึ้น 

เรียนรูเนื้อหามากขึ้นและเรียนไดในชั้นที่สูงขึ้น ซ่ึงการเรียนประเภทนี้จุดหมายหลักไดแก การเรียน

เพื่อเรียนลัด เชน เรียนเรง(รัด)เพื่อสอบเทียบ ม.3 และ ม.6 เปนตน 

2.3.3.6 การเรียนเฉพาะ (Specified  Learning)ไดแก การเรียนเนื้อหาวิชาหรือ

กิจกรรมหรือประสบการณอยางใดอยางหนึ่งที่ครูจัดใหแกผูเรียนโดยเฉพาะ เพื่อใหเหมาะสมกับ
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ความตองการหรือความสนใจเฉพาะบุคคลของผูเรียน เชน การเรียนเฉพาะวิชาดนตรีไทย การเรียน

เฉพาะวิชาภาษาไทย และการเรียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร เปนตน 

2.3.3.7 การเรียนพิเศษ (Special  Learning) ไดแก การเรียนเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรม 

หรือประสบการณท่ีครูจัดใหแกผูเรียนนอกชั้นเรียน หรือนอกหลักสูตร เชน นักเรียน ม. 5 เรียน

พิเศษวิชาภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศวันอาทิตย หรือเรียนพิเศษอีเล็กโทนในวันหยุด เปนตน 

ผูสอนวิชาตางๆนี้มักนิยมเรียกวา ครูพิเศษ หรือครูสอนพิเศษ เปนตน 

2.3.3.8 การเรียนติว (Tutorial  Learning)ไดแก การเรียนเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรม 

หรือประสบการณท่ีครูหรือเพื่อนรวมชั้น (peers or classmates) หรือเพื่อนรุนพี่ (senior students) จัด

ใหแกผูเรียนสําหรับเนื้อหาบางอยางเปนครั้งเปนคราว มักนิยมจัดทํากันเปนกลุมเล็กๆ หรือเปนการ

สวนตัว เชน นิสิตชั้นปท่ี 1 เรียนติวกับนิสิตชั้นปท่ี 4 หรือ นิสิตชั้นปท่ี 2 ติววิชาตางๆกันเองกอน

สอบ เปนตน 

 

2.3.4   รูปแบบการสอนกวดวิชา 

สุดารัตน ศิริเมืองและน้ําฝน กัลญา (2550: 50-51) ไดอธิบายวา รูปแบบการสอน โดยทั่วไป

สามารถกําหนดโดยพิจารณาจากผูสอน ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

2.3.4.1  ผูสอนคนเดียว (One Man Show) การสอนลักษณะผูสอนคนเดียว มีอาจารย

ท่ีสอนโดดเดนอยูคนเดียวในหนึ่งวิชาและในหนึ่งสถาบันนั้นๆ เชน เคมีอาจารยอุ ภาษาไทยอาจารย

ลิลลี่ ซ่ึงปจจุบันธุรกิจกวดวิชาสามารถเริ่มตนดวยผูสอนเพียง 1 คน แลวอาจเพิ่มจํานวนหรือนํา

เทคโนโลยีเขามาชวย 

2.3.4.2 ผูสอนเปนคณะ การสอนลักษณะผูสอนเปนคณะ โดยแยกเปนรายวิชาและ

ระดับชั้น เชน สถาบันกวดวิชาแม็ค, PEP,  ANS ซ่ึงขอดีของการกวดวิชาแบบนี้ อาจารยผูสอนไม

ตองเหนื่อยคนเดียวเหมือนแบบแรก นอกจากนี้ตองสามารถซื้อใจคนไดซ่ึงเปนเรื่องสําคัญมาก การ

เปนโรงเรียนใหญๆ ไดตองควบคุมคนและซื้อใจคนสอนได ตองแบงสันปนสวนใหคนสอนไดดี 

โดยรูปแบบการสอนทั้ง 2 เมื่อพิจารณาถึงขอดีและขอเสียสามารถจําแนกไดดังตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 ขอดีและขอเสียของรูปแบบการสอนกวดวิชา 

 

รูปแบบการสอน ผูสอนคนเดียว ผูสอนเปนกลุม 

ขอดี - มีนักเรียนใหความนิยมมาเรียนกัน

อยางมาก  

- มีการยอมรับอาจารยเปนรายบุคคล 

- สรางชื่อเสียงโดดเดนใหกับสถาบัน  

- ผูสอนสามารถเชื่อมโยงบทเรียนแต

ละบทไดซ่ึงเปนผลดีตอผูเรียน 

- ผูสอนสามารถจัดตารางเวลาไดงาย 

- มีการคัดสรรผูสอนในแตละบท ทํา

ใหไดผูเชี่ยวชาญมาสอนจริงๆ 

 

 

ขอเสีย - ผูสอนเหนื่อยมากกวา 

- ตองมั่นใจวาผูสอนนั้นมีความรู 

ความเชี่ยวชาญจริง แตถาไม ควรใช

การสอนแบบทีมดีกวา 

 

- ตองแบงบทเรียนแตละบทใหกับ

ผูสอนแตละคน ซ่ึงแนนอนวาผูสอนจะ

เชื่อมโยงแตละบทคอนขางยาก 

- การแบงผลตอบแทนเปนสิ่งที่จําเปน 

เพราะครูสวนใหญน้ันมีศักดิ์ศรี ฉะนั้น

หากผูสอนรูสึกวามีการแบงคาตอบแทน

ไมคุม หรือผลประโยชนไมลงตัว 

อาจจะลาออกไดทันที 
 

ท่ีมา : สุดารัตน ศิริเมืองและน้ําฝน กัลญา, 2550: 52 

 

 

2.3.5   วิธีการสอน 

วิธีการสอนของแตละสถาบันกวดวิชาที่แตกตางกัน ยอมหมายถึงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนที่

แตกตางกันดวย ดวยวิธีการสอนที่หลากหลายประเภท สุดารัตน ศิริเมืองและน้ําฝน กัลญา (2550: 

53-54) จึงไดจําแนกวิธีการสอนออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

2.3.5.1  สอนสด การสอนสดเปนการสอนที่มีอาจารยสอนสดภายในหองเรียน 

2.3.5.2  สอนผานสื่อ การสอนผานสื่อ เปนการสอนที่ใชส่ือผสม โดยอัดวิดีโอการ

สอนของอาจารยไว จากนั้นเมื่อถึงเวลา ก็นําเทปนั้นมาเปดสอนนักเรียนในหอง โดยมีเจาหนาที่ 1 

คนคอยควบคุมดูแลและใหความสะดวกแกผูเรียน 
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 2.3.6    ลักษณะการสอน 

สราวุธ กิตติวรภัทร (2539 อางถึงใน จิติมา อัจฉริยกุล. 2544: 30) กลาววา กลยุทธการสอน

กวดวิชาใหไดแนวทางในการสอน ปจจุบันสามารถแบงลักษณะการสอนไดเปน 4 แนวทาง ดังนี้ 

2.3.6.1 เนนความเขาใจ การใหความรูอยางเปนลําดับจากงายไปสูยาก แจกแจง

รูปแบบเน้ือหาความรูใหเดนชัด ทําใหเขาใจไดงายขึ้น 

2.3.6.2 เนนการเก็งขอสอบ เนื้อหาและแบบฝกหัดที่สอนตรงกับแนวขอสอบ 

เพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับแนวขอสอบหรือบางครั้งถึงกับกลาววาเอกสารประกอบการสอนตรงกับ

แนวขอสอบมากกวาครึ่ง 

2.3.6.3 เนนสรุปปญหาทุกรูปแบบเปนสูตร จนเกิดสิ่งที่นักเรียนยุคปจจุบันเรียกกวา     

“ สูตรลัด ”  ซ่ึงชวยลดเวลาในการทําโจทย แตตองจําสูตรเหลานั้นไปในหองสอบ อาจารยกลุมนี้จะ

เนนทําทุกอยางเปนสูตรไวหมด เพื่อใหนักเรียนสะดวกในการนําไปใชและเปนการจัดรูปแบบ

ปญหาไปในตัว 

2.3.6.4 เนนการแกปญหาดวยวิธีแปลก ดวยการใชความรูท่ีไมมีในหลักสูตรทั่วไป 

แตสามารถแกปญหาไดเร็วกวา ซ่ึงนักเรียนในยุคปจจุบันเรียกวา “ เทคนิค ” ซ่ึงหมายถึง การทํา

โจทยดวยวิธีใหมท่ีงายและสั้นกวาเดิม 

 

2.3.7 เหตุผลในการเรียนกวดวิชา 

 ผูเรียนโดยสวนใหญท่ีเรียนกวดวิชายอมตองการความรูเพิ่มเติมเปนหลัก แตความตองการที่

แทจริงของผูเรียนนั้น มีความคาดหวังและความมุงหวังจากการเรียนกวดวิชา สามารถสรุปไดดังนี้ 

(สุดารัตน ศิริเมืองและน้ําฝน กัลญา, 2550: 42-43)  

 

1) ตองการในสิ่งที่ไมมีในโรงเรียน 

เหตุผลที่สําคัญของการเรียนที่โรงเรียน คือ การเรียนไมทันเทากับเพื่อนในชั้น

เรียนเนื่องจากเด็กในโรงเรียนทั่วไปจะมีหองละ 40-50 คน อาจารยตองสอนในเวลาที่จํากัด เด็กที่หัว

ไวยอมสามารถรับความรูในเนื้อหาวิชาไดมาก แตมีเด็กอีกกลุมที่ตามไมทันเพราะคิดชากวา ทําให

ติดคางและเกิดความสับสนในเนื้อหาวิชาที่เรียนในเวลานั้น เมื่อเด็กเรียนไปเรื่อยๆ จะทําใหย่ิงเพิ่ม

ความสับสนใหมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนบางคนจึงมาเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพื่อเติมเต็มเนื้อหาวิชาใน

ส่ิงที่นักเรียนยังขาดอยู 

2) การสอนเทคนิคในการทําขอสอบ 
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ในการสอบเขามหาวิทยาลัย ขอสอบที่นํามาออกนั้น เปนเนื้อหาที่ลึกลงไปกวา

ความรูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทําใหเนื้อหาที่เรียนในโรงเรียนไมเพียงพอที่จะพิชิตขอสอบ

คัดเลือกได ดังนั้นนักเรียนจึงตองการไปเรียนกวดวิชาเพื่อเพิ่มเนื้อหาเกินหลักสูตร เพื่อใหตัวเองมี

ความรูเหนือกวาคนอื่น 

 นอกจากนี้ สุพัฒน สุกมลสันต (2530 : 30) ไดอธิบายถึงเหตุผลของการกวดวิชา ดังนี้ 

1) เหตุผลทางวิชาการ 

(1) ตองการแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาด หรือทดแทนความรูท่ีขาด

หายไป เพื่อใหเรียนทันเพื่อนรวมชั้น หรือเพื่อนรวมรุน 

(2) ตองการเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมจากที่เรียนแลวในหลักสูตรซึ่งตนไดเรียนรูแลว 

เพื่อใหตนมีความรูความสามารถมากเพิ่มขึ้น 

(3) ตองการเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถเรียนลัดไปเรียนชั้นหรือ

หลักสูตรที่สูงกวาได 

(4) ตองการทบทวน ตรวจสอบ หรือใหแนใจในเนื้อหาตางๆที่ตนเรียนหรือรูอยู

เพื่อใหแมนยํามากขึ้นในการสอบเลื่อนระดับที่ตนเรียนอยูในปจจุบัน หรือระดับที่สูงกวาหรือใน

ตําแหนงหนาที่ตางๆที่ตนตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุ 

(5)   ตองการเรียนปูพ้ืนฐานความรูบางอยางที่มีการเรียนรูเปนลําดับขั้น เพื่อให

สามารถเรียนรูเนื้อหาขั้นที่ยากยิ่งขึ้นไปได 

2) เหตุผลทางดานสติปญญาและจิตวิทยา 

(1) สติปญญาของผูเรียนแตกตางกัน ทําใหเรียนรูไดมากนอยตางกันในเวลาที่

เทาๆกัน 

(2) ความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหผูเรียนมีวิธีการเรียนรู เจตคติ และ

แรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน จึงเรียนมากนอยตางกันในสถานการณท่ีคลายคลึงกัน 

3) เหตุผลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 

(1) จุดประสงคในการเรียนตั้งไวสูงมากเกินไป ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนได

ประสบผลสําเร็จ จุดประสงคในการเรียนการสอนไมไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลมาก

เทาที่ควร เชน ไมมีหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่เรียนออน และนักเรียนที่เรียนเกง แตมุงสนองความ

ตองการแตเฉพาะนักเรียนที่มีความรูระดับปานกลางเปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนออนและนักเรียน

เกงมีปญหาในการเรียน 
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(2) หลักสูตรไมไดคํานึงความแตกตางทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของผูเรียนที่แตกตางกันมากเทาที่ควร ทําใหผูเรียนมีปญหาในการเรียนหรือเขาใจความ

แตกตางเหลานี้ 

(3) วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนในแตละชั้น และในที่

ละระดับมีมากมายเกินไป และแยกยอยมากเกินไป จนทําใหผูสอนและผูเรียนไมสามารถจะทําได

สําเร็จทุกอยางในเวลาจํากัด 

(4) หลักสูตรการสอนไมสอดคลองกับการวัดและการประเมินผลของ

สถานศึกษาที่ผูเรียนตองการจะทําการศึกษาตอไป ดังนั้น นักเรียนจึงตองขวนขวายหาที่เรียนกวด

วิชาภาษาอังกฤษตามแนวทางที่ขอสอบเขามหาวิทยาลัยเคยออกในปท่ีผานมา   

(5) หลักสูตรกําหนดใหโรงเรียนสอนในสิ่งที่เปนไปไมได หรือเปนไปไดนอย

มากในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และใหมีการเรียนซอมในกรณีท่ี

นักเรียนไมอาจบรรลุส่ิงที่สอนได ดังนั้นถานักเรียนประสงคจะเรียนตอในระดับสูงกวา เชน ใน

ระดับมหาวิทยาลัย จึงตองพึ่งการเรียนกวดวิชาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

4) เหตุผลจากการถูกบังคับทางสังคม 

(1)  สังคมปจจุบันมีการแขงขันสูงมาก รวมทั้งการแขงขันทางดานการศึกษาดวย 

เพราะโรงเรียนและสถานศึกษารวมทั้งตําแหนงหนาที่การงานมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอสําหรับ

นักเรียนและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามาแลว จึงทําใหบุคคลเหลานี้ตองพยายามขวนขวายหาความรู

ใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพื่อแขงขันกับผูอ่ืน ผลที่ตามมาอยางหนึ่งคือ การเรียนกวดวิชา 

(2)   สังคมมีคานิยมยกยองคนเกง โดยเฉพาะอยางยิ่งคนเรียนเกง ซ่ึงเปนที่

ภาคภูมิใจของพี่นองและวงศตระกูล จึงทําใหทุกคนพยายามเรียนใหไดมากที่สุดและสูงที่สุด 

 (3)   สังคมยังคงมีความเหอความเปนนักเรียนนอกอยู แมวาการศึกษาวิทยาการ

ตางๆ บางสาขาจะเรียนจากในประเทศหรือตางประเทศก็ไมแตกตางกัน แตยังคงมีนักเรียนจํานวน

มากตองการจะไปรับการศึกษาในตางประเทศ จึงตองมีการกวดวิชากันมากเพื่อใหสอบชิงทุนใหได 

(4)   จากการถูก “ ลัทธิเอาอยาง” บังคับใหจํายอมตองกวดวิชา ซ่ึงลัทธิเอาอยางนี้

อาจเกิดจากที่ผูปกครองชักจูง ชี้นํา เกลี้ยกลอมหรือขมขูใหนักเรียนกลัววา การที่ไมไดเรียนกวดวิชา

น้ันเปนปมดอยของเด็ก จะทําใหเด็กเรียนแขงขันหรือสอบแขงขันสูผูอ่ืนไมได เพราะวาคนอื่นๆ

เรียนกัน ทําใหนักเรียนจําตองเรียนกวดวิชาดวยเพื่อตามใจผูปกครอง 
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 2.3.8   ลักษณะการเรียนกวดวิชาที่ไดผลดี 

 สุพัฒน สุกมลสันต (2530:  43-47) ไดอธิบายถึงลักษณะการเรียนกวดวิชาที่ไดผลดีน้ัน

ข้ึนอยูกับหลายปจจัย ดังตอไปน้ี 

2.3.8.1 เปาหมายของผูเรียน ตองไมคาดหวังสูงเกินไป ผูเรียนตองรูจักตนเอง รูจัก

ประมาณความสามารถของตน และพยายามขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจสมหวังในสิ่งที่มุงหวัง 

2.3.8.2 ลักษณะการเรียนกวดวิชาเปนปจจัยสําคัญ ผูเรียนตองรูวาตนเองตองการ

เรียนกวดวิชาแบบใด เชน การเรียนซอมหรือเรียนเสริม หรือเรียนปรับสภาพ เปนตน เพื่อใหรูแนชัด

วาตนตองเรียนอะไร จะไดเรียนไดถูกตอง การไมรูวาตนกําลังเรียนเพื่ออะไรจะทําใหทิศทางการ

เรียนไมแนนอน ซึ่งมีผลเสียตอการเรียนไดมาก เพราะทําใหการเรียนไรจุดมุงหมายที่แนนอน 

2.3.8.3 ลักษณะการสอนของครูหรือาจารยกวดวิชา การสอนของครูเปน

กระบวนการที่เกิดจากการมีปฎิสัมพันธ (Interaction) ระหวางครูผูสอนกับนักเรียน และระหวาง

นักเรียนกับอุปกรณการเรียนการสอนรวมทั้งสื่อการสอนตางๆ ตามสภาพความสัมพันธท่ีนิยมเรียน

กันทั่วไปวา “Tyler  Loop” (ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ระหวางผูเรียน ผูสอน และหลักสูตร) 

ดังนั้น การสอนของครูจึงมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับการสอน เพราะวาการสอนแบบนี้แตกตาง

จากการสอนประจําในหองเรียนมาก กลาวคือ ผูสอนตองใหความสําคัญในเรื่องความแตกตางของ

บุคคล เอาใจใส ใหความรักและความหวงใยเปนรายบุคคล เพราะบุคคลเหลานี้บางคนเปนผูมี

ปญหาทั้งทางวิชาการและจิตใจ ถาผูสอนใชวิธีการสอนแบบเดิมที่ใชในหองเรียนมาสอนกวดวิชา 

ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนคือ รูเทาเดิมหรือไมรูเทาเดิมนั้นเอง 

2.3.8.4 ขนาดของกลุมผูเรียน จํานวนผูเรียนเปนปจจัยหนึ่งที่เปนปญหาสําหรับการ

เรียนการสอนปกติท่ัวไปตามหลักสูตรตางๆ กลาวคือ ในชั้นเรียนที่มีผูเรียนมากกวา 30 คนขึ้นไป 

ทําใหกลุมผูเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลมาก การใหความสนใจของครูมีไมท่ัวถึง สําหรับ

การเรียนการสอนกวดวิชาก็เชนเดียวกัน ถากลุมมีขนาดใหญมากเทาใด โอกาสที่เรียนไดประสบ

ผลสําเร็จยิ่งมีนอยมากเทานั้น แมวาการสอนจะใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางใดมาชวยสอนก็ตาม 

เชน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ ภาพยนตร โทรทัศน วิดีโอ เครื่องขยายเสียง หรือแมแตเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการ เพราะวานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเหลานี้ขาดความ

รักความอบอุน และความเห็นอกเห็นใจ ซ่ึงเฉพาะครูและอาจารยเทานั้นที่มีส่ิงเหลานี้ ดังนั้นจึงจะใช

อุปกรณเหลานี้มาใชแทนครูและอาจารยไมไดเสมอไป 

2.3.8.5 อุปกรณและตําราเรียน แมวาอุปกรณและตําราที่ใชในการเรียนกวดวิชาจะ

ไมสําคัญเทากับครูผูสอน แตมีความจําเปนตองใชอยูมาก ซ่ึงผูสอนตองจัดทําขึ้นใหมเพื่อให

เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการกวดวิชาในแตละแบบ เชน การสอนซอม ตําราเรียนจะตองทําให
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งายกวาและละเอียดกวาตําราเรียนปกติ แตถาเปนการสอนเสริม ตําราเรียนตองมีความยากงายไม

นอยกวาตําราเรียนปกติ และตองมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น หรือถาเปนตําราเรียนเพื่อสอนเรง 

จะตองมีเนื้อหาของหลักสูตรที่สูงกวาปกติ ถาหากการเรียนกวดวิชายังใชตําราเดิมที่ผูเรียนใชเปน

ประจําในหองเรียนและครูนํามาสอนอีก ผลที่ไดรับจะเกิดขึ้นไดนอยมาก สวนอุปกรณการสอน

ตางๆ น้ันมีความจําเปนมากที่จะชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได อุปกรณควรเปนสิ่งที่แปลกใหม

และแตกตางจากที่เคยใชในหองเรียนปกติ โดยเฉพาะการเรียนในชั้นเรียนขนาดใหญ และเปนการ

เรียนซอม เพราะธรรมชาติของผูเรียนสวนมากจะเปนผูเรียนออน การนําอุปกรณการสอนที่เคยใช

มาใชอีกครั้งจะไมทําใหเกิดผลดีเทาที่ควร เพราะอุปกรณสําหรับผูเรียนนี้ ใชเพื่อเราหรือกระตุน

นักเรียนใหเกิดความสนใจอยูเสมอ 

2.3.8.6 ความตั้งใจของผูเรียนและผูสอน เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง ถาผูเรียนเรียน

พิเศษเพราะความจําใจบางอยาง เชน ผูปกครองบังคับ เรียนตามแฟชั่นของเพื่อนทําใหความตั้งใจ

และความสนใจในการเรียนมีไมมาก หรือมีสมาธิในการเรียนที่นอยลง ทําใหการเรียนไมไดผลดี  

ในสวนของครูและอาจารยบางทานสอนพิเศษเพราะความจําใจบางอยาง เชน สอน

เพราะสภาพเศรษฐกิจบังคับ หรือไดรับการรองขอจากผูเรียนหรือผูปกครอง เปนตน บางครั้งมีความ

ต้ังใจและสนใจทําการสอนจริง แตวาตองสอนหลายชั่วโมงยอมทําใหความตั้งใจและความสนใจ

จริงที่จะทําการสอนลดหยอนลง ส่ิงตางๆ ดังกลาวนี้มีผลตอประสิทธิภาพในการเรียนกวดวิชาดวย

อยางมาก 

2.3.8.7 สภาพการแขงขันทางโอกาส ปริมาณและความเขมขนของการกวดวิชามี

ความเกี่ยวของกับการแขงขันของโอกาสทางการศึกษาที่มุงหวังหรือตําแหนงงานที่ตองการบรรจุ 

โดยสภาพการแขงขันในปจจุบันมีสูงมาก เชน ตําแหนงงานมีนอย โรงเรียนดีๆมีนอย มหาวิทยาลัย

เปดโดยเฉพาะของรัฐมีนอย และทุนการศึกษาตอในตางประเทศมีจํากัดมาก โอกาสสําเร็จยังคงมี

นอยเทาเดิม ดังนั้น หากการเรียนกวดวิชามีการแขงขันกันทางโอกาสมาก ความสําเร็จอันเปนผลจาก

การเรียนกวดวิชาก็มีนอย หากการแขงขันมีนอย โอกาสความสําเร็จยิ่งมีมากขึ้นดวย 

 

  สรุปไดวาการเรียนกวดวิชาใหไดผลดีน้ัน มีปจจัยสําคัญตางๆทั้งตัวผูเรียน ครูหรือ

อาจารยผูสอน อุปกรณและตําราเรียน และปจจัยอื่นๆ โดยเริ่มจากตัวผูเรียนเองตองมีการ

ต้ังเปาหมายการเรียนที่ชัดเจน ไมคาดหวังสูงเกินไป ตองรูวาควรเลือกเรียนกวดวิชาแบบใดที่

เหมาะสม ครูหรืออาจารยผูสอนตองรูจักใชวิธีการสอนที่แตกตางจากการสอนที่โรงเรียน และตอง

เหมาะสมกับการสอนกวดวิชาแตละประเภท อีกทั้งตองใหความสําคัญตอความแตกตางของ

นักเรียนแตละคน จํานวนผูเรียนในการเรียนกวดวิชาก็เปนปจจัยสําคัญเชนเดียวกัน โดยจํานวน



36 

ผูเรียนควรมีจํานวนที่เหมาะสม ไมใหญจนเกินกวาความดูแลของครูหรืออาจารยผูสอนที่จะควบคุม

ไดอยางทั่วถึง และปจจัยเกี่ยวกับอุปกรณและตําราเรียนควรแตกตางจากการเรียนการสอนที่

โรงเรียน ควรจัดทําขึ้นใหมเพื่อใหเหมาะกับวัตถุประสงคของการกวดวิชาแตละแบบ และการนํา

อุปกรณที่แปลกใหมมาใชน้ัน เพื่อใชเราหรือกระตุนนักเรียนใหเกิดความสนใจอยูเสมอ นอกจาก

ปจจัยตางๆเหลานี้ ความตั้งใจและความสนใจของผูเรียนและผูสอนอยางจริงจังรวมทั้งโอกาสการ

แขงขัน ยอมเปนปจจัยเสริมอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการเรียนกวดวิชาใหไดผลดีดวย 

 

 2.3.9   ผลของการเรียนกวดวิชา 

 การเรียนกวดวิชาในมุมมองของ ประทีป ชูหมื่นไวย (2538: 45-46) ไดอธิบายถึงผลดีและ

ผลเสียของการเรียนกวดวิชาในดานครู นักเรียนและผูปกครอง ดังนี้ 

2.3.9.1  ดานครูผูสอน 

 ผลดี 

1.   ครูท่ีสอนพิเศษมีรายไดเพิ่ม 

2.   มีการคนควา แสวงหา ความรูใหมๆและระดับที่สอนเพื่อนําไปสอน

พิเศษ 

3.   ถือวาใชเวลาวางมีคาเปนประโยชน 

4.   ไดมีมนุษยสัมพันธกับผูปกครองของนักเรียนที่มาเรียนพิเศษ นํามาซึ่ง

ความสัมพันธดานอื่นๆ เชน การขายสินคา ขายที่ดิน เปนตน 

ผลเสีย 

1. ไมคอยทําผลงานวิจัยทางวิชาการเพื่อปรับตําแหนง เพราะการสอนพิเศษ

ในโรงเรียนกวดวิชาไดเงินกอนเห็นผลทันที แตการทําผลงานทางวิชาการจะตองมีการปรับปรุง

แกไข และยังตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นอีก 

2. ไมคอยสอนหรือถายทอดความรูไมเต็มที่ในโรงเรียนปกติ นอกจากนั้น

จะพยายาม โฆษณา สถาบันกวดวิชาของตนเองหรือที่ตนเองมีสวนรวมดวย 

3. ขจัดความลําเอียงไมได นักเรียนที่มาเรียนพิเศษยอมจะรูขอสอบจากครู

สอนพิเศษที่มาจากโรงเรียนปกติ ทําใหไดเปรียบเพื่อนคนอื่นๆ 

4. ผูสอนพิเศษนําขอสอบจากโรงเรียนปกติไปบอกกับนักเรียนที่มาเรียน

พิเศษกับตน เพื่อจูงใจใหนักเรียนคนอื่นๆมาเรียนกับตนเอง 

 

 



37 

2.3.9.2  ดานนักเรียนที่เรียนพิเศษ 

ผลดี 

1. มีมนุษยสัมพันธ ไดรูจักกับเพื่อนตางสถาบันกันที่โรงเรียนกวดวิชา 

นอกจากนี้ยังไดแลกเปลี่ยนความรูกันดวย 

2. มีความมั่นใจในการทําขอสอบ เชน ขอสอบเขาเรียนตอหรือขอสอบใน

โรงเรียนปกติ 

3. บางคนที่มาเรียนกวดวิชามาจากตางถิ่น ในชวงปดภาคเรียนก็ถือวาเปน

การหาประสบการณชีวิต 

4. เปนเยาวชนที่มีของชาติ เพราะสนใจในการเรียน ไมไปมั่วสุมอบายมุข 

ส่ิงเสพติด 

5. บางคนอาจจะทําคะแนนสอบที่ดีกวาเพื่อนที่ไมไดเรียนพิเศษ ซ่ึงขอนี้

อาจจะไมแนเสมอไปทุกคน 

ผลเสีย 

1. ไมคอยสนใจเรียนในโรงเรียนปกติ เพราะคิดวาตนเองรูแลวไปเรียน

พิเศษมาแลว หรือกลับมาถามลองภูมิครูผูสอนในโรงเรียนปกติทําใหครูมีทัศนคติไมดีตอนักเรียนที่

ไปเรียนพิเศษ 

2. เปนชองทางโกหกผูปกครอง เพื่อจะไดออกนอกบาน และขอเงิน

ผูปกครองไปใชจายหรือไปเลนสิ่งที่พึงพอใจ 

3. ไมมีเวลาเปนของตนเอง เพราะนอกจากจะเรียนตามปกติแลวยังตองไป

เรียนพิเศษอีกทั้งวันทั้งสัปดาห หรือทั้งเดือนอยูกับการเรียน 

4. บางคนไปเรียนพิเศษเพราะถูกผูปกครองบังคับ เมื่อนักเรียนเหลานี้มา

พบกันก็จะรวมกลุมกันแลวดึงไปในทางที่ผิด 

2.3.9.3 ดานผูปกครอง 

ผลดี 

1. มีความมั่นใจวาบุตรหลานของตนเองไดไปเรียนพิเศษมาแลว 

2. เปนการตัดความรําคาญที่บุตรหลานอยูบานแลวมักทําสิ่งไมถูกใจตนเอง 

3. สอดคลองกับดานผูเรียนพิเศษ เพราะถือวาเปนการเปลี่ยนบรรยากาศให

บุตรหลานตนเองในชวงปดภาคเรียนจะไดมีประสบการณชีวิต 
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ผลเสีย 

1. เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นยิ่ง เชน คาใชจายในการเรียนพิเศษ คาหอพัก 

คาอาหาร คารถโดยสาร คาโทรศัพทและอื่นๆ 

2. เปนภาระของผูปกครองตองไปรับไปสงบุตรหลานของตนเองเมื่อไป

เรียนพิเศษ หรือถาอยูตางเมืองก็อดเปนหวงบุตรหลานตนเองไมไดวาจะดํารงชีวิตอยูไดอยางไร 

 

 ถึงแมวาผลของการเรียนพิเศษที่กระทบกับบุคคลหลายกลุมทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น แต

การเรียนกวดวิชาในปจจุบันยังคงดําเนินตอไปและมีสถาบันกวดวิชาเพิ่มขึ้นในแตละป ทําใหผูวิจัย

มองวาตราบใดที่มีการสอบเขาเรียนตอหรือการสอบคัดเลือก การเรียนกวดวิชายังคงมีผูใหความ

สนใจอยูอยางมากเรื่อยไป 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

2.4.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

วิเชียร เกตุสิงห (2542: 10-11) ไดศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

กับคะแนนสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” โดยใชขอมูลจากใบสมัครสอบคัดเลือก

ของนักเรียนเปนเครื่องมือในการวิจัย จากนักเรียนทุกคนที่สมัครสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาประจําป 

2542 ผลการศึกษาพบวา คะแนนสอบคัดเลือกที่มีความสัมพันธกับเกรดเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชา

ภาษาไทย รองลงมาคือวิชาชีววิทยาและเคมี ฟสิกสและสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร2 

ตามลําดับ   

ซิดนี่ย รักมหาคุณ, บุษกร หมอนทอง, สนธยา เจียรกุลพิสิฐ, สัมฤทธิ์ ช่ืนชมชาติ และอัปสร 

เกตุทิม (2541: 15) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ ผลกระทบของการสอบเขามหาวิทยาลัยระบบใหมท่ีมีตอ

การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2541 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ

ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ” โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย จากนักเรียน

ตัวอยางจํานวน 769 คน ผลการศึกษาพบวา การสอบเขามหาวิทยาลัยมีผลกระทบตอการเรียนดาน

แจงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับมาก ดานการเรียนพิเศษเพิ่มเติม ดานกระบวนการสอนของครูและ

ความเครียดอยูในระดับปานกลางตามลําดับคาเฉลี่ย 
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 2.4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับลักษณะนิสัยในการเรียน 
วุฒิพล สกุลเกียรติ (2541: 53-57) ไดศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธระหวางนิสัยในการเรียน

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีสอบคัดเลือก
ผานเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทบวงมหาวิทยาลัย” โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการวิจัย จากตัวอยางนักเรียนจํานวน 116 คน ผลการศึกษาพบวา นิสัยในการเรียนหรือการ
กระทําท่ีทําอยูเกือบทุกคร้ังหรือกระทําอยูบอยมาก ไดแก การทํารายงานหรือการบานสะเพราไม
วางแผน ละเลยการเรียนเน่ืองจากเพ่ือนนอกโรงเรียนและปญหาท่ีบาน เรียนไมทันเพ่ือนเพราะมี
งานอื่นๆทํามาก ใจลอยขณะเรียน ไมสามารถทําขอสอบไดทันเวลา ยุงยากกับการใชภาษาในการ
เขียนรายงาน ทองจําส่ิงตางๆอยางไมเขาใจความหมายท่ีแทจริง ผลัดวันประกันพรุงจนถึงวัน
สุดทาย ไมแกไขแบบฝกหัดท่ีผิด ตัวแปรตางๆ เหลาน้ีเปนนิสัยหรือการกระทําท่ีไมดีตอการเรียน
ท้ังส้ิน สําหรับตัวแปรท่ีมีความสัมพันธระหวางนิสัยในการเรียนกับผลการสอบคัดเลือก ไดแก 
ขณะท่ีสอบมักลืมส่ิงท่ีทองไว การเรียนดีไดเปนบางวัน การใชภาษาใหถูกตองในการเขียนรายงาย 
การทํารายงานหรือการบานโดยไมวางแผน และการประหมา สับสนขณะสอบและตอบคําถาม
ไมไดทั้งท่ีคิดวานาจะทําได 

สุวดิษฐ จตุพร (2547: 72-73) ไดศึกษาเร่ือง “จิตลักษณะและสถานการณที่เก่ียวของกับนิสัย
ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3”  โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย 
แบบสอบถามท่ัวไป แบบวัดนิสัยในการเรียน แบบวัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน การอบรมเล้ียงดู
แบบตางๆและแบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยสถานการณที่มีผลตอนิสัยใน
การเรียนของนักเรียน ไดแก การสงเสริมจากสภาพแวดลอมในโรงเรียน การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุน แบบใชเหตุผล และแบบควบคุมตนเอง มีนิสัยในการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการอบรม
เล้ียงดูดังกลาวต่ํา  

อนันต ดุลยพีรดิส (2547: 119) ไดศึกษาเรื่อง “ความสามารถในการฟนฝาอุปสรรค การรับรู
ความสามารถของตนดานการเรียน และนิสัยในการเรียนของนิสิตนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแตกตางกัน” โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย จากนักศึกษาตัวอยางจํานวน 
761 คน ผลการศึกษาพบวา  นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีเสิศมีนิสัยในการเรียนดีกวานิสิตท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิตํ่า ปานกลาง และดี และนิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีมีนิสัยในการเรียนดีกวานิสิต
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า และนิสิตหญิงมีนิสัยในการเรียนดีกวานิสิตชาย เม่ือพิจารณานิสัยใน
การเรียนรายดานพบวาท้ังดานการหลีกเล่ียงการผลัดเวลา และดานวิธีการทํางาน นิสิตที่ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีเลิศ ดี ปานกลาง และต่ํา ตางก็มีนิสัยในการเรียนคอนขางดี คือมีวิธีการ
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ทํางานที่ดีและมักไมผลัดเวลา เวนแตนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีนิสัยในการเรียนดานการ

หลีกเลี่ยงผลัดเวลาพอใช คือมีการผลัดเวลาคอนขางมาก 

ปริมใจ อาชวานนท (2541:  67) ไดศึกษาเรื่อง “ลักษณะนิสัยในการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในโรงเรียนคาทอลิก เขตพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก” โดยใชแบบสํารวจ

ลักษณะนิสัยเปนเครื่องมือในการวิจัย จากนักเรียนตัวอยางจํานวน 321 คน ผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีลักษณะนิสัยในการเรียนแตกตาง

กัน สําหรับ เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และลักษณะการอยูอาศัยเพื่อการเรียนตางกัน มี

ลักษณะนิสัยในการเรียนไมแตกตางกัน 

 

 2.4.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกวดวิชา 

ปริญญา แกวไทรนันท (2545:  75-76)ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอการเรียนกวดวิชา ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร”  โดยตัวอยางเปนนักเรียนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ท่ีเรียนกวดวิชาควบคูกับ

การเรียนปกติจํานวน 200 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา  เหตุผลใน

การเรียนกวดวิชา คือ เพื่อการเตรียมตัวในการสอบเอนทรานซมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อทบทวน

เนื้อหาวิชาที่เรียนจากการเรียนปกติ สําหรับความคิดเห็นในดานการเรียนกวดวิชากับการสอบ    

เอ็นทรานซประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีมาก ไดแก การเปลี่ยนแปลงระบบ        

เอ็นทรานซใหมไมไดทําใหความตองการเรียนกวดวิชาลดลง การกวดวิชาเปนการสรางความมั่นใจ

ในการสอบเอ็นทรานซ นักเรียนที่ผานการเรียนกวดวิชาสวนใหญสามารถสอบเขามหาวิทยาลัยที่

ตองการได ทําใหยินดีท่ีจะเรียนกวดวิชา 

 ไพฑูตย สินลารัตน (2545: 56-68) ไดศึกษาเรื่อง “การกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในประเทศไทย” โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยกลุมบุคคลตางๆ ไดแก นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 นิสิตนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ครู ผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียน และโรงเรียน/สถาบัน

กวดวิชา ผลการศึกษาพบวา  

1. ปริมาณการกวดวิชาของนักเรียนทุกระดับชั้นที่เรียนในโรงเรียนเขตเมือง จะมีสัดสวน

การกวดวิชาสูงกวานักเรียนในโรงเรียนนอกเมือง    

2. ประเภทของการเรียนกวดวิชา สวนใหญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 จะเรียน

กวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาเปนสวนใหญ (รอยละ 66.7 รอยละ74.9 และรอยละ 80.0 ตามลําดับ) 
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3. วิชาที่เรียนกวดวิชานั้น นักเรียนทุกระดับชั้นจะเรียนวิชาคณิตศาสตรมากเปนอันดับ

หนึ่ง สําหรับรายวิชาอื่นๆ อีก 6 รายวิชาคือ ฟสิกส เคมี ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา สังคม และภาษาไทย

จะมีการเรียนกวดวิชามากนอยแตกตางกันไปตามระดับชั้น 

4. เวลาที่ใชในการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น สวนใหญจะใชเวลาในการเรียนกวดวิชา

ประมาณสัปดาหละ 6-10 ชั่วโมง 

5. เหตุผลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนสวนใหญ เมื่อเปรียบเทียบกับความเห็นของ

กลุมคนที่เกี่ยวของ พบวา ผูปกครองและโรงเรียนกวดวิชามีความเห็นตรงกันกับเหตุผลของนักเรียน

สวนใหญคือ การกวดวิชาเพื่อชวยใหผลการเรียนดีข้ึน ในขณะที่ครู มีความเห็นวา การที่นักเรียน

กวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเขาศึกษาตอ ซ่ึงสามารถสรุปโดยภาพรวมของเหตุผลในการเรียนกวดวิชา

คือ ชวยใหการเรียนดีข้ึน การเตรียมสอบเขาศึกษา เพื่อเรียนลวงหนา และเนื่องจากการเรียนที่

โรงเรียนไมเขาใจ 

6. เหตุผลที่ไมเรียนกวดวิชาพบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ใหเหตุผลวา คา

เลาเรียนแพง (รอยละ 51.2 รอยละ 63.1 รอยละ 55.6 ตามลําดับ) ในขณะที่นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ให

เหตุผลวา สามารถที่จะศึกษาและทบทวนดวยตนเองได (รอยละ 65.0) 

บัวหลวง ไชยศรี (2545:  62) ไดศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการเรียนกวด

วิชากับสถานภาพสวนบุคคลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใช

ตัวอยางทั้งสิ้น 402 คน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่

มีเพศและแผนการเรียนตางกัน มีเจตคติตอการเรียนกวดวิชาแตกตางกันดวย   

สุเพ็ญพร ญวนทอง (2547:  78-79) ไดศึกษาเรื่อง “ทัศนะของผูปกครองตอการเรียนของ

นักเรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน” โดยทําการศึกษาตัวอยางที่เปนผูปกครองของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาที่มีบุตรหลานเรียนกวดวิชาและไมเรียนกวดวิชา เขตบางกะปและเขตบึงกุม จํานวน 400 

คน ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นที่ผูปกครองที่มีตอการเรียนกวดวิชาในระดับเห็นดวยอยางมาก 

คือ ดานการเนนความรูความเขาใจในดานเนื้อหาในบทเรียน ดานการสรางความมั่นใจใหกับ

นักเรียน ดานนโยบาบการปฏิรูปการศึกษา ดานการสอนการใชเทคนิคเพื่อใหจํางาย ดานการใชเวลา

วางของนักเรียน และดานการชวยเหลือกรณีเด็กมีปญหาในการเรียน  

วรรเนตร พลภาณุมาศ (2541:  25-26) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาคาใชจายและประสิทธิผล

การเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐ”ศึกษาตัวอยางจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม

จํานวน 995 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอ

การเรียนกวดวิชา ไดแก เพศของนักศึกษา เพศหญิงมีการเรียนกวดวิชามากกวาเพศชาย ระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่มีระดับการเรียนสูง จะมีการเรียนกวดวิชา
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มากกวานักเรียนที่มีระดับการเรียนต่ํา วิธีการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สอบผานคัดเลือกโดยวิธี    
เอ็นทรานซ จะมีการเรียนกวดวิชามากกวานักเรียนท่ีผานคัดเลือกดวยวิชาพิเศษหรือโควตา ระดับ
รายไดของบิดามารดา นักเรียนท่ีบิดามารดามีรายไดสูงจะมีการเรียนกวดวิชามากกวานักเรียนท่ีบิดา
มารดามีรายไดตํ่า 

จิติมา อัจฉริยกุล (2544: 89-93) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาเรียนกวด
วิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหาคร” โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการศึกษาวิจัย จากตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 270 คน ผลการศึกษา
พบวา ความคิดเห็นดานเหตุผลการเรียนกวดวิชาของการเรียนกวดวิชาและไมเรียนกวดวิชา คือ 
นักเรียนท่ีเรียนกวดวิชาสวนใหญเพราะสรางความม่ันใจในการทําขอสอบรอยละ 44.4 สวน
นักเรียนท่ีไมเรียนกวดวิชาเพราะ การเรียนกวดวิชาเสียคาใชจายมากรอยละ 34.8 การไดรับขอมูล
และคําแนะนําเก่ียวกับการเรียนกวดวิชา พบวา การเรียนกวดวิชาไดรับการแนะนํา สนับสนุนจาก
บิดามารดาและญาติพ่ีนองอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ครูหรืออาจารย สําหรับปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเขาเรียนกวดวิชา ไดแก ผลการเรียนของนักเรียน ระดับการศึกษาของ
บิดามารดา รายไดตอเดือนของครอบครัว คานิยมของนักเรียน คานิยมของสังคม และการไดรับ
ขอมูลและคําแนะนําเก่ียวกับการกวดวิชา คือ การไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับการแนะนําจาก
อาจารย การพูดคุย ชักชวนจากเพ่ือนการไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากบิดามารดาและญาติพ่ีนอง  

พงศถวัลย ทวีวงศ (2545: 52-53) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการเรียน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดระยอง” โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย จากนักเรียนตัวอยางท้ังหมด 400 คน ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรปจจัยสวน
บุคคลท่ีมีความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนไดแก  แผนการเรียน 
ระดับชั้นเรียนและรายไดของผูปกครอง สวนปจจัยดานการเรียนกวดวิชา 4 ดานท่ีมีความสัมพันธ
กับระดับแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชา คือ ดานวิชาการ ดานปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานอิทธิพล
ชักจูงจากบุคคลและส่ือ และดานคานิยมทางสังคม 

ชมนา จักรอารี (2544: 104) ไดศึกษาเร่ือง “ ผลของการกวดวิชาท่ีมีตอความตรงเชิง
พยากรณของแบบวัดความรูพ้ืนฐานวิชาการในการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร” โดยใชแบบสอบถามและแบบบันทึกคะแนนเฉล่ียสะสมเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 
จากศึกษาตัวอยางท้ังหมด 1,389 คน ผลการศึกษาพบวา การกวดวิชามีผลตอความตรงเชิงพยากรณ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในมหาวิทยาลัยของแบบวัดความรูวิชาคณิตศาสตร วิชาเคมี วิชาฟสิกส 
และนักศึกษาท่ีผานการกวดวิชามีคาเฉล่ียของคะแนนสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยในรายวิชา ภาษ
อังกฤษ วิชาคณิตศาสตร วิชาเคมี และวิชาฟสิกส สูงกวานักศึกษาท่ีไมผานการกวดวิชา 
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ศศิภา จันทรักษ (2546: 96-97) ไดศึกษาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่เรียน

กวดวิชา ศึกษากรณี โรงเรียนราชวินิตมัธยม” โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย จาก

ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 จํานวน 300 คน ผลการศึกษาพบวา  

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

1. ดานความกระตือรือรนและการเรียนอยางมีความสุข นักเรียนที่เรียนกวดวิชามีความเห็น

วา การเรียนกวดวิชาทําใหไมรูสึกกดดันเมื่อใกลชวงเวลาสอบ 

2. ดานความเขาใจในวิชา นักเรียนที่เรียนกวดวิชาเห็นวา การเรียนกวดวิชาทําใหเขาใจใน

วิชานั้นๆเพิ่มมากข้ึน 

3. ดานผลการเรียน นักเรียนที่เรียนกวดวิชาเห็นวา ทําใหผลการเรียนในวิชาที่เรียนกวดวิชา

น้ันดีข้ึน 

ความคาดหวังในการเรียนกวดวิชา พบวาความคาดหวังมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักเรียนกวดวิชา โดยพอแมและญาติพ่ีนองมีความคาดหวังวาเมื่อนักเรียนไดเรียน

กวดวิชาทําใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีข้ึน และสงผลถึงการเรียนในระดับสูงขึ้นตอไป แมวาอาจจะ

ทําใหเกิดเปนภาระในเรื่องคาใชจายตอครอบครัว 

คานิยมของวัยรุน พบวา คานิยมของวัยรุนมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักเรียน โดยนักเรียนมีความเห็นวาตองการเปนที่สนใจของกลุมเพื่อน ไมตองการอยูอยางโดดเดี่ยว

ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมโดยตรง 

เจริญพร แกวละเอียด (2543:  155-160) ไดศึกษาเรื่อง “คานิยมที่มีผลตอการเรียนกวดวิชา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดยใชการเก็บขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรม และการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Questionnaire) จากตัวอยาง คือ นักเรียนที่

เรียนวิชา ผูปกครองของนักเรียน ครูผูสอนในโรงเรียนและครูในโรงเรียนกวดวิชา ผลการศึกษา

พบวา สภาพเงื่อนไขและความจําเปนที่นักเรียนตองเรียนกวดวิชาเนื่องจากปจจัย 3 ประการ คือ  

1. ปจจัยทางดานตัวนักเรียนเอง เนื่องจากความตองการเปนผูชนะในการสอบแขงขันเพื่อ

เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย/การเลือกคณะสาขาวิชาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย/คณะที่มีช่ือเสียง เปนที่

นิยมของสังคม และอิทธิพลจากกลุมเพื่อนที่เปนตัวกระตุนใหนักเรียนเห็นความจําเปนที่ตองเรียน

กวดวิชามากขึ้น โดยเฉพาะการเห็นแบบอยางจากเพื่อน หรือรุนพี่ท่ีเคยเรียนกวดวิชา 

2. ปจจัยทางดานสังคมและผูปกครอง เนื่องจากความคาดหวังใหบุตรมีโอกาสเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เพื่อการสรางความภาคภูมิใจใหกับผูปกครองและญาติ 
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3. ปจจัยทางดานการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เนื่องจากนโยบายของ

โรงเรียนไมชัดเจน หลักสูตรโครงสราง 3 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา วิธีการสอนที่เนนใหผูเรียนเปน

ศูนยกลาง  

บริษัท นาโน เซิรช จํากัด  (2551: ยอหนาที่ 1) ไดศึกษาเรื่อง “ การเลือกสถาบันกวดวิชา ” 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย จากนักเรียนตัวอยางเฉพาะพื้นที่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา หากตนเองไมไดเรียนกวดวิชา 

จะรูสึกเกิดความประหมาและไมม่ันใจ รอยละ 22.0 ซ่ึงมีสัดสวนเทากับเรื่องการมีความรูท่ีจะรูได

นอยกวาคนอื่นๆ รอยละ 22.0 ในสัดสวนที่เทากัน ปจจัยสําคัญที่สุดของการเลือกเรียนกวดวิชา คือ 

สถานที่เรียนกวดวิชาตองมีเพื่อนเรียนกันมากถึงรอยละ24.5 รองลงมาคือ ตองอยูในแหลงชุมชน

หรือที่มีคนพลุกพลานรอยละ14.0 และตองเปนสถาบันที่มีชื่อเสียง รอยละ11.5 สําหรับความคิดเห็น

ของผูเรียนที่มีตอการเรียนกวดวิชา คือ การเรียนกวดวิชาไมเปนแฟชั่น (อยากไดความรู) รอยละ 

43.0 รองลงมาคือ เปนกระแสแฟชั่น รอยละ 38.0 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. กองสถิติและวิเคราะหภาวะการศึกษา (2526:  24-36) 

ไดศึกษาเรื่อง “การกวดวิชากับการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ

อุดมศึกษา” โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย จากนักเรียนและนักศึกษาตัวอยางจํานวน 

8,767 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาที่เรียนกวดวิชาเพราะเชื่อวาทําใหสอบคัดเลือกได รองลงมา

คือ ชวยทบทวนเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนมา ผูท่ีไมเรียนกวดวิชา ใหเหตุผลวาเพราะมั่นใจวาตัวเองมี

ความรูความสามารถพอเพียง และเพราะไมเชื่อวาการเรียนกวดวิชาทําใหสามารถสอบคัดเลือกได 

สําหรับความคิดเห็นในเรื่องการสอบคัดเลือกพบวา ผูท่ีสอบคัดเลือกไดมีความรูความสามารถ

มากกวาผูท่ีสอบคัดเลือกไมได และคิดวาการกวดวิชาเปนผลกระทบมาจากระบบการสอบคัดเลือก

ท่ีเปนอยูในปจจุบัน สาเหตุของการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยจํากัดไมไดน้ัน ใหเหตุผลวา เปน

เพราะเลือกคณะและสถาบันผิด เหตุผลรองลงมาคือ ดูหนังสือไมมากพอ และจํานวนนักศึกษาที่

รับเขามีนอยกวาจํานวนผูสมัครสอบ ตามลําดับ 
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บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัย 

 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ คือ การสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา แนวคิด

เกี่ยวกับลักษณะนิสัยในการเรียน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนกวดวิชาและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดและการสรางตัวแปรตางๆ ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใชใน

การศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกวดวิชาเพื่อการ

สอบผานคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.2   ระเบียบวิธีวิจัย 

 3.3   เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5   การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 3.1.1   ตัวแปรในการศึกษา  

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 ตัวแปรอิสระ ไดแก  

 1.    ปจจัยสวนบุคคล  

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ประเภทของโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 

5. การไดรับทุนและประเภทของทุนการศึกษา 
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6. อาชีพหลักของบิดาและมารดา 

7. รายไดรวมของครอบครัว 

8. ภูมิลําเนา 

 2.   ปจจัยดานลักษณะนิสัยในการเรียน  

1. การหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา  ( Delay Avoidance ) 

2. วิธีการทํางาน ( Work Method ) 

3. ปจจัยดานการเรียนกวดวิชา 

   การเรียนกวดวิชา 

1. จํานวนเทอมที่เรียนกวดวิชา 

2. จํานวนวิชาที่เรียนกวดวิชา 

3. วิชาที่เรียนกวดวิชา 

4. ขนาดของกลุมผูเรียนตอหองเรียน 

5. ประเภทของการกวดวิชา 

6. สถานที่เรียนกวดวิชา 

7. วิธีการสอน 

8. รูปแบบการสอน 

9. ลักษณะการสอน 

10. ตําราเรียน 

11. จํานวนวันในการเรียนกวดวิชา/สัปดาห 

12. วันที่เรียนกวดวิชา 

13. จํานวนชั่วโมงในการเรียนกวดวิชา/สัปดาห 

14. ผูท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนกวดวิชา 

15. เหตุผลในการเรียนกวดวิชา 

การไมเรียนกวดวิชา 

1. เหตุผลที่ไมเรียนกวดวิชา 

ตัวแปรตาม ไดแก การสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษาในคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ

เรียนเปนอันดับหนึ่ง 
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3.1.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การว ิจ ัย เรื ่อง  “ผลส ัมฤทธิ ์ของการกวดว ิชาและการสอบผานการคัดเ ลือกเข า

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” นี้ ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) สามารถแสดง
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังแสดงตามแผนภาพท่ี 3.1 
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      ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)  
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ขอมูลสวนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 ประเภทของโรงเรียน  

 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  

 การรับทุนและประเภทของ

ทุนการศึกษา 

 อาชีพหลักของบิดาและมารดา 

 รายไดรวมของครอบครัว 

ภมิลําเนา 

 

 

 

การสอบเขา 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ในคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ 

ลักษณะนิสัยในการเรียน 

 หลีกเลี่ยงการผลัดเวลา 

 ิี ํ  

การกวดวิชา 

 

 จํานวนเทอมที่เรียนกวดวิชา 

 จํานวนวิชาที่เรียนกวดวิชา 

 วิชาที่เรียนกวดวิชา 

 ขนาดของกลุมผูเรียนตอหองเรียน 

 ประเภทของการกวดวิชา 

 สถานที่เรียนกวดวิชา 

 วิธีการสอน 

 รูปแบบการสอน 

 ลักษณะการสอน 

 ตําราเรียน 

 จํานวนวันในการเรียนกวดวิชา/สัปดาห 

 วันที่เรียนกวดวิชา 

 จํานวนชั่วโมงในการเรียนกวดวิชา/สัปดาห 

 ผูที่มีอิทธิพลตอการเรียนกวดวิชา 

 เหตุผลในการเรียนกวดวิชา 

 
การไมเรียนกวดวิชา

การเรียนกวดวิชา
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 3.1.3  นิยามเชิงปฎิบัติการ 
 คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ หมายถึง  คณะท่ีเปดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตที่ศึกษา
เก่ียวกับสุขภาพของมนุษยและสัตว  เปนการนําความรูมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสุขภาพ  รักษาโรค 
และศึกษาการทํางานของรางกายมนุษยและสัตว โดยคณะท่ีทําการศึกษาแบงออกเปน 6 คณะ ไดแก 
คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะสหเวช
ศาสตรหรือคณะเทคนิคการแพทยหรือคณะกายภาพบําบัดหรือคณะสาธารณสุขศาสตร และคณะ
พยาบาลศาสตร  
 การกวดวิชา หมายถึง การเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนในช้ันเรียน เปนการเรียนนอกเวลาปกติ
จากครูผูสอนภายในโรงเรียนหรือครูผูสอนภายนอกโรงเรียนในสถาบันกวดวิชา  ผูปกครอง ญาติ
และเพ่ือนๆ หรือการติววิชาเรียนกับผูอื่นท่ีนอกเหนือจากตัวเอง โดยกําหนดระยะเวลาต้ังแต
การศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  
  นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาท่ีผานการสอบคัดเลือกแอดมิชช่ันสกลาง ระดับปริญญาตรีช้ัน
ปที่ 1 ปการศึกษา 2551 ที่ศึกษาในกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ลักษณะนิสัยในการเรียน หมายถึง แบบแผนการปฎิบัติในการเรียนจําแนกเปน 2 ดาน ไดแก 
ดานการการหลีกเล่ียงการผลัดเวลา และดานวิธีการทํางาน ที่ประพฤติติดตอกันเปนเวลานานจน
กลายเปนนิสัย ซ่ึงเปนลักษณะนิสัยเฉพาะในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทาน้ัน 

ดานการหลีกเล่ียงการผลัดเวลา หมายถึง การวางแผนการเรียนหรือแผนงานไวลวงหนา
อยางเปนระบบเพ่ือใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

ดานวิธีการทํางาน  หมายถึง วิธีการและเทคนิคในการรวบรวมความรูจากภายในหองเรียน
และจากแหลงเรียนรูตางๆนอกหองเรียน เพ่ือนําส่ิงท่ีไดรับมาเพ่ิมพูน และฝกฝนใหสามารถเขาใจ
ในเน้ือหาการเรียนไดดีย่ิงข้ึน รวมท้ังเทคนิคที่ใชในการทําขอสอบ  
 ขนาดของกลุมผูเรียน หมายถึง ขนาดหองเรียนกวดวิชากลาวคือ จํานวนผูเรียนท่ีเขาเรียน
ในวิชาน้ันๆ ในแตละรอบการเรียน สําหรับการเรียนผานโทรทัศนวงจรปดหรืออัดเทปบันทึกภาพ
และเสียง สามารถประมาณจํานวนผูเรียนไดจากจํานวนนักเรียนที่ผูเรียนพบเห็นในหองเรียนน้ัน 

 ภาคเรียนท่ีเรียนกวดวิชา หมายถึง ภาคเรียนในปการศึกษาท่ีนักศึกษาอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปที่ 4-6 แบงออกเปน ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 และภาคฤดูรอน 

 ประเภทของการกวดวิชา หมายถึง ประเภทของสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียน ที่เปดสอน
ในวิชาที่ตองการเรียน แบงออกไดเปนหลายประเภท ไดแก 
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1. เปดกวดวิชาตลอดทั้งป 

2. เปดกวดวิชาเฉพาะฤดูรอน 

3. เปดกวดวิชาตลอดทั้งปและฤดูรอน 

4. เปดตามความตองการของผูเรียน 

 สถานที่เรียนกวดวิชา หมายถึง สถานที่ท่ีใชเพื่อการกวดวิชา แบงออกไดเปนหลายประเภท 

ไดแก  

1. บานผูเรียน/ผูสอน  

2. โรงเรียน  

3. สถาบันกวดวิชา/โรงเรียนกวดวิชา 

4. สถานที่อ่ืนๆ 

 วิธีการสอน หมายถึง รูปแบบการถายทอดความรูผานสื่อกลางตางๆจากครูผูสอนไปยัง

ผูเรียน แบงออกไดเปนหลายประเภท ไดแก  

1. สอนสด 

2. สอนผานสื่อ 

3. ท้ังสอนสดและสอนผานสื่อ 

4. อ่ืนๆ 

 รูปแบบการสอน หมายถึง รูปแบบการสอนกวดวิชาของผูสอน แบงออกไดเปนหลาย

ประเภท ไดแก 

1. สอนแบบตัวตอตัว 

2. ผูสอนคนเดียว 

3. ผูสอนเปนคณะ 

4. อื่นๆ 

 ลักษณะการสอน หมายถึง เทคนิคการสอนของครูผูสอนที่ถายทอดใหกับผูเรียนไดเขาใจใน

เนื้อหาการเรียนและการนําไปประยุกตใชการสอบไดมากขึ้น  

1. เนนเก็งและเฉลยขอสอบ 

2. เนนสรุปเนื้อหา 

3. เนนทําแบบฝกหัด 

4. เนนบรรยาย ไดแก การบรรยายปากเปลาและบรรยายตามหนังสือ 

5. เนนถามอยางเดียว 

6. การสอนแบบอื่นๆ 
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 ตําราเรียน หมายถึง หนังสือที่ใชประกอบการเรียนการสอนในการเรียนกวดวิชา แบงได

เปนหลายประเภทไดแก  

1. หนังสือแบบเดิมในโรงเรียน  

2. หนังสือของสถาบัน/โรงเรียนกวดวิชา 

3. หนังสือที่วางขายทั่วไป  

4. ชีท แบบฝกหัด ท่ีไมไดจัดทําเปนหนังสือ  

5. อ่ืนๆ 

 จํานวนวิชาที่กวดวิชา หมายถึง จํานวนวิชารวมทั้งหมดที่ผูเรียนเรียนกวดวิชาตั้งแตช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โดยแบงตามภาคการเรียนในแตละปการศึกษาไดแก ภาคเรียนที่ 1 ปดภาคเรียน

ท่ี 1 ภารเรียนที่ 2 และปดภาคเรียนที่ 2  

 วิชาที่เรียน หมายถึง รายวิชาที่ทําการเรียนกวดวิชา 

ผูท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนกวดวิชา หมายถึง ผูท่ีสงเสริมสนับสนุน ชักชวน แนะนําหรือ

บังคับใหเรียนกวดวิชา 

เหตุผลในการเรียนกวดวิชา หมายถึง สาเหตุ จุดประสงค เปาหมายของผูเรียนที่มาเรียนกวด

วิชา 

ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลการสอบคัดเลือกเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนเปนอันดับ

หนึ่ง 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  

คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ หมายถึง คณะ/มหาวิทยาลัยที่ผูเรียนตองการเลือกเรียนเปน

อันดับที่หนึ่ง ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดของกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

 

3.2  ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.2.1  ประชากรและตัวอยาง 

ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท่ีเขาศึกษาในป

การศึกษา 2551 กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเฉพาะผูสอบคัดเลือกผานระบบแอดมิชชั่นกลาง เนื่องดวยนักศึกษาที่เรียนในกลุมคณะ

วิทยาศาสตรสุขภาพ มีคุณลักษณะเดนใกลเคียงกันมากที่สุดคือ เปนคนเกง ฉลาด  ขยัน และใฝเรียน 
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ถือไดวาเปนกลุมที่มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยูในระดับดีมาก ซ่ึงโดยสวนใหญ

มีการเรียนกวดวิชาหลักที่สําคัญคือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เปนตน เพื่อตองการ

ทักษะหรือเทคนิคพิเศษตางๆไปประยุกตใช ดังนั้นนักศึกษากลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพจึงเปน

กลุมเปาหมายที่มีลักษณะเปนที่สนใจของผูวิจัยในครั้งนี้ขนาดประชากร 2,573 คน                

(กระทรวงศึกษาธิการ.สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ไดแบงตามสถาบันอุดมศึกษา

ท่ีเขาศึกษาตอ ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1  จํานวนนักศึกษาปท่ี 1 กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพที่ผานการสอบคัดเลือกระบบ   

แอดมิชชั่นสกลางป 2551 จําแนกตามสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

 
 

สถาบันอุดมศึกษา 

คณะในกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ท่ีเปดสอน 

 

 

จํานวน 

(คน) 

แพ
ทย
ศา
ตร
 

ทัน
ตแ
พท
ยศ
าส
ตร
 

เภ
สัช
ศา
สต
ร 

สัต
วแ
พท
ยศ
าส
ตร
 

สห
เว
ชศ
าส
ตร
 

พย
าบ
าล
ศา
สต
ร 

        

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       890  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร       98  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร       395 

มหาวิทยาลัยมหิดล       870 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       300 

มหาวิทยาลัยศิลปากร       20  

รวม 2573 

 

ตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท่ีเขาศึกษาในป

การศึกษา 2551 กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ เฉพาะผูสอบคัดเลือกผานระบบแอดมิชชั่นกลาง โดย

ทําการจัดกลุมคณะที่มีลักษณะคลายกันจัดไวในกลุมเดียวกัน แบงตามคณะที่เขาศึกษาตอได 6 กลุม

คณะ ดังนี้ 
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1)  คณะแพทยศาสตร  
2) คณะทันตแพทยศาสตร 
3)  คณะเภสัชศาสตร 
4) คณะสัตวแพทยศาสตร 
5)  คณะสหเวชศาสตร 
6)  คณะพยาบาลศาสตร  

 
3.2.2  วิธีการสุมตัวอยาง 

3.2.2.1  วิธีการสุมตัวอยาง 
ข้ันที่ 1 แบงประชากรออกเปน 6 ชั้นภูมิจําแนกตามกลุมคณะวิทยาศาสตร

สุขภาพ (แพทยศาสตร ทันตแพทย เภสัชศาสตร สัตวแพทย สหเวชศาสตรและพยาบาลศาสตร) ใน
แตละชั้นภูมิ (กลุมคณะ) ทําการสุมสถาบันอุดมศึกษา โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random 
Sampling) ดวยวิธีจับสลากรายช่ือสถาบันอุดมศึกษา ใหได 2 มหาวิทยาลัยตอ 1 กลุมคณะรวมเปน  
6  กลุมคณะดังตารางที่ 3.2 

ข้ันที่ 2 ในแตละสถาบันอุดมศึกษาตัวอยางของแตละกลุมคณะ ทําการสุม
นักศึกษา แตละสถาบันอุดมศึกษาใหไดจํานวนนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเทาๆกันทุกกลุมคณะ 
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดท่ีมีจํานวนนักศึกษาชายหรือนักศึกษาหญิงไมเพียงพอ อาจปรับเปล่ียน
จํานวนนักศึกษาไปโดยยังคงใหจํานวนนักศึกษารวมในแตละกลุมคณะเทาเดิม 
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ตารางท่ี 3.2 รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาตัวอยางจําแนกตามคณะ 
 

กลุมคณะ 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เปดสอน 

จํานวน 
สถาบัน 
ตัวอยาง 

รายช่ือ 
สถาบันอุดมศึกษาตัวอยาง 

คณะแพทยศาสตร 
 
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร 
 
 
 
คณะเภสัชศาสตร 
 
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร 
 
 
คณะสหเวชศาสตร 
 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร 

 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 
 
 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

 
2 
 

 
2 
 
 

 
2 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
3.2.2.2  ขนาดตัวอยาง 

  แผนการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งน้ี คือการดําเนินการตาม
แผนการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมสองข้ันแบบแบงกลุม (Two – stage stratified sampling) สามารถ
คํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรของ W.G.Cochran (William G., 1977: 186) ดังน้ี 
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α / 2 α / 2 

 
   n  =  
 N แทน ขนาดประชากรและ 
    
   n0 =       =           หนวย 
 

โดยที่ n แทนขนาดตัวอยางท่ีทําใหความคลาดเคล่ือนของการประมาณคา

สัดสวนท่ีสนใจในประชากรมีคาไมเกินe ดวยความนาจะเปน1- α และZ  α/2 แทนเปอรเซ็นไทลที่ 
(1- α/2 )100 ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน  

จากสูตรขางตนพบวา  
 

  e =   
 
 

ในท่ีน้ี  N = 2573 คน ดังน้ันคาความคลาดเคล่ือน (e) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95 % (α = 0.05) ตางๆ เพ่ือใชในการกําหนดขนาดตัวอยาง สามารถหาไดดังแสดงไวในตารางที่ 3.3  
 

ตารางท่ี 3.3 คาความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางเมื่อตัวอยางมีขนาดตางๆ 
 

จํานวนตัวอยางตอคณะ  ขนาดตัวอยาง (n) ความคลาดเคลือน (e) 
17 204 0.066 
18 216 0.064 
19 228 0.062 
20 240 0.060 
21 252 0.058 
22 264 0.057 
23 276 0.055 
24 288 0.054 
25 300 0.053 
26 312 0.052 
27 324 0.051 
28 336 0.050 
29 348 0.049 
30 360 0.048 
31 372 0.047 
32 384 0.046 
33 396 0.045 

2 

     n0 

        n0  

P (1-p) Z2 

       

        e2   

      Z  

        

        2e 

      Z α / 2 

        

          2 



55 

จากตารางท่ี 3.3 เห็นไดวา ขนาดตัวอยาง (n) ตางเปนผลคูณของ 12  ทั้งน้ี
เน่ืองจากตองการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 6 กลุมคณะ แตละกลุมคณะสุมมหาวิทยาลัยมา 2 แหง รวม
เปน 12 กลุมคณะ 5 สถาบัน ในท่ีน้ีกําหนดใหขนาดตัวอยางในแตละกลุมคณะมีจํานวนเทาๆกัน ทั้ง
เพ่ือความสะดวกในการเก็บขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี มีขอจํากัดท้ังดานเวลา แรงงานและคาใชจาย 
ดังน้ันเมื่อพิจารณาคาความคลาดเคล่ือนในตารางที่ 3.3 ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกขนาดตัวอยาง 228 คน 
ซ่ึงจะทําใหความคลาดเคล่ือน (e) มีคาเทากับ 0.062 และจัดสรรขนาดตัวอยางไปตาม 6 กลุมคณะ 
กลุมคณะละ 38 คน (2 สถาบันตัวอยาง) ดังแสดงในตารางท่ี 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4 ขนาดตัวอยางจําแนกตามคณะและมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัย 

คณะ  
 
 
 

รวม 

แพ
ทย

ศา
สต

ร 

ทัน
ตแ

พท
ยศ

าส
ตร

 

เภ
สัช

ศา
สต

ร 

สตั
วแ
พท

ยศ
าส
ตร

 

สห
เวช

ศา
สต

ร 

พย
าบ
าล
ศา
สต

ร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- 
- 

19 
19 
- 

- 
19 
- 

19 
- 

19 
- 

19 
- 
- 

19 
- 
- 
- 

19 

19 
19 
- 
- 
- 

- 
19 
19 
- 
- 

57 
57 
57 
38 
19 

รวม 38 38 38 38 38 38 228 
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3.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

   

  3.3.1   แบบสอบถาม 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ี

ผูวิจัยพัฒนาจากการศึกษาแนวคิดตางๆรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 

ตอน ประกอบดวย 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ โรงเรียนและประเภทของโรงเรียนที่

สําเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) การไดรับทุนการศึกษา ประเภทของทุนการศึกษา 

อาชีพหลักของบิดาและมารดา รายไดรวมของครอบครัว และภูมิลําเนา รวมคําถามทั้งหมด 9 ขอ 

เปนคําถามแบบใหเลือกตอบและคําถามปลายเปด 

ตอนที่ 2 ขอมูลลักษณะนิสัยในการเรียน (Study Habits) 10 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวน 5 

ระดับ ประกอบดวย ขอถามเชิงบวก 6 ขอ และขอถามเชิงลบ 4 ขอ แบงออกเปนองคประกอบ 2 

ดาน ดังนี้ 

1. ดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา (Delay Avoidance) ประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอ 

2. ดานวิธีการทํางาน (Work Method) ประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอ 

โดยเปนมาตรวัดแบบอันตรภาค ซ่ึงกําหนดเปนคาคะแนนไว ดังตารางที่ 3.5 

 

ตารางที่ 3.5 เกณฑการใหคะแนนจําแนกตามขอถามเชิงบวกและเชิงลบ 

 

ขอความที่เลือก คะแนน 

ขอถามเชิงบวก ขอถามเชิงลบ 

เปนประจํา 5 1 

บอยมาก 4   2  

บางครั้ง 3  3  

นานๆครั้ง 2 4 

ไมเคยทําเลย 1   5  

 

เมื่อไดคาคะแนนนํามาหาคาเฉลี่ย (Mean) ของระดับความสําคัญ โดยกําหนดเกณฑในการ

แปรผลแตละชวงคะแนนเฉลี่ยของแตละระดับ พิจารณา 5 ระดับ ดังตารางที่ 3.6 
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ตารางที่ 3.6 เกณฑการแปรผลคาเฉลี่ย 

 

ระดับคะแนนเฉลี่ย (Mean) ระดับ แปลผล 

4.21 – 5.00 ทําเปนประจํา ทําสิ่งที่ดีเปนประจําหรือ 

ไมทําสิ่งที่ไมดี 

3.41 – 4.20 ทําบอยมาก ทําสิ่งที่ดีบอยมากหรือ 

ทําสิ่งที่ไมดีนานๆครั้ง 

2.61 – 3.40 ทําคอยขางบอย ทําสิ่งที่ดีคอนขางบอย 

1.81 – 2.60 ทํานานๆคร้ัง ทําสิ่งที่ดีนานๆครั้งหรือ 

ทําสิ่งที่ไมดีบอยมาก 

1.00 – 1.80 ไมเคยทําเลย ไมทําสิ่งที่ดีหรือ 

ทําสิ่งที่ไมดีเปนประจํา 

 

หมายเหตุ : ความกวางของชั้น (Class Interval) เทากัน โดยสามารถหาคาความกวางของชั้นไดจาก   

                   สูตรดังนี้: (คาสูงสุด-ตํ่าสุด) / จํานวนชั้น = (5 – 1) / 5 = 0.8 

 

 ตอนที่ 3 ขอมูลการเรียนกวดวิชาตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 โดยใหความสําคัญกับการ

กวดวิชาเพื่อการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย เปนคําถามลักษณะใหจัดลําดับความสําคัญ ใหมีท้ัง

การใหเลือกตอบและคําถามปลายเปด 

ตอนที่ 4 ขอมูลการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ เปนคําถามแบบใหเลือกตอบ

และคําถามปลายเปด 

 

3.3.2 การทดสอบเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดทําการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1.  การหาคาความเที่ยง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา และ

ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับดานการเรียนกวดวิชาและดานการศึกษาจํานวน 3 ทาน เพื่อทําการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสรางและเนื้อหา (Content  Validity) และแกไขใหตรงตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.  การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) กับ

นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับหนวยตัวอยางแตไมใชหนวยตัวอยางที่ทําการศึกษา
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จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบความเขาใจที่ตรงกันของขอถาม หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหหาคาความ

เชื่อมั่นรวมโดยใชวิธีการของ Cronbach’s Alpha Coefficient  ไดคาระดับความเชื่อมั่น (Reliability 

Coefficients) เทากับ 0.824  

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดขอความรวมมือจากนักศึกษาทั้ง 6 คณะ 5 มหาวิทยาลัยที่

สุมมาเปนตัวอยางดังกลาว โดยทําการเก็บขอมูลดวยตนเองในเดือนกุมภาพันธ 2552 และตรวจสอบ

ความสมบูรณ ความคงเสนคงวาและความถูกตองของแบบสอบถามกอนนําไปวิเคราะห 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวย

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม SPSS/PC มีการดําเนินการวิจัยและใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ดังนี้  

1. การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ใชการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์ระดับความ

เชื่อมั่น (Reliability Coefficients) โดยวิธีของ Cronbach 

2. สถิติพรรณนา (Descriptive  Statistic) ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ(Percent) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สามารถอธิบายได ดังนี้ 

2.1  คาความถี่และคารอยละ ใชอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของตัวอยาง 

2.2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชอธิบายถึงลักษณะนิสัยในการเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบมีปจจัยเดียว (One – Way Analysis of Variance) เพื่อ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของลักษณะนิสัยในการเรียนระหวางกลุมตางๆ ดังนี้ 

3.1 กลุมที่เรียนและไมเรียนกวดวิชา 

3.2 กลุมที่สอบได และสอบไมไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเปนอันดับหนึ่ง  

ถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู

ตอไป โดยวิธี Tukey 

4. การทดสอบแบบไคกําลังสอง (χ2-test) เพื่อทดสอบความเปนอิสระ/สัมพันธระหวาง

กลุมตางๆ ดังนี้ 
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P ( เกิดเหตุการณ )           = 

4.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ประเภทของโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา ผลการเรียน

เฉลี่ยสะสม (GPA) การไดรับทุนและประเภทของทุนการศึกษา อาชีพหลักของบิดาและมารดา 

รายไดรวมของครอบครัว ภูมิลําเนากับ 2 กลุมขางตนที่ไดกลาวไดในขอ 3 

4.2 ปจจัยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยในการเรียนดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลาและดาน

วิธีการทํางาน และปจจัยเกี่ยวกับ 2 กลุมขางตนที่ไดกลาวไดในขอ 3 

4.3 ปจจัยเกี่ยวกับการเรียนกวดวิชากับการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ เปน

อันดับหนึ่ง 

5. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเปนอันดับหนึ่ง 

โดยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) เพื่อหาคาพยากรณของ

ความนาจะเปนของการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ โดยให Logistic  Regression  

function เปน   
          

         สมการที่  1 

                                          1 +  

   

P ( ไมเกิดเหตุการณ )   =        1  -    P ( เกิดเหตุการณ )       สมการที่  2 

 

และคาสัดสวนของอัตราสวนออดส (Odds  Ratio) ของการสอบคัดเลือกเขาไดคณะ/

มหาวิทยาลัยที่ตองการของกลุมที่เรียนและไมเรียนกวดวิชา 

 

Odds      =                 สมการที่ 3 

 

โดยที่ 

 

 

 Odds  Ratio  =          สมการที่ 4 

 

 

 

 P (  เกิดเหตุการณ  ) 

P ( ไมเกิดเหตการณ ) 

 P (  เกิดเหตุการณสําหรับกลุม 1  ) 

P ( ไมเกิดเหตการณสําหรับกลม 1 ) 

 P (  เกิดเหตุการณสําหรับกลุม 2  ) 

P ( ไมเกิดเหตการณสําหรับกลม 2 ) 
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Odds แสดงถึง  โอกาสที่จะเกิดเหตุการณเปนก่ีเทาของโอกาสที่จะไมเกิดและ Odds Ratio แสดง 
อัตราสวนของคา odds ของท้ัง 2 กลุม 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหและผลการวิจัย 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนกวดวิชาเพ่ือการสอบผานคัดเลือก
เขาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ศึกษากรณีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูวิจัยไดนําเสนอผล
การศึกษา ดังน้ี 

4.1  ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง 
4.2  ผลของการเรียนกวดวิชาตอการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับ

หน่ึง  
 4.2.1  ผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการสําหรับผูที่เรียนกวดวิชา 
 4.2.2  ผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการสําหรับผูที่ไมเรียนกวดวิชา 
 4.2.3  ความสัมพันธระหวางลักษณะทั่วไปกับปจจัยกลุมท่ีตองการศึกษา 

4.3  ลักษณะนิสัยในการเรียน 
4.3.1  ลักษณะนิสัยในการเรียน 
4.3.2  ผลการทดสอบความแตกตางดานลักษณะนิสัยในการเรียนกับตัวแปรท่ีตองการ

ศึกษา 
4.3.3  ความสัมพันธระหวางลักษณะนิสัยในการเรียนกับปจจัยกลุมที่ตองการศึกษา 

 4.4  การเรียนกวดวิชา 
 4.4.1  การเรียนกวดวิชา 
 4.4.2  ความสัมพันธระหวางการเรียนกวดวิชากับการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการ 
  4.5  การสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาและความคิดเห็นเก่ียวกับการสอบเขาสถาบันอุดมศึกษา 
 4.6  การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) 
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4.1 ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง 

 

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของตัวอยางที่ศึกษาในคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ  

  

ลักษณะทั่วไปของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

 

 

91 

137 

 

39.90 

60.10 

รวม   228  100.00  

อายุ (x = 18.7803, S.D. = 0.62765) 

18 

19 

มากกวา 20 

 

87 

117 

24 

 

38.20 

51.30 

10.50 

รวม 228  100.00   

ประเภทของโรงเรียน 

รัฐ 

เอกชน 

 

195 

33 

 

85.50 

14.50 

รวม 228  100.00  

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (x = 3.7620, S.D. = 0.20144)  

3.00-3.49                                        

3.50-3.75    

3.76-4.00                                        

  25 

61 

142 

11.00 

26.80 

62.30 

รวม  228  100.00  

การไดรับทุนการศึกษา 

ไดรับทุน 

*ทุนเรียนดี 

*ทุนขาดแคลน 

*ทุนของผูที่มีความสามารถ 

*ทุนพระราชทาน 

*ทุนของบุตรขาราชการ 

ไมไดรับทุน 

 

65 

60 

10 

3 

7 

2 

163 

 

28.50 

92.30 

15.38 

4.62 

10.76 

3.07 

71.50 

รวม 228  100.00   
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

อาชีพหลักของบิดา 
รับราชการ 
คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
เกษตรกรรม 
รับจาง 
อ่ืนๆ 

 
65 
81 
19 
27 
14 
11 
11 

 
28.50 
35.50 
8.30 
11.80 
6.10 
4.80 
4.80 

รวม 228 100.00 
อาชีพหลักของมารดา 

รับราชการ 
คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
เกษตรกรรม 
รับจาง 
แมบาน 
อ่ืนๆ 

 
47 
70 
13 
28 
16 
12 
36 
6 

 
20.60 
30.70 
5.70 
12.30 
7.00 
5.30 
15.80 
2.60 

รวม 228 100.00 
รายไดเฉลี่ยของครอบครัว  

นอยกวา 20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
50,001-60,000 บาท 
60,001-70,000 บาท 
70,001 บาทข้ึนไป 

 
18 
34 
70 
33 
26 
16 
31 

 
7.90 
14.90 
30.70 
14.50 
11.40 
7.00 
13.60 

รวม 228 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
 

ลักษณะท่ัวไปของตัวอยาง จํานวน รอยละ 

ภูมิลําเนา  
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆในเขตเทศบาล 
จังหวัดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล 

 
123 
48 
57 

 
53.90 
21.10 
25.00 

รวม 228 100.00 
*ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดย  
รอยละ 60.10 เปนเพศหญิง มีอายุใกลเคียงกันคือ 18 – มากกวา 20 ปโดยรอยละ 51.30 มีอายุ 19 ป 
ประเภทโรงเรียนท่ีจบการศึกษา รอยละ 85.5 เปนโรงเรียนรัฐบาล ผลการเรียนเฉล่ียสะสม มีตั้งแต 
3.00 – 4.00 โดยสวนใหญรอยละ 62.30 มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยูระหวาง 3.76 – 4.00 การไดรับ
ทุนการศึกษา รอยละ71.5 ไมไดรับทุนการศึกษา  อาชีพหลักของบิดา (3 อันดับแรก) โดยสวนใหญ
รอยละ 35.5 คาขายหรือธุรกิจสวนตัว รองลงมารอยละ 28.5 รับราชการ รอยละ 11.8 พนักงาน
บริษัทเอกชน ตามลําดับ อาชีพหลักของมารดา (3 อันดับแรก) โดยสวนใหญรอยละ 30.7 คาขาย
หรือธุรกิจสวนตัว รองลงมารอยละ 20.6 รับราชการ รอยละ 15.8 ทําอาชีพแมบาน ตามลําดับ รายได
เฉล่ียของครอบครัวโดยสวนใหญรอยละ 30.77 มีรายไดระหวาง 30,000 – 40,000 บาท รายไดเฉล่ีย
ของครอบครัวในชวงอื่นๆมีรอยละใกลเคียงกัน ภูมิลําเนาโดยสวนใหญรอยละ 53.90 อาศัยอยูใน
กรุงเทพทหานครและปริมณฑล  
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4.2  ผลของการเรียนกวดวิชาตอการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ  
 
 4.2.1  ผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการสําหรับผูท่ีเรียนกวดวิชา 
 
ตารางท่ี 4.2   รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูเรียน    
                 กวดวิชาจําแนกตามอายุ 
 

อายุ (ป) 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

18 
19 
มากกวา 20 

41.32 
53.72 
4.96 

38.81 
46.26 
14.93 

40.43 
51.06 
8.51 

3.205 
3.496 
1.000 

รวม 100.00 100.00 100.00  

 
จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาพบวา ผูที่สอบเขาไดและสอบเขาไมได อายุ 18-19 มีรอยละ

ใกลเคียงกัน ยกเวนผูที่อายุมากกวา 20 ป มีรอยละของผลการสอบต่ํากวาชวงอายุอื่นๆ และสามารถ
ประมาณคาโอกาสหรือคาความนาจะเปนของการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปน
อันดับหน่ึงของผูท่ีเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 

ผูมีอายุ 18 ป มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผูมีอายุ 20 ป 3.205 
เทา 

ผูมีอายุ 19 ป มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผูมีอายุ 20 ป 3.496 
เทา 
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ตารางท่ี 4.3   รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูเรียน
กวดวิชาจําแนกตามประเภทของโรงเรียน 

  

ประเภทของโรงเรียน 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

 

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

รัฐ 
เอกชน 

90.91 
9.09 

73.13 
26.87 

84.57 
15.43 

3.673 
1.000 

รวม 100.00 100.00 100.00  

  
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบวา ผูที่ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสวนใหญสอบได รอยละ 
90.91 แตผูที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสวนใหญสอบไมไดรอยละ 26.87 และสามารถประมาณคา
โอกาสหรือคาความนาจะเปนของการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง ของ
ผูเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 
 ผูที่ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล  มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผูที่
ศึกษาในโรงเรียนเอกชน  3.673 เทา 
  
ตารางท่ี 4.4   รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูเรียน

กวดวิชาจําแนกตามการไดรับทุนการศึกษา 
      

การไดรับทุนการศึกษา 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

 

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

ไดรับทุน 
*ทุนเรียนดี 
*ทุนขาดแคลน 
*ทุนของผูที่มีความสามารถ 
*ทุนพระราชทาน 
*ทุนของบุตรขาราชการ 

ไมไดรับทุน 

27.27 
23.96 
3.31 

0 
4.96 
0.83 
72.73 

13.43 
13.43 

0 
0 
0 
0 

86.57 

22.31 
20.21 
2.13 

0 
3.19 
0.53 
77.66 

0.414 
 
 
 
 
 

1.000 
รวม 100.00 100.00 100.00  

*ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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 จากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาพบวา ผูที่สอบได (รอยละ 72.73) และสอบไมได (รอยละ
86.57) ใหผลไปในทิศทางเดียวกันคือ สวนใหญไมไดรับทุนการศึกษา และสามารถประมาณคา
โอกาสหรือคาความนาจะเปนของการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง ของ
ผูเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 
 ผูที่ไดรับทุนการศึกษา มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนนอยกวา ผูที่ไมได
รับทุนการศึกษา 0.414 เทา 
 
ตารางท่ี 4.5   รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูเรียน

กวดวิชาจําแนกตามรายไดเฉล่ียของครอบครัว 
 

รายไดเฉล่ียของครอบครัว 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

 

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

นอยกวา 20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
40,001-50,000 บาท 
50,001-60,000 บาท 
60,001-70,000 บาท 
70,001 บาทข้ึนไป 

6.61 
17.36 
28.93 
11.57 
15.70 
8.26 
11.57 

2.99 
11.94 
29.85 
17.91 
8.96 
7.46 
20.90 

5.32 
15.43 
34.57 
13.83 
13.30 
7.98 
14.89 

4.000 
2.625 
1.750 
1.167 
3.167 
2.000 
1.000 

รวม 100.00 100.00 100.00  

 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาพบวา ผูที่สอบได (รอยละ28.93) และสอบไมได (รอยละ 
29.85) ใหผลไปในทางเดียวกันคือ สวนใหญมีรายไดเฉล่ียของครอบครัวอยูระหวาง 30,001 – 
40,000 บาท และสามารถประมาณคาโอกาสหรือคาความนาจะเปนของการสอบเขาคณะ/
มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 

 ผูมีรายไดเฉล่ียของครอบครัว นอยกวา 20,000 บาท มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนสูงกวา ผูมีรายได 70,001 บาทข้ึนไป 4.000 เทา 

 ผูมีรายไดเฉล่ียของครอบครัว 20,001 – 30,000 บาท มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนสูงกวา ผูมีรายได 70,001 บาทข้ึนไป 2.625 เทา 

ผูมีรายไดเฉล่ียของครอบครัว 30,001 – 40,000 บาท มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนสูงกวา ผูมีรายได 70,001 บาทข้ึนไป 1.750 เทา 
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ผูมีรายไดเฉล่ียของครอบครัว 40,001 – 50,000 บาท มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนสูงกวา ผูมีรายได 70,001 บาทข้ึนไป 1.167 เทา 

ผูมีรายไดเฉล่ียของครอบครัว 50,001 – 60,000 บาท มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนสูงกวา ผูมีรายได 70,001 บาทข้ึนไป 3.167 เทา 

ผูมีรายไดเฉล่ียของครอบครัว 60,001 – 70,000 บาท มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนสูงกวา ผูมีรายได 70,001 บาทข้ึนไป 2.000 เทา 

 
ตารางท่ี 4.6   รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูเรียน 

กวดวิชาจําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

 

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆในเขตเทศบาล 
จังหวัดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล 

52.89 
23.97 
23.14 

65.67 
17.91 
16.42 

57.45 
21.81 
20.74 

0.571 
0.949 
1.000 

รวม 100.00 100.00 100.00  
 

 จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพบวา ผูที่สอบได (รอยละ52.89) และสอบไมได (รอยละ 
65.67) ใหผลไปในทางเดียวกันคือ สวนใหญอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
สามารถประมาณคาโอกาสหรือคาความนาจะเปนของการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียน 
เปนอันดับหน่ึงของผูเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 
 ผูมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนนอยกวา ผูมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในจังหวัดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล 0.571 เทา 
 ผูมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในจังหวดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนนอยกวา ผูมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในจังหวัดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล 0.949 เทา 
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4.2.2 ผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการสําหรับผูท่ีไมเรียนกวดวิชา 
 

ตารางท่ี 4.7   รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูไม
เรียนกวดวิชาจําแนกตามอายุ 

  

อายุ 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

 

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

18 
19 
มากกวา 20 

14.29 
71.43 
14.29 

30.30 
48.48 
21.21 

27.50 
52.50 
20.00 

0.700 
2.187 
1.000 

รวม 100.00 100.00 100.00  

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาพบวา ผูที่สอบไดสวนใหญ รอยละ 71.43 มีอายุ 19 ป ผูที่สอบ
ไมไดทุกชวงอายุมีรอยละใกลเคียงกัน และสามารถประมาณคาโอกาสหรือคาความนาจะเปนของ
การสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูไมเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 

ผูมีอายุ 18 ป มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนนอยกวา ผูมีอายุ 20 ป 0.700 
เทา 

ผูมีอายุ 19 ป มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผูมีอายุ 20 ป 2.187 
เทา 
 
ตารางท่ี 4.8   รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูไม   

เรียนกวดวิชาจําแนกตามประเภทของโรงเรียน 
  

ประเภทของโรงเรียน 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

 

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

รัฐ 
เอกชน 

85.71 
14.29 

90.91 
9.09 

90.00 
10.00 

0.212 
1.000 

รวม 100.00 100.00 100.00  
 

  
จากตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาพบวา ผูที่สอบได (รอยละ 85.71) และสอบไมได (รอยละ 

90.91) ใหผลไปในทางเดียวกันคือ สวนใหญศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล และสามารถประมาณคา



70 

โอกาสหรือคาความนาจะเปนของการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของ
ตัวอยางท่ีไมเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 
 ผูที่ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนนอยกวา ผูที่
ศึกษาในโรงเรียนเอกชน 0.212 เทา 
 
ตารางท่ี 4.9   รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง ของผูไม

เรียนกวดวิชาจําแนกตามการไดรับทุนการศึกษา 
 

การไดรับทุนการศึกษา 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

 

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

ไดรับทุน 
*ทุนเรียนดี 
*ทุนขาดแคลน 
*ทุนของผูที่มีความสามารถ 
*ทุนพระราชทาน 
*ทุนของบุตรขาราชการ 

ไมไดรับทุน 

42.86 
42.86 
14.29 
14.29 

0 
0 

57.14 

60.61 
57.58 
15.15 
6.06 
3.03 
3.03 
39.39 

57.50 
55.00 
15.00 
7.50 
2.50 
2.50 
42.50 

2.051 
 
 
 
 
 

1.000 
รวม 100.00 100.00 100.00  

*ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

 จากตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาพบวา ผูที่สอบไดรอยละ 57.14 สวนใหญไมไดรับ
ทุนการศึกษา ผูที่สอบไมไดรอยละ 60.61 สวนใหญไดรับทุนการศึกษา โดยทุนการศึกษาท่ีไดสวน
ใหญรอยละ 57.58 เปนทุนประเภทเรียนดี และสามารถประมาณคาโอกาสหรือคาความนาจะเปน
ของการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูที่ไมเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 
 ผูที่ไดรับทุนการศึกษา มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผูที่ไมได
รับทุนการศึกษา 2.051 เทา 
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ตารางท่ี 4.10 รอยละของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงของผูไม   
เรียนกวดวิชาจําแนกตามภูมิลําเนา 

   

ภูมิลําเนา 
คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

 

Odds Ratio 
ได ไมได รวม 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆในเขตเทศบาล 
จังหวัดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล 

42.86 
0 

57.14 

36.36 
21.21 
42.42 

37.50 
17.50 
45.00 

0.875 
0.000 
1.000 

รวม 100.00 100.00 100.00  

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลการศึกษาพบวา ผูที่สอบได (รอยละ 57.14) และสอบไมได (รอยละ 

42.42) ใหผลไปในทางเดียวกันคือ สวนใหญอาศัยอยูในจังหวัดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล และสามารถ
ประมาณคาโอกาสหรือคาความนาจะเปนของการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปน
อันดับหน่ึงของผูท่ีไมเรียนกวดวิชา ไดดังน้ี 
 ผูที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียน
นอยกวาผูที่อาศัยอยูในจังหวัดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล 0.875 เทา 
 ผูที่อาศัยอยูในจังหวัดอ่ืนๆในเขตเทศบาลและจังหวัดอ่ืนๆนอกเขตเทศบาล มีโอกาสสอบได
คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียน  ไมแตกตางกัน 
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 4.2.3  ความสัมพันธระหวางลักษณะท่ัวไปกับปจจัยกลุมท่ีตองการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.11 ความสัมพันธระหวางลักษณะทั่วไปกับการเรียนกวดวิชา 
 

ลักษณะท่ัวไป สถิติไคกําลังสอง องศาเสร ี(d.f.) คาพี (p-value) 
เพศ 0.135 1 0.713 
อายุ 5.594 2 0.061 
ประเภทของโรงเรียน 0.784 1 0.376 
ผลการเรียนเฉล่ียสะสม 1.687 2 0.430 
การไดรับทุนการศึกษา 20.005 1 0.000* 
อาชีพหลักของบิดา 6.408 6 0.380 
อาชีพหลักของมารดา 12.914 7 0.072 
รายไดรวมของครอบครัว 16.340 6 0.012* 
ภูมิลําเนา 10.485 2 0.005* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.11 สามารถอธิบายการทดสอบความเปนอิสระ/ความสัมพันธระหวาง

ลักษณะท่ัวไปกับการเรียนกวดวิชา โดยใชสถิติทดสอบ Chi- Square พบวา ลักษณะท่ัวไปท่ีมี
ความสัมพันธกับการเรียนกวดวิชา ไดแก การไดรับทุนการศึกษา รายไดรวมของครอบครัว และ
ภูมิลําเนา โดยระดับนัยสําคัญมีคา  P-value เทากับ 0.000, 0.012 และ 0.005 ตามลําดับ สําหรับ
ลักษณะท่ัวไปอ่ืนๆไมมีความสัมพันธกับการเรียนกวดวิชา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.12 ความสัมพันธระหวางลักษณะทั่วไปกับผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

เปนอันดับหนึ่ง 

 

ลักษณะทั่วไป สถิติไคกําลังสอง องศาเสรี (d.f.) คาพี (p-value) 

เพศ 1.137  1  0.286  

อายุ 7.956  2  0.019* 

ประเภทของโรงเรียน 6.129  1  0.013* 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.630  2  0.269  

การไดรับทุนการศึกษา 0.021  1  0.885  

อาชีพหลักของบิดา 10.577  6  0.102  

อาชีพหลักของมารดา 8.849  7  0.264  

รายไดรวมของครอบครัว 9.258  6  0.160  

ภูมิลําเนา 0.496  2  0.781  

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.12 สามารถอธิบายการทดสอบความเปนอิสระ/ความสัมพันธระหวาง

ลักษณะทั่วไปกับการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ โดยใชสถิติทดสอบ Chi-  Square พบวา 

ลักษณะทั่วไปที่มีความสัมพันธกับการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ ไดแก อายุ ประเภท

ของโรงเรียน (รัฐ – เอกชน) โดยระดับนัยสําคัญมีคา p-value เทากับ 0.019 และ 0.013 ตามลําดับ 

สําหรับลักษณะทั่วไปอื่นๆไมมีความสัมพันธกับการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

4.3  ลักษณะนิสัยในการเรียน 

  

 4.3.1   ลักษณะนิสัยในการเรียน 

 ตัวแปรที่ศึกษาผูวิจัยไดรายงานโดยจําแนกตามลักษณะกลุมตัวแปร ดังนี้ 

1. ดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา สํารวจทั้งหมด 5 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 

50 คะแนน ประกอบดวย 

1.1 การวางแผน การจัดตารางเวลาระหวางกิจกรรมตางๆ 

1.2 ทํางานไดเร็วและมาก รวมทั้งใชเวลานอย 

1.3 ทําขอสอบอยางระมัดระวัง ตรวจทานคําตอบกอนสงขอสอบภายในเวลาที่กําหนด 
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1.4 จดงานทันและไมเวนที่วางไวจดภายหลัง 

1.5 สงการบานหรือรายงานตามเวลาที่กําหนด 

2. ดานวิธีการทํางาน ท้ังหมด 5 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน 

ประกอบดวย 

2.1 เอาใจใสและตั้งใจเรียน 

2.2 จําสิ่งที่ทองไวกอนเขาหองสอบได และทําขอสอบดวยความรอบคอบ 

2.3 ขีดเสนใต ทําโน็ตยอเนื้อหาสําคัญ 

2.4 อานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนและทบทวนวิชาที่เรียน 

2.5 มีเทคนิคการอานหนังสือและเทคนิคการจํา 

 

ตารางที่ 4.13 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะนิสัยในการเรียน  
 

ลักษณะนิสัยในการเรียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลาโดยรวม   3.71  0.653 บอยมาก 

มีการวางแผนและการจัดตารางเวลาการทํางาน 3.51   1.105  บอยมาก 

ทํางานเร็วและมาก รวมทั้งใชเวลานอย 3.50  0.964  บอยมาก 

ทําขอสอบอยางรอบคอบภายในเวลาที่กําหนด    3.89  0.797 บอยมาก 

จดงานทันและไมเวนที่วางไวจดภายหลัง 3.36   1.029  คอนขางบอย 

สงการบานและรายงานตามเวลาที่กําหนด 4.26   0.920  เปนประจํา 

ดานวิธีการทํางานโดยรวม 3.37  0.650  คอนขางบอย 

เอาใจใสและตั้งใจเรียน 3.46  0.931  บอยมาก 

จําสิ่งที่ทองและทําขอสอบดวยความรอบคอบ 3.28   0.855  คอนขางบอย 

ขีดเสนใต ทําโนตยอเนื้อหาสําคัญ 3.81  1.069  บอยมาก 

อานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียน  2.87  1.045 คอนขางบอย 

มีเทคนิคการอานและเทคนิคการจํา  3.42  0.965  บอยมาก 

 ลักษณะนิสัยในการเรียนโดยรวม  3.53  0.604  บอยมาก 

 

 จากขอมูลในตารางที่ 4.13 พบวา คาเฉลี่ยคะแนนลักษณะนิสัยในการเรียนโดยรวมของคน

กลุมนี้ เทากับ 3.53 ซ่ึงหมายความวาคนกลุมนี้ทําสิ่งตาง ๆ ทางบวก “บอยมาก”  โดยในดาน

หลีกเลี่ยงการผลัดเวลาโดยรวม คนกลุมนี้ทําสิ่งตาง ๆ ทางบวก “บอยมาก” (x = 3.71) และดาน

วิธีการทํางาน ทําสิ่งตาง ๆ ทางบวก “คอนขางบอย” (x = 3.37)  เมื่อพิจารณาลักษณะนิสัยในการ

เรียนแตละเรื่อง พบวา เรื่องการสงการบานและรายงานตามเวลาที่กําหนด มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (
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x= 4.26)  ในขณะที่เรื่องการอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนและทบทวนวิชาเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยต่ําที่สุด (x= 2.87)  

 

 4.3.2  การทดสอบความแตกตางดานลักษณะนิสัยในการเรียนกับตัวแปรที่ตองการศึกษา 

 ในการทดสอบความแตกตางดานลักษณะนิสัยในการเรียน ทําการศึกษาโดยจําแนกตาม

องคประกอบ 2 ดาน ประกอบดวย ดานการหลีกเลี่ยงการทํางานและดานวิธีการทํางาน 

 

ตารางที่ 4.14 การทดสอบความแตกตางของกลุมผูเรียนกวดวิชาและกลุมผูท่ีสอบไดคณะ/

มหาวิทยาลัยที่ตองการเปนอันดับหนึ่ง จําแนกตามความถี่ของนิสัยในการเรียน 

 

 

 จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาพบวา ระดับนิสัยในการเรียนในทุกดานแตกตางกัน มีการ

เรียนกวดวิชาและการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

ความถี่ 

กลุมผูเรียนกวดวิชา 

(รอยละ) 

กลุมผูท่ีสอบได 

คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ (รอยละ) 

การหลีกเลี่ยง

การผลัดเวลา 

วิธีการทํางาน การหลีกเลี่ยงการ

ผลัดเวลา 

วิธีการทํางาน 

ไมเคยเลย 
นานๆคร้ัง 
คอนขางบอย 
บอยมาก 
เปนประจํา 

0 

6.14 

33.77 

38.16 

21.93 

0.87 

15.79 

41.67 

35.09 

6.58 

0 

6.14 

33.77 

38.16 

21.93 

0.87 

15.79 

41.67 

35.09 

6.58 

F 1.175  0.667   0.265   1.915  

P - value 0.320  0.615   0.851   0.109  
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4.3.3 ความสัมพันธระหวางลักษณะนิสัยในการเรียนกับปจจัยกลุมท่ีตองการศึกษา 
 

ตารางท่ี 4.15 ความสัมพันธระหวางองคประกอบลักษณะนิสัยในการเรียนกับการเรียนกวดวิชาและ
กับการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเปนอันดับหน่ึง 

 

ลักษณะนิสัยในการเรียน 
การเรียนกวดวิชา สอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ 

2χ  d.f. p-value 2χ  d.f. p-value 

ดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา 
การวางแผนและการจัดตารางเวลาการทํางาน 
ทํางานไดเร็วและมาก รวมทั้งใชเวลานอย 
ทําขอสอบอยางรอบคอบภายในเวลาที่กําหนด   
จดงานทันและไมเวนที่วางไวจดภายหลัง 
สงการบานหรือรายงานตามเวลาที่กําหนด 

ดานวิธีการทํางาน 
เอาใจใสและตั้งใจเรียน 
จําส่ิงที่ทองและทําขอสอบดวยความรอบคอบ 
ขีดเสนใต ทําโนตยอเน้ือหาสําคัญ 
อานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียน 
มีเทคนิคการอานหนังสือและเทคนิคการจํา 

3.533 
1.716 
7.446 
1.873 
1.867 
3.609 

2.696 
1.421 
8.170 
6.998 

17.505 
3.923 

3 
4 
4 
3 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

0.316 
0.788 
0.114 
0.599 
0.760 
0.464 

0.610 
0.841 
0.086 
0.136 

0.002* 
0.413 

0.571 
6.522 
6.967 
2.460 
1.052 
5.144 

7.598 
5.419 
4.135 
3.448 
4.520 
12.633 

3 
4 
4 
3 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

0.903 
0.163 
0.138 
0.483 
0.902 
0.273 

0.107 
0.247 
0.397 
0.486 
0.340 
0.013* 

ลักษณะนิสัยในการเรียนโดยรวม 2.259 3 0.520 11.111 3 0.011* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.15 สามารถอธิบายไดดังน้ี 
ความสัมพันธระหวางลักษณะนิสัยของการเรียนกับการเรียนกวดวิชาพบวา องคประกอบ

ลักษณะนิสัยในการเรียนท้ังโดยรวมและรายดาน ตางเปนอิสระ (Independent) กับการเรียนกวดวิชา 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแตละเรื่องพบวา การอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนและทบทวนวิชา
ท่ีเรียน ซ่ึงเปนเรื่องหน่ึงในดานวิธีการทํางานเปนเร่ืองเดียวท่ีมีความสัมพันธกับการเรียนกวดวิชา 
(คา p-value เทากับ 0.002) สวนเร่ืองอ่ืนๆไมมีความสัมพันธและสามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางลักษณะนิสัยของการเรียนกับการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเปนอันดับหน่ึง 

ความสัมพันธระหวางลักษณะนิสัยของการเรียนกับการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเปนอันดับหน่ึงพบวา องคประกอบลักษณะนิสัยในการเรียนโดยรวม มีความสัมพันธกับ
การสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเปนอันดับหน่ึง (คา  p-value เทากับ 0.011) แตเม่ือ
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พิจารณาเปนรายดานกลับพบวา ลักษณะนิสัยในการเรียนแตละดานไมมีความสัมพันธกับการสอบ

เขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละเรื่องพบวา มีเพียงเรื่องเดียวใน

ดานวิธีการทํางาน ซ่ึงไดแก การมีเทคนิคการอานหนังสือและเทคนิคการจํา ท่ีมีความสัมพันธกับ

การสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ (คา p-value เทากับ 0.013) 

 

4.4 การเรียนกวดวิชา 

 

4.4.1 การเรียนกวดวิชา 

 

ตารางที่ 4.16  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่เรียนกวดวิชาจําแนกตามการเขาศึกษาในคณะ/      

มหาวิทยาลัยที่ตองการเปนอันดับหนึ่ง 

 

การเรียนกวดวิชา จํานวน รอยละ 

เรียน 

ไมเรียน 

188 

40 

82.45 

17.54 

รวม 228  100.00 

 

 จากตารางที่ 4.16 สามารถอธิบายการเรียนกวดวิชาพบวา โดยสวนใหญเรียนกวดวิชา     

รอยละ 82.45 และไมเรียน รอยละ 17.54  

 

1) เหตุผลของการเรียนกวดวิชา 

   สําหรับเหตุผลอันดับ 1 และ 2 ในการเรียนกวดวิชา ของนักศึกษาที่สอบไดคณะ/

มหาวิทยาลัยที่ตองการเปนอันดับหนึ่งที่มีผูระบุมากที่สุด คือ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเขา

มหาวิทยาลัย และเหตุผลอันดับที่ 3 ของนักศึกษาที่สอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ คือ เพื่อ

ทบทวนและชวยสรุปเนื้อหาใหเขาใจมากขึ้น เหตุผลในการเรียนกวดวิชาของนักศึกษาที่สอบไมได

คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเปนไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ เหตุผลอันดับ 1 ในการเรียนกวด

วิชา ของนักศึกษากลุมที่สองนี้ เหมือนกับนักศึกษากลุมแรก คือ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเขา

มหาวิทยาลัย เหตุผลอันดับที่ 2 และ 3 ของนักศึกษากลุมนี้ คือ เพื่อทบทวนและชวยสรุปเนื้อหาให

เขาใจมากขึ้น และเพื่อตองการเทคนิคการจํา การคํานวณ การใชสูตร การฝกทําขอสอบ และแนว

ขอสอบ ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17  จํานวนของนักศึกษาที่เรียนกวดวิชาและสอบคัดเลือกไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่

ตองการเปนอันดับหนึ่ง จําแนกตามอันดับของเหตุผลที่เรียนกวดวิชา  

 

เหตุผล 
ผูท่ีไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ ผูท่ีไมไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 คาเฉลี่ย1 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 คาเฉลี่ย1 

เปนการเตรียมตัวสอบคัดเลือก 59 33 11 2.47 42 8  4  2.70 

ทบทวน สรุปเนื้อหา ใหเขาใจมากขึ้น 25 19 30 1.93 12 20 16 1.92 

ตองการปูพ้ืนฐานและทําเกรดใหสูงขึ้น 17 20 24 1.89 6 6  6  2.00 

ตองการเทคนิคการจํา คํานวณและสูตร 12 28 25 1.80 4 19 20 1.63 

เรียนใหทันเพื่อนหรือมากกวาเพื่อน 4 5 7 1.81 0 4  3  1.57 

เนื้อหาที่เรียนไมสอดคลองกับการสอบ 1 10 11 1.55 0 4  3  1.57 

สรางกําลังใจใหกับตนเอง 0 3 4 1.43 0 4  8  1.33 

อ่ืน ๆ 3 3 9 1.60 3 2  7  1.67 
1 คาเฉลี่ย คํานวณจากคะแนนตามอันดับที่เลือก ดังนี้  เลือกอันดับ 1 ให 3 คะแนน เลือกอันดับ 2 ให 2 คะแนน 

และเลือกอันดับ 3 ให 1 คะแนน  

 

2) เหตุผลของการไมเรียนกวดวิชา 

 เหตุผลที่ไมเรียนกวดวิชาของนักศึกษาที่สอบไดและสอบไมไดคณะ/

มหาวิทยาลัยที่ตองการเปนอันดับหนึ่ง ไมแตกตางกัน โดยเหตุผลอันดับที่ 1 – 3 ท่ีมีผูระบุมากที่สุด

ตามลําดับ ไดแก การตั้งใจเรียนและเขาเรียนทุกครั้งในโรงเรียนเพียงพอตอการสอบเขาไดแลว การ

ทบทวนบทเรียนเองทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนได และการเรียนกวดวิชาเปนเพียงคานิยม 

โดยนักศึกษาเหลานี้เห็นวาการเรียนกวดวิชาเปนเพียงการสรุปเนื้อหาเทานั้น ไมชวยใหการเรียนดี

ข้ึนหรือทําใหผานการสอบเขา ดังแสดงในตารางที่ 4.18 

 3)  จํานวนเทอมที่เรียนกวดวิชา 

 จํานวนเทอมที่เรียนกวดวิชาพบวาสวนใหญ เรียนวิชาภาษาไทย (รอยละ 45.21) 

ภาษาอังกฤษ (รอยละ 54.26) คณิตศาสตร (รอยละ 42.55) สังคม (รอยละ48.40) จํานวน 1-4 เทอม 

ยกเวน เรียนวิชาวิทยาศาสตร (รอยละ 45.74) จํานวน 5-8 เทอม สําหรับวิชาที่ไมมีการเรียนกวดวิชา

ของกลุมผูเรียนกวดวิชา สวนใหญพบวา (3 อันดับแรก) เปนวิชาภาษาไทย (รอยละ 53.19) รองลงมา

เปนวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 48.94) และวิชาภาษาอังกฤษ (รอยละ 18.62) 

ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.18  จํานวนของนักศึกษาที่ไมเรียนกวดวิชาและสอบคัดเลือกไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่

ตองการเปนอันดับหนึ่ง จําแนกตามอันดับของเหตุผลที่ไมเรียนกวดวิชา  

 

เหตุผล 
ผูท่ีไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ ผูท่ีไมไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 คาเฉลี่ย1 อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 คาเฉลี่ย1 

การตั้งใจเรียนทุกครั้งทําใหสอบได 4 1  1  2.50  14  4  3  2.52 

การทบทวนบทเรียนเองก็ประสบความสําเร็จ 2 4 0 2.33 6 14 5 2.04 

การจัดกลุมติวกับเพื่อน-รุนพี่ก็เพียงพอ 1  1  1  2.00 1  0  2  1.67 

การเรียนกวดวิชาเปนคานิยม 0  1  2  1.33  3  5  10  1.61  

การเรียนกวดวิชาทําใหเสียเวลา-คาใชจาย    0  0  1  1.00 9  8  5  2.18 

หาความรูจากที่อ่ืน เชน หองสมุด ฯลฯ 0  0  1  1.00 0  2  4  1.33 

อ่ืนๆ 0  0  1  1.00 0  0  4  1.00 

1 คาเฉลี่ย คํานวณจากคะแนนตามอันดับที่เลือก ดังนี้  เลือกอันดับ 1 ให 3 คะแนน เลือกอันดับ 2 ให 2 คะแนน 

และเลือกอันดับ 3 ให 1 คะแนน  

  

ตารางที่ 4.19  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่เรียนกวดวิชาจําแนกตามจํานวนเทอมที่เรียนกวด

วิชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  

 

วิชาที่ 

เรียนกวดวิชา 

จํานวนเทอมที่เรียนกวดวิชา 

รวม 0  1-4 5-8 9-12 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

สังคม 

100 

35 

5 

9 

92 

53.19 

18.62 

2.66 

4.79 

48.94 

85 

102 

80 

53 

91 

45.21 

54.26 

42.55 

28.19 

48.40 

3 

37 

74 

86 

5 

1.60 

19.68 

39.36 

45.74 

2.66 

0 

14 

29 

40 

0 

0 

7.45 

15.43 

21.28 

0 

188 

188 

188 

188 

188 

100 

100 

100 

100 

100 
 

4) จํานวนวิชาที่เรียนกวดวิชา 

 จํานวนวิชาที่เรียนกวดวิชาเพื่อการสอบเขามหาวิทยาลัยพบวา นักศึกษาสวนใหญ 

เรียน 3-4 วิชา (รอยละ 53.19) รองลงมาเรียน 1-2 วิชา (รอยละ 29.26) และเรียน 5-6 วิชา (รอยละ 

16.49) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.20 
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5) จํานวนวันในการเรียนกวดวิชาตอสัปดาห  

 จํานวนวันในการเรียนกวดวิชาตอสัปดาหเพื่อการสอบเขามหาวิทยาลัยพบวา 

พบวา นักศึกษาสวนใหญ เมื่อพิจารณา 3 อันดับแรก เรียนกวดวิชา 2 วัน (รอยละ 28.72) รองลงมา 

เรียนกวดวิชา 1 วัน (รอยละ 15.43) และ เรียนกวดวิชา 3 วัน (รอยละ 14.89) ตามลําดับ ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.20 

6) วันที่เรียนกวดวิชา  

 วันที่เรียนกวดวิชาพบวา นักศึกษาสวนใหญ เรียนวันธรรมดาและวันเสาร-อาทิตย 

(รอยละ 57.97) รองลงมา เรียนวันเสาร-อาทิตย (รอยละ 32.97) และเรียนวันธรรมดา (รอยละ 9.04) 

ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.20 

7) จํานวนชั่วโมงในการเรียนกวดวิชาตอสัปดาห  

 จํานวนชั่วโมงที่เรียนกวดวิชาตอสัปดาหพบวา นักศึกษาสวนใหญ เรียน 6 – 10 

ช่ัวโมง (รอยละ 38.30) รองลงมา เรียน 11  –  15 ช่ัวโมง (รอยละ 19.68) และเรียน 1  –  5 ชั่วโมง         

(รอยละ 19.15) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.20 

8) ผูท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนกวดวิชา  

 ผูท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนกวดวิชาคือ ตนเอง (รอยละ 73.40) รองลงมาคือ เพื่อน

หรือรุนพี่ (รอยละ 18.09) และ ครู/อาจารยและผูปกครอง (รอยละ 4.26) ตามลําดับ ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.20  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่เรียนกวดวิชาเพื่อการสอบเขามหาวิทยาลัย 

 

การเรียนกวดวิชา จํานวน รอยละ 

จํานวนวิชาที่เรียนกวดวิชา   

1-2 วิชา 

3-4 วิชา 

5-6 วิชา 

มากกวา 7 วิชา 

55 

100 

31 

2 

29.26 

53.19 

16.49 

1.06 

รวม 188  100  
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ตารางท่ี 4.20 (ตอ) 
 

การเรียนกวดวิชา จํานวน รอยละ 

จํานวนวันในการเรียนกวดวิชาตอสัปดาห 
1 วัน 
2 วัน 
3 วัน 
4 วัน 
5 วัน 
6 วัน 
7 วัน 

 
29 
54 
28 
21 
11 
22 
23 

 
15.43 
28.72 
14.89 
11.17 
5.85 
11.70 
12.23 

รวม 188 100.00 
วันท่ีเรียนกวดวิชา 

วันธรรมดา (วันจันทร-วันศุกร) 
วันเสาร-อาทิตย 
วันธรรมดาและวันเสาร-อาทติย 

 
17 
62 
109 

 
9.04 
32.97 
57.97 

รวม 188 100.00 
จํานวนช่ัวโมงในการเรียนกวดวิชาตอสัปดาห 

1 - 5 ช่ัวโมง 
6 - 10 ช่ัวโมง 
11 - 15 ชั่วโมง 
16 - 20 ชั่วโมง 
21 - 25 ชั่วโมง 
26 - 30 ชั่วโมง 
> 31 ชั่วโมง  

 
36 
72 
37 
14 
8 
7 

14 

 
19.15 
38.30 
19.68 
7.45 
4.26 
3.72 
7.45 

รวม 188 100.00 
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ผูท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนกวดวิชา 

ตนเอง 

เพื่อนหรือรุนพี่ 

ครู/อาจารย 

ผูปกครอง 

 

138 

34 

8 

8 

 

73.40 

18.09 

4.26 

4.26 

รวม 188  100.00 

 

9) ขนาดของผูเรียนตอหองเรียน  

นักศึกษาสวนใหญเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (รอยละ46.43) และวิชาคณิตศาสตร 

วิชาที่ 2  (รอยละ 77.78) มีขนาดผูเรียนตอหองเรียนนอยกวา 30 คน สําหรับวิชาภาษาไทย (รอยละ

55.06) วิชาคณิตศาสตรวิชาที่ 1 (รอยละ 48.02) วิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 1 (รอยละ 38.92) วิชาสังคม 

ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 47.37) มีขนาดผูเรียนตอหองเรียน 30-100 คน และวิชาวิทยาศาสตร

วิชาที่ 2 (รอยละ 60.00) และวิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 3 (รอยละ 40.00) มีขนาดผูเรียนตอหองเรียน

มากกวา 100 คน ดังแสดงในตารางที่ 4.21 

10)   ประเภทของโรงเรียน   

นักศึกษาสวนใหญเรียนวิชาภาษาไทย (รอยละ 44.94)   วิชาภาษาอังกฤษ (รอย

ละ45.71) วิชาคณิตศาสตรวิชาที่ 2  (รอยละ 55.56) และวิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 3 (รอยละ 60.00) 

เรียนกวดวิชาในประเภทเปดสอนตลอดทั้งป สําหรับวิชาคณิตศาสตรวิชาที่1 (รอยละ 44.07) วิชา

วิทยาศาสตรวิชาที่ 1 (รอยละ 46.71) วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 50.00) และวิชา

วิทยาศาสตรวิชาที่ 2 (รอยละ 70.00) เรียนกวดวิชาในประเภทเปดสอนตลอดทั้งปและภาคฤดูรอน   

ดังแสดงในตารางที่ 4.21 

11) สถานที่เรียนกวดวิชา  

นักศึกษาสวนใหญเรียนวิชาภาษาไทย (รอยละ 88.76) วิชาภาษาอังกฤษ (รอย

ละ81.43) วิชาคณิตศาสตรวิชาที่ 1 (รอยละ 80.23) วิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 1 (รอยละ 84.43) และวิชา

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ 86.64) เรียนกวดวิชาที่สถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา สําหรับ

วิชาคณิตศาสตรวิชาที่ 2 เรียนกวดวิชาในแตสถานที่เปนรอยละที่ใกลเคียงกัน และวิชาวิทยาศาสตร

วิชาที่ 2 (รอยละ 90.00) และวิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 3 (รอยละ 100.00) เรียนกวดวิชาที่โรงเรียน ดัง

แสดงในตารางที่ 4.21 
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12) วิธีการสอน   

นักศึกษาสวนใหญท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตรวิชาที่ 1 (รอยละ 35.39) วิชา

คณิตศาสตรวิชาที่ 2 (รอยละ 77.78) และวิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 2 (รอยละ 60.00) เรียนกวดวิชาแบบ

สอนสด สําหรับวิชาภาษาไทย (รอยละ 56.18) วิชาภาษาอังกฤษ (รอยละ 45.00) วิชาสังคม ศาสนา

และวัฒนธรรม(รอยละ 52.63) และวิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 3 (รอยละ 60.00) เรียนกวดวิชาแบบสอน

ผานสื่อ และวิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 1 (รอยละ 38.32) เรียนกวดวิชาแบบสอนสดและสอนผานสื่อ 

ดังแสดงในตารางที่ 4.21 

13) รูปแบบการสอน   

นักศึกษาที่เรียนกวดวิชาสวนใหญในทุกวิชาเรียนกวดวิชาดวยรูปแบบการสอน

โดยผูสอนคนเดียว ยกเวนวิชาวิทยาศาสตรวิชาที่ 2 (รอยละ 60.00) สอนโดยผูสอนเปนคณะ ดัง

แสดงในตารางที่ 4.21 

14) ลักษณะการสอน   

นักศึกษาที่เรียนกวดวิชาสวนใหญในทุกวิชา เรียนดวยลักษณะการสอนเนนเก็ง/

เฉลยขอสอบ ยกเวนวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม (รอยละ60.53) เนนสรุปเนื้อหา ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.21 

15) ตําราเรียน   

นักศึกษาที่เรียนกวดวิชาสวนใหญในทุกวิชา เรียนดวยหนังสือของสถาบัน/

โรงเรียนกวดวิชา ยกเวนวิชาคณิตศาสตรวิชาที่ 2  (รอยละ 66.67) เรียนดวยชีทที่ไมไดเปนหนังสือ 

ดังแสดงในตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.21 จํานวนและรอยละของการเรียนกวดวิชาเพ่ือการสอบเขามหาวิทยาลัยจําแนกตามวิชาท่ีเรียน  

 
 

การเรียนกวดวิชา วิชาท่ีเรียน 

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร1  วิทยาศาสตร1  สังคม ศาสนา คณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2 วิทยาศาสตร3 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ขนาดผูเรียน/หอง 
< 30 คน 
30 – 100 คน 

      >100 คน 

 
26 
49 
14 

 
29.21 
55.06 
15.73 

 
65 
42 
33 

 
46.43 
30.00 
23.57 

 
57 
85 
35 

 
32.20 
48.02 
19.77 

 
51 
65 
51 

 
30.54 
38.92 
30.54 

 
12 
18 
8 

 
31.58 
47.37
21.58 

 
7 
2 
0 

 
77.78 
22.22 

0 

 
1 
3 
6 

 
10.00 
30.00 
60.00 

 
2 
2 
1 

 
40.00 
40.00 
20.00 

รวม 89 100.0 140 100.0 177 100.0 167 100.0 38 100.0 9 100.0 10 100.0 5 100.0 
ประเภทของโรงเรียน 
ตลอดทั้งป 
เฉพาะภาคฤดูรอน 
ตลอดทั้งปและภาคฤดูรอน 

   ตามความตองการผูเรียน 

 
40 
7 
37 
5 

 
44.94 
7.87 
41.57 
5.62 

 
64 
8 
52 
16 

 
45.71 
5.71 
37.14 
11.43 

 
73 
13 
78 
13 

 
41.24 
7.34 
44.07 
7.34 

 
67 
11 
78 
11 

 
40.12 
6.52 
46.71 
6.59 

 
15 
3 
19 
1 

 
39.47 
7.89 
50.00 
2.63 

 
5 
0 
2 
2 

 
55.56 

0 
22.22 
22.22 

 
3 
0 
7 
0 

 
30.00 

0 
70.00 

0 

 
3 
0 
2 
0 

 
60.00 

0 
40.00 

0 
รวม 89 100.0 140 100.0 177 100.0 167 100.0 38 100.0 9 100.0 10 100.0 5 100.0 

สถานท่ีเรียนกวดวิชา 
บานผูเรียน/บานผูสอน 
โรงเรียน 
สถาบัน/โรงเรียนกวดวิชา 

 
5 
5 
79 

 
5.62 
5.62 
88.76 

 
18 
8 

114 

 
12.86 
5.71 
81.43 

 
25 
10 
142 

 
14.12 
5.65 
80.23 

 
15 
11 

141 

 
8.98 
6.59 
84.43 

 
1 
4 
33 

 
2.63 
10.53 
86.84 

 
3 
3 
3 

 
33.33 
33.33 
33.33 

 
1 
9 
0 

 
10.00 
90.00 

0 

 
0 
5 
0 

 
0 

100.0 
0 

รวม 89 100.0 140 100.0 177 100.0 167 100.0 38 100.0 9 100.0 10 100.0 5 100.0 
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ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 
 

การเรียนกวดวิชา วิชาท่ีเรียน 

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร1  วิทยาศาสตร1  สังคม ศาสนา คณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2 วิทยาศาสตร3 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

วิธีการสอน 
สอนสด 
สอนผานสื่อ 
ทั้งสอนสดและสอนผาน

สื่อ 

 
15 
50 
23 

 
16.85 
56.18 
25.84 

 
37 
63 
40 

 
26.43 
45.00 
28.57 

 
63 
58 
56 

 
35.59 
32.77 
31.64 

 
41 
62 
64 

 
24.55 
37.13 
38.32 

 
6 
20 
12 

 
15.79 
52.63 
31.58 

 
7 
2 
0 

 
77.78 
22.22 

0 

 
6 
4 
0 

 
60.00 
40.00 

0 

 
2 
3 
0 

 
40.00 
60.00 

0 

รวม 89 100.0 140 100.0 177 100.0 167 100.0 38 100.0 9 100.0 10 100.0 5 100.0 
รูปแบบการสอน 
สอนแบบตัวตอตัว 
ผูสอนคนเดียว 
ผูสอนเปนคณ 

 
1 

67 
21 

 
1.12 

75.28 
23.60 

 
5 

84 
51 

 
3.57 

60.00 
36.43 

 
16 
84 
77 

 
9.04 

47.46 
43.50 

 
9 

103 
55 

 
5.39 
61.68 
32.93 

 
0 
29 
9 

 
0 

76.32 
23.68 

 
2 
7 
0 

 
22.22 
77.78 

0 

 
4 
0 
6 

 
40.00 

0 
60.00 

 
0 
4 
1 

 
0 

80.00 
20.00 

รวม  89 100.0 140 100.0 177 100.0 167 100.0 38 100.0 9 100.0 10 100.0 5 100.0 
ลักษณะการสอน 
เนนเก็งและเฉลยขอสอบ 
เนนสรุปเนื้อหา 
เนนทําแบบฝกหัด 
เนนบรรยาย 
เนนถามอยางเดียว 

 
38 
28 
14 
7 
2 

 
42.70 
31.46 
15.73 
7.87 
2.25 

 
58 
41 
34 
5 
2 

 
41.43 
29.29 
24.29 
3.57 
1.43 

 
97 
38 
38 
4 
0 

 
54.80 
21.47 
21.47 
2.26 

0 

 
94 
35 
25 
13 
0 

 
56.29 
20.96 
14.97 
7.78 

0 

 
4 
23 
7 
4 
0 

 
10.53 
60.53 
18.42 
10.53 

0 

 
5 
1 
3 
0 
0 

 
55.56 
11.11 
33.33 

0 
0 

 
5 
1 
4 
0 
0 

 
50.00 
10.00 
40.00 

0 
0 

 
4 
0 
1 
0 
0 

 
80.00 

0 
20.00 

0 
0 

รวม  89 100.0 140 100.0 177 100.0 167 100.0 38 100.0 9 100.0 10 100.0 5 100.0 
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ตารางท่ี 4.21 (ตอ) 
 

การเรียนกวดวิชา วิชาท่ีเรียน 

 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร1  วิทยาศาสตร1  สังคม ศาสนา คณิตศาสตร2 วิทยาศาสตร2 วิทยาศาสตร3 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตําราเรียน 

หนังสือเดิมในโรงเรียน 
หนังสือสถาบันกวดวิชา 
หนังสือท่ีวางขายทั่วไป 
ชีทที่ไมไดเปนหนังสือ 

 
1 
61 
20 
7 

 
1.12 
68.53 
22.47 
7.86 

 
3 

106 
8 
23 

 
2.14 
75.71 
5.71 
16.43 

 
14 
93 
32 
38 

 
7.90 
52.54 
18.07 
21.46 

 
2 

136 
12 
17 

 
1.20 
81.44 
7.19 
10.18 

 
0 
33 
3 
2 

 
0 

86.84 
7.89 
5.26 

 
0 
3 
0 
6 

 
0 

33.33 
0 

66.67 

 
0 
8 
1 
1 

 
0 

80.00 
10.00 
10.00 

 
0 
4 
0 
1 

 
0 

80.00 
0 

20.00 
รวม  89 100.0 140 100.0 177 100.0 167 100.0 38 100.0 9 100.0 10 100.0 5 100.0 
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4.4.2  ความสัมพันธระหวางการเรียนกวดวิชากับการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ 
 

ตารางท่ี 4.22  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการเรียนกวดวิชากับการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัย
ที่ตองการเปนอันดับหน่ึง 

 
ปจจัยดานการเรียนกวดวิชา สถิติไคกําลังสอง องศาเสร ี(d.f.) คาพี (p-value) 

จํานวนเทอม 7.976 4 0.092 
จํานวนวิชาทีเ่รียน 8.713 3 0.026* 
ขนาดของผูเรียนตอหอง 0.755 3 0.860 
ประเภทของโรงเรียนกวดวิชา 3.544 4 0.483 
สถานท่ีเรียนกวดวิชา 2.518 3 0.472 
วิธีการสอน 1.832 3 0.698 
รูปแบบการสอน 5.085 3 0.163 
ลักษณะการสอน 27.307 4 0.000* 
ตําราเรียน 10.960 3 0.010* 
จํานวนวันท่ีเรียน 
วันที่เรียน 

9.982 
0.589 

6 
2 

0.125 
0.745 

จํานวนช่ัวโมงที่เรียน 7.224 6 0.301 
ผูที่มีอิทธิพลตอการเรียน 8.770 3 0.030* 
ปจจัยดานการเรียนกวดวิชาโดยรวม 29.416 1 0.000* 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา ปจจัยดานการเรียนกวดวิชาโดยรวมมีความสัมพันธกับการเขา
คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ โดยมีคา p-value เทากับ 0.000 เมื่อจําแนกในแตละปจจัยพบวา ปจจัยที่
มีความสัมพันธกับการเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ ไดแก จํานวนวิชาท่ีเรียน ลักษณะการสอน 
ตําราเรียนและผูที่มีอิทธิพลตอการเรียน โดยมีคา  p-value เทากับ 0.026, 0.000, 0.010 และ0.030 
ตามลําดับ ปจจัยดานการเรียนกวดวิชาในดานอ่ืนๆไมมีความสัมพันธกับการเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.5 การสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบเขา

สถาบันอุดมศึกษาตามตองการ 

   

ตารางที่ 4.23   รอยละของตัวอยางของผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนเปนอันดับ 

หนึ่งจําแนกตามการเรียนกวดวิชา 

 
 

การเรียนกวดวิชา คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ  

ได ไมได รวม 

เรียน 

ไมเรียน 

94.53 

5.46 

67.00 

33.00 

82.46 

17.54 

รวม 100.00  100.00  100.00 
 

 จากตารางที่ 4.23 สามารถอางอิงจากตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญท่ี

เรียนกวดวิชา สอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ (รอยละ 94.53) นักศึกษาสวนใหญท่ีไมเรียนกวด

วิชา สอบไมไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ (รอยละ 67.00) 

 

ตารางที่ 4.24   รอยละของนักศึกษาที่สอบเขาสถาบันอุดมศึกษาที่ตองการเรียนมากที่สุดจําแนกตาม  

การเรียนกวดวิชา 

 

ขอมูลการสอบเขาสถาบันอุดมศึกษา 
การเรียนกวดวิชา 

รวม 
เรียน ไมเรียน 

สอบผานคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนมากที่สุด 

ได 

ไมได เพราะตองการเรียน 

-คณะเดิม มหาวิทยาลัยอื่น 

-คณะอื่นในวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเดิม 

-คณะอื่นในวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยอื่น 

-คณะอื่นๆ มหาวิทยาลัยเดิม 

-คณะอื่นๆ มหาวิทยาลัยอื่น 

 

54.79 

45.21 

11.17 

9.57 

18.62 

2.13 

3.72 

 

57.50 

42.50 

7.50 

7.50 

20.00 

2.50 

5.00 

 

55.26 

44.73 

10.52 

9.21 

18.85 

21.92 

39.47 

รวม 100.0  100.0  100.0  
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จากตารางท่ี 4.24 ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญที่สอบไดและสอบไมไดตาม      
คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนมากที่สุดมีรอยละใกลเคียงกัน เม่ือจําแนกตามการเรียนกวดวิชา 
พบวา นักศึกษาสวนใหญท่ีเรียนกวดวิชา สอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนมากที่สุด      
(รอยละ 54.79) นักศึกษาสวนใหญที่ไมเรียนกวดวิชา สอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนมาก
ท่ีสุด (รอยละ 57.50) 

 
ตารางท่ี 4.25  รอยละของนักศึกษาจําแนกตามการสอบเขาได/ไมไดเก่ียวกับคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี

ตองการเรียนมากที่สุดและคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง 
 

ขอมูลการสอบเขาสถาบันอุดมศึกษา 
ไดเปน
อันดับ1  

ไมไดเปน
อันดับ1 

รวม 

สอบผานคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนมากที่สุด 
ได 
ไมได เพราะตองการเรียน 

-คณะเดิม มหาวิทยาลัยอ่ืน 
-คณะอ่ืนในวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเดิม 
-คณะอ่ืนในวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยอ่ืน 
-คณะอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยเดิม 
-คณะอ่ืนๆ มหาวิทยาลัยอ่ืน 

 
82.03 
17.97 

1.56 
7.03 
4.69 
1.56 
3.12 

 
21.00 
79.00 

22.00 
12.00 
37.00 
3.00 
5.00 

 
55.26 
44.73 

10.52 
9.21 

18.85 
21.92 
39.47 

รวม 56.14 43.85 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการศึกษาพบวาตัวอยางสวนใหญที่สอบไดและสอบไมไดตาม      

คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนมากท่ีสุดมีรอยละใกลเคียงกัน เมื่อจําแนกตามการสอบเขา       
ตามคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง พบวา นักศึกษาสวนใหญที่สอบไดคณะ/
มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง สอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนมากท่ีสุด 
(รอยละ 82.03) นักศึกษาสวนใหญที่สอบไมไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง 
สอบไมไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนมากที่สุด (รอยละ 79.00) เน่ืองจากนักศึกษาในกลุมน้ี 
ตองการเรียนคณะอ่ืนในคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีไมใชมหาวิทยาลัยท่ีสอบ
ได (รอยละ 37.00) 
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ตารางท่ี 4.26  รอยละของนักศึกษาท่ีเรียนและไมเรียนกวดวิชาซ่ึง ผาน การสอบเขาในคณะ/  
มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เรียนกวดวิชา 

 

ความคิดเห็น เรยีน ไมเรียน รวม 
เรียนกวดวิชา มี ผลตอการสอบเขาได 
เรียนกวดวิชา ไมมี ผลตอการสอบเขาได 

-เพราะอยูที่ตนเองและความตั้งใจของแตละคน 
 -เพราะไมไดอะไรจากการเรียนกวดวิชา 
-เพราะการอาน/ทําแบบฝกหัดอยางสมํ่าเสมอเพียงพอแลว 
-เพราะถาเรียนกวดวิชาแลวไมนํามาใชก็ไมเกิดประโยชน 

93.39 
6.61 

3.31 
0.83 
1.65 
0.83 

57.14 
42.86 

42.86 
0 
0 
0 

91.41 
8.59 

5.47 
0.78 
1.56 
0.78 

รวม 100.00 100.00 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญที่ ผาน การสอบเขาในคณะ/
มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึงใหเห็นผลวา การเรียนกวดวิชามีผลตอการสอบเขา (รอย
ละ 91.41) เมื่อจําแนกตามการเรียนกวดวิชา พบวานักศึกษาสวนใหญที่เรียนกวดวิชา ใหเหตุวาการ
เรียนกวดวิชามีผลตอการสอบเขา (รอยละ 93.39) นักศึกษาสวนใหญที่ไมเรียนกวดวิชา ใหเห็นผล
วาการเรียนกวดวิชามีผลและไมมีผลตอการสอบเขาโดยมีรอยละใกลเคียงกัน และเม่ือพิจารณา
นักศึกษาในกลุมน้ีพบวา เหตุผลท่ีไมเรียนกวดวิชา เพราะอยูท่ีตนเองและความต้ังใจของแตละคน
ไมเก่ียวกับการเรียนกวดวิชา (รอยละ 42.86) 

 

ตารางท่ี 4.27  รอยละของนักศึกษาท่ีเรียนและไมเรียนกวดวิชาซ่ึง ไมผาน การสอบเขาในคณะ/  
มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เรียนกวดวิชา 

 
ความคิดเห็น เรยีน ไมเรียน รวม 

เรียนกวดวิชา มี ผลตอการสอบเขาได 
เรียนกวดวิชา ไมมี ผลตอการสอบเขาได 

-เพราะเขาใจและทบทวนเน้ือหาวิชาเรียนเปนประจําเพียงพอแลว 
-เพราะเรียนกวดวิชาไปนานๆก็ลืม 
-เพราะอยูที่ตนเองไมเกี่ยวกับการเรียนกวดวิชา 

89.55 
10.45 

4.48 
1.49 
4.48 

63.64 
36.36 

0 
0 

36.36 

81.00 
19.00 

3.00 
1.00 

15.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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จากตารางที่ 4.27 ผลการศึกษาพบวานักศึกษาสวนใหญท่ี ไมผาน การสอบเขาในคณะ/

มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนเปนอันดับหนึ่งใหเห็นผลวา การเรียนกวดวิชามีผลตอการสอบเขา (รอย

ละ 81.00) เมื่อจําแนกตามการเรียนกวดวิชาพบวา นักศึกษาสวนใหญท่ีเรียนกวดวิชา (รอยละ 89.55) 

และไมเรียนกวดวิชา (รอยละ 63.64) ใหเหตุผลไปในทางเดียวกันคือ การเรียนกวดวิชามีผลตอการ

สอบเขา 

 

4.6 การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกส 

  

  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆ กับผลการสอบเขาคณะ/

มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนเปนอันดับหนึ่งพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่

ตองการมีท้ังหมด 8 ตัวแปร จึงเปนปจจัยสําคัญที่นําไปพยากรณคาความนาจะเปนของการสอบเขา

คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนเปนอันดับหนึ่ง ดังนี้ 

1. อายุ 

2. ประเภทของโรงเรียน 

3. การไดรับทุนการศึกษา 

4. รายไดรวมของครอบครัวโดยเฉลี่ยตอเดือน 

5. ภูมิลําเนา 

6. ลักษณะนิสัยในการเรียนดานวิธีการทํางาน เรื่องการอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียน

และทบทวนวิชาที่เรียน 

7. ลักษณะนิสัยในการเรียนดานวิธีการทํางาน เรื่องการมีเทคนิคการอานหนังสือและ

เทคนิคการจํา 

8. การเรียนกวดวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

ตารางท่ี 4.28   การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกสของตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอการสอบเขา   
คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเปนอันดับหน่ึงและอัตราสวนออดส 

 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพล B S.E p-value Odds  Ratio 

ประเภทของโรงเรียน 
(โรงเรียนเอกชน เปนกลุมอางอิง) 

1.359 0.418 0.001* 3.893 

เทคนิคการอานและเทคนิคการจาํ 
(การไมมีเทคนิค เปนกลุมอางอิง) 

1.243 0.424 0.003* 3.466 

การเรียนกวดวิชา 
(การไมเรียนกวดวิชา เปนกลุมอางอิง) 

2.380 0.458 0.000* 10.800 

Constant -3.965 0.748 0.000* 0.019 
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.28 สามารถแสดงสมการพยากรณผลการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง ไดดังสมการตอไปน้ี 

 
 
 

 
และสามารถประมาณคาโอกาสหรือคาความนาจะเปนของการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี

ตองการเรียนเปนอันดับหน่ึง ไดดังน้ี 
 
ผูที่จบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐ มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผู

ท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน 3.893 เทา 
ผูที่มีลักษณะนิสัยเดนในการเรียนดานการมีเทคนิคการอานหนังสือและเทคนิคการจํา        

มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผูที่ไมมีลักษณะนิสัยในการเรียนเดนใน
ดานน้ี 3.466 เทา 

ผูที่เรียนกวดวิชา มีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผูท่ีไมเรียนกวด
วิชา 10.800 เทา 
 

Log ( ) =  - 3.965 + 1.359 ประเภทของโรงเรียน + 1.243 เทคนิคการอานและ

         เทคนิคการจํา + 2.380 การเรียนกวดวิชา 

   P 
 1-  P 

^ 
^ 
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ตารางท่ี 4.29  จํานวนนักศึกษาจําแนกตามผลการสอบเขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปน
อันดับหน่ึงและรอยละของความถูกตองของการทํานาย 

 

ผลการสอบเขาจากการสํารวจ 
ผลการสอบเขาจากการทํานาย รอยละของความถูกตอง 

ของการทํานาย ได ไมได 
ได คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ 
ไมได คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการ 

98 
35 

30 
65 

76.6 
65.0 

รอยละความถูกตองรวม   71.5 

 
 จากตารางท่ี 4.29 สามารถทํานายนักศึกษาท้ังหมด 228 คน พบวา นักศึกษาท่ีสอบเขาได 
คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ ทํานายวาสอบเขาได 98 คน เปนการพยากรณถูกตองรอยละ76.6 และ
นักศึกษาท่ีสอบเขาไมได คณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ ทํานายวาสอบเขาไมได 65 คน เปนการ
พยากรณถูกตองรอยละ 65.0 ทําใหสามารถสรุปผลการทํานายโดยรวมถูกตองรอยละ71.5 ทั้งน้ีเม่ือ
พิจารณาคาความถูกตองของการทํานายถือวาเปนคาท่ีสูงพอสมควรกับคาทํานายที่ไดจากการ
วิเคราะหแบบสัมภาษณ 
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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนกวดวิชาและการสอบคัดเลือกเขาสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะนิสัยในการเรียนของนักศึกษาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ

การกวดวิชาที่มีผลตอการสอบผานเขาคณะ/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยเปนการศึกษาเชิงสํารวจ 

(Survey Research) จากตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี 1 ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 

2551 กลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จํานวน 228 คน และทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นสองขั้น (Two – stage Stratified 

Sampling) สามารถสรุปผลการวิจัยไดตามประเด็น ดังตอไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
  

  นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 19 ป จบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล มีผลการ

เฉลี่ยสะสมอยูระหวาง 3.76  –  4.00 ไมไดรับทุนการศึกษา โดยอาชีพหลักของบิดาและมารดาคือ 

คาขายหรือธุรกิจสวนตัว มีรายไดระหวาง 30,000 – 40,000 บาท และภูมิลําเนาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ

และปริมณฑล นักศึกษาสวนใหญ มีลักษณะนิสัยในการเรียนกวดวิชาโดยรวม โดยทําสิ่งตางๆใน

ทางบวก “บอยมาก” สามารถจําแนกตามปจจัยในแตละดานคือ ดานหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา ทําสิ่ง

ตางๆในทางบวก “บอยมาก” และดานวิธีการทํางาน ทําสิ่งตาง ๆ ทางบวก “คอนขางบอย” และเมื่อ

พิจารณาเจาะลึกปจจัยในแตละเรื่อง พบวาเรื่อง “การสงการบานและรายงานตามเวลาที่กําหนด” ใน

ดานการหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่เรื่อง “ การอานหนังสือลวงหนากอนเขา

เรียนและทบทวนวิชาเรียน” ในดานวิธีการทํางาน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด และปจจัยที่มีผลตอการเรียน

กวดวิชามีเพียงเรื่องเดียวคือ ลักษณะนิสัยในการเรียนเรื่อง “ การอานหนังสือลวงหนากอนเขา
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หองเรียน ” สําหรับปจจัยที่มีผลตอการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนเปนอันดับหนึ่งมี

เพียงเรื่องเดียวเชนกันคือ ลักษณะนิสัยในการเรียนเรื่อง “ การมีเทคนิคการอานและเทคนิคการจํา ”

สําหรับดานการเรียนกวดวิชาพบวา เหตุผลในการเรียนกวดวิชาคือ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเขา

มหาวิทยาลัย และเหตุผลที่ไมเรียนกวดวิชาเนื่องจากการตั้งใจเรียนและเขาในโรงเรียนทุกครั้ง

เพียงพอตอการสอบไดแลว สําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัยพบวา นักศึกษาสอบไดในคณะ/

มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนเปนอันดับหนึ่งและเปนคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนมากที่สุดดวย 

ซ่ึงนักศึกษาที่สอบไดและไมไดคณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนเปนอันดับหนึ่งใหเหตุผลใน

ทิศทางเดียวกันวา การเรียนกวดวิชามีผลตอการสอบเขาได และเมื่อพิจารณาปจจัยอิสระทุกปจจัย 

(ลักษณะทั่วไป ลักษณะนิสัย และการเรียนกวดวิชา) ท่ีมีผลตอการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยที่

ตองการเรียนเปนอันดับหนึ่งดวยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกสพบวา มีเพียง 3 ปจจัยที่มี

อิทธิพลไดแก ประเภทของโรงเรียน ลักษณะนิสัยในการเรียนดานวิธีการทํางานในเรื่อง “การมี

เทคนิคการอานและเทคการจํา” และการเรียนกวดวิชา สามารถเขียนสมการการทํานายไดดังนี้ 

 

 

 

  

   

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

 

5.2.1  ลักษณะนิสัยในการเรียน 

นักศึกษาในครั้งนี้ เปนผูท่ีสามารถสอบคัดเลือกเขาคณะวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่ง

นอกจากจะมีการแขงขันสูงแลว ยังมีคะแนนการสอบคัดเลือกสูงดวย จึงอาจกลาวไดวา คนกลุมนี้

เปนนักเรียน “แถวหนา” และ “ใฝเรียน” ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจที่จะมีลักษณะนิสัยในการเรียน

ดานบวกในระดับสูง กลาวคือ กระทําสิ่งตางๆในทางบวก ในดานหลีกเลี่ยงการผลัดเวลา          

“บอยมาก” โดยสงการบานและรายงานตามเวลาที่กําหนด “เปนประจํา” การทําขอสอบอยาง

รอบคอบภายในเวลาที่กําหนด วางแผนและการจัดตารางเวลาการทํางาน และ ทํางานเร็วและมากทั้ง

ท่ีใชเวลานอย “บอยมาก” และคนกลุมนี้ จดงานทันและไมเวนที่วางไวจดภายหลัง “คอนขางบอย” 

ซ่ึงนับเปนขอดอยเรื่องเดียวในดานนี้ท่ีควรปรับปรุง 

 ในดานวิธีการทํางาน คนกลุมนี้อาจมีลักษณะนิสัยที่ดีในการเรียน ในระดับลดลงมาบาง 

กลาวคือ กระทําสิ่งตางๆในทางบวก โดยมีการขีดเสนใตทําโนตยอเนื้อหาสําคัญในบทเรียน เอาใจ

Log (  ) =  - 3.965 + 1.359 ประเภทของโรงเรียน + 1.243 เทคนิคการอานและ

         เทคนิคการจํา + 2.380 การเรียนกวดวิชา 

   P 

 1-  P 

 ̂
 ̂
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ใสและต้ังใจเรียน และมี/ใชเทคนิคการอานหนังสือและเทคนิคการจํา “บอยมาก” แตทําขอสอบ
อยางรอบคอบภายในเวลาท่ีกําหนด และอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียน “คอนขางบอย” เพียง
เทาน้ัน จึงนับเปนลักษณะนิสัยในการเรียนท่ีควรปรับปรุงใหเปน “บอยมาก” หรือ “เปนประจํา” 
 ความสัมพันธระหวางลักษณะนิสัยในการเรียนกับการเรียนกวดวิชามีเพียงเรื่องเดียวคือ 
การอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนและทบทวนวิชาที่เรียน สอดคลองกับเหตุผลในการเรียนกวด
วิชาเพ่ือทบทวนเน้ือหาความรู ชวยสรุปเน้ือหาใหเขาใจมากข้ึน เปนการใชชั้นเรียนกวดวิชาเตรียม
ตัวในการเรียน การสรางลักษณะนิสัยท่ีดีในการเรียนโดยการเรียนรูในเน้ือหาวิชาเรียนกอนการเขา
เรียนท่ีโรงเรียน ชวยใหอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนไดอยางเขาใจและเมื่อไดเรียนซํ้าบทเรียน
เดิมในโรงเรียนทําใหเกิดการทบทวนเน้ือหาและเขาใจมากข้ึน ซ่ึงเปนเหตุผลตอการเตรียมตัวสอบ
คัดเลือก สําหรับนักเรียนที่ไมไดเรียนกวดวิชา ควรต้ังใจเรียนและเขาเรียนทุกคร้ัง รวมท้ังตอง
ทบทวนเน้ือหาการเรียน การจัดแบงเวลาอานหนังสือเรียนใหเหมาะสม เพียงพอ อยางสมํ่าเสมอ
แทนการเรียนกวดวิชา เพ่ือใหตนเองมีโอกาสทางการศึกษามากข้ึนและสามารถแขงขันในสนาม
สอบคัดเลือกไดเทียบเทากับนักเรียนที่เรียนกวดวิชา  

ลักษณะนิสัยในการเรียน เร่ือง “การมีเทคนิคการอานและเทคนิคการจํา” มีผลตอการสอบ
เขาไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ โดยเทคนิคตางๆ เหลาน้ี อาจเปนเทคนิคเฉพาะตัวของแตละ
บุคคลท่ีไดจากการเรียนรูและพัฒนาเทคนิคของตนเองหรือจากครูผูสอนและการเรียนกวดวิชา  
ดังน้ัน การมีลักษณะนิสัยเดนในเร่ืองดังกลาว จะทําใหผูเรียนมีโอกาสสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ี
ตองการเรียนสูงกวา ผูที่ไมมีลักษณะนิสัยในการเรียนเดนในเร่ืองน้ี 3.466 เทา ทั้งน้ีผูเรียนตอง
ประยุกตใชเทคนิคดังกลาวใหเหมาะสมในการเตรียมตัวเพ่ือการสอบคัดเลือก ดวยคํานึงถึง
ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบ และลักษณะของเน้ือหาวิชาท่ีสอบ เปนตน ดังน้ัน การบมเพาะ
ลักษณะนิสัยในเรียนที่ดีโดยเฉพาะการมีเทคนิคการอานและเทคนิคการจําดวยการกระทําอยาง       
“เปนประจํา” สงผลทางบวกตอประสิทธิภาพในการเรียนและผลการสอบ โดยทําใหผลการเรียนดี
ข้ึนและสอบคัดเลือกเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเปนท่ีนาพอใจไดในอนาคต 
 

5.2.2   การเรียนกวดวิชา 
5.2.2.1   เหตุผลในการเรียน/ไมเรียนกวดวิชา 
 เน่ืองจาก กลุมเปาหมายของการศึกษา เปนนักศึกษา/นักเรียน “แถวหนา” 

ท่ีมีลักษณะนิสัยในการเรียนเดนในเร่ือง “การมีเทคนิคการอานและเทคนิคการจํา” แลว นักศึกษา
ยังไดใหความสําคัญของการเรียนกวดวิชาดวย โดยพบวา เรียนกวดวิชา เพ่ือเปนการเตรียมตัวสอบ
คัดเลือกเขามหาวิทยาลัย เหตุผลในอันดับรองลงมา ไดแก เรียนกวดวิชาเพ่ือทบทวนเน้ือหาความรู 
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ชวยสรุปเน้ือหาใหเขาใจมากข้ึน และเรียนกวดวิชาเพ่ือตองการเทคนิคการจํา การคํานวณ การใช
สูตร เทคนิคการทําขอสอบและแนวขอสอบ ซ่ึงลวนสอดคลองกับงานวิจัยของไพฑูรย สินลารัตน 
(2546: 65) ที่พบวา เหตุผลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งในปจจุบัน
และในอดีตเพ่ือเตรียมสอบเขาศึกษาตอ  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของเจริญพร แกวละเอียด 
(2543: 95) พบวา เหตุผลการเรียนกวดวิชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 4-5 เพ่ือเพ่ิมเติมหรือ
เสริมความรูในชั้นเรียนและเน้ือหาวิชาเรียนควบคูกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน แตสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 ไดกลาววา เหตุผลการกวดวิชาไมไดมุงหวังหลักเพ่ือการสอบเขา
วิทยาลัย แตไมอาจปฏิเสธไดวาเปนสิ่งหน่ึงท่ีทําใหนักเรียนสนใจเรียนกวดวิชาในคอรสตอมาเพ่ือ
เตรียมตัวสําหรับการสอบเขามหาวิทยาลัย และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปริญญา แกวไทรนันท 
(2545: 62) พบวา เหตุผลในการเรียนกวดวิชาอันดับหน่ึงคือ เพ่ือเตรียมตัวในการสอบเอนทรานซ 
รองลงมาคือ เพ่ือเปนการทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีเรียนจากการเรียนปกติ และเพ่ือตองการเรียนรู
เทคนิคการจํา การคํานวณ และการทําขอสอบ ตามลําดับ เชนเดียวกับ สุพัฒน สุกมลสันต (2530: 
41) ที่ใหเหตุผลวา ผูปกครองตองการใหบุตรหลานไปเรียนกวดวิชาเพ่ือการสอบแขงขัน เพราะ
ปจจุบันมีการแขงขันมากโดยเฉพาะการสอบเขาสถานศึกษาและการสอบเขาทํางาน ประกอบกับ
คานิยมของสังคมที่ยกยองคนเกง ทําใหทุกคนพยายามเรียนสูงท่ีสุด และยังสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2526: 21) พบวา นักศึกษาท่ีเรียนกวดวิชาเพราะเช่ือวาทําให
สอบคัดเลือกได รองลงมาคือ ชวยทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีไดเรียนมา โดยสรุปแลวไมวาจะเปน
เหตุผลใดก็ตาม ส่ิงสําคัญคือ การสอบคัดเลือกเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเปนอันดับหน่ึง   

สําหรับนักศึกษาที่ไมเรียนกวดวิชา เปนกลุมที่มีความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
ซ่ึงเห็นไดจากเหตุผลที่ไมเรียนกวดวิชาท่ีระบุเปนเหตุผลอันดับหน่ึง คือ การตั้งใจเรียนและเขา
เรียนทุกคร้ังในโรงเรียนเปนผลตอการสอบคัดเลือกท่ีดีได  นอกจากน้ี นักศึกษาท่ีไมเรียนกวดวิชา
ยังเห็นวา การเรียนกวดวิชาเปนเพียงการสรุปเน้ือหา ดังน้ัน การทบทวนบทเรียนไดเองทําให
สามารถประสบความสําเร็จในการเรียนไดเชนกัน รวมทั้งการเรียนกวดวิชาเปนเพียงคานิยม ไม
ชวยใหการเรียนดีขึ้นหรือไมชวยใหผานการสอบคัดเลือก  โดยผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับ
การศึกษาของไพฑูรย สินลารัตน (2546: 68) พบวา เหตุผลท่ีไมเรียนกวดวิชาเพราะสามารถศึกษา
และทบทวนดวยตนเองได แตการศึกษาครั้งน้ีไมพบเหตุผลที่ไมเรียนกวดวิชาเก่ียวกับการเสีย
คาใชจายมากในการเรียน ซ่ึงตางจากผลการศึกษาของจิติมา อัจฉริยกุล (2544: 90) และแตกตาง
จากสุพจน ภิญญโญภัสสร (2545: 30) ที่ใหเหตุผลในการไมเรียนกวดวิชา เน่ืองจากการเรียนกวด
วิชาทําใหเสียคาใชจายมาก 
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 5.2.2.2   การเรียนกวดวิชาเพื่อการสอบเขามหาวิทยาลัย 
การเรียนกวดวิชาเพ่ือการสอบเขามหาวิทยาลัย โดยสวนใหญนักศึกษา

เรียนกับสถาบัน/โรงเรียนกวดวิชา  เพราะสถาบัน/โรงเรียนกวดวิชามีการกระจายเปนจํานวนมาก
ท้ังในกรุงเทพฯและปริมณฑล และมีการประชาสัมพันธในส่ือตางๆ ทําใหนักเรียนไดรับรูขาวสาร
ไดอยางรวดเร็วสอดคลองกับศศิภา จันทรักษ (2546: 96) พบวา สถานท่ีเรียนกวดวิชาของนักเรียน
คือ สถาบันกวดวิชาและยังสอดคลองกับไพฑูรย สินลารัตน (2546: 57) ที่พบวา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ในปจจุบันเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาเปนสวนใหญ และยังสอดคลองกับ
ปริญญา แกวไทรนันท (2545: 78) พบวา นักเรียนนิยมเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชา/สถาบัน
กวดวิชาเพราะมีการโฆษณาจูงใจใหนักเรียนดวยสถิติจํานวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชากับทาง
โรงเรียนแลวประสบความสําเร็จในการสอบเขาศึกษาตอในคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงและเปน
ท่ีตองการได โดยในสถาบัน/โรงเรียน ตองมีขนาดผูเรียนตอหองเรียนที่เหมาะสมประมาณ          
30 – 100 คน ซ่ึงขนาดผูเรียนตอหอง ควรมีขนาดเพียงพอใหสามารถรองรับความตองการของ
นักเรียนในแตละวิชาเรียนท่ีมีจํานวนมากๆ ในแตละรอบการเรียนได แตก็ไมควรมีขนาดใหญมาก
เกินกวา 100 คนตอหอง ซึ่งทําใหสามารถพิจารณาไดวาสถาบัน/โรงเรียนกวดวิชา มีขนาดผูเรียน
ตอหองไมเกิน 100 คน ทําใหมีความเหมาะสมตอประสิทธิภาพในการถายทอดความรู การกระจาย
ไดอยางท่ัวถึงท้ังหองเรียน การควบคุมดูแลความสงบเรียบรอยภายในหองเรียน เพราะถากลุมมี
ขนาดใหญมากเทาใด โอกาสท่ีเรียนไดประสบผลสําเร็จย่ิงมีนอยมากเทาน้ัน สําหรับผลการศึกษา
ในประเด็นน้ีไมสามารถคนพบไดจากการทบทวนวรรณกรรม  

ประเภทของโรงเรียนกวดวิชา ที่นักศึกษาเรียนสวนใหญมีทุกประเภท
ใกลเคียงกันคือ เปนประเภทเปดสอนตลอดท้ังปและภาคฤดูรอน แตกตางจากการศึกษาของสุพจน 
ภิญญโญภัสสร (2545: 24) พบวา นักเรียนเรียนกวดวิชาในประเภทท่ีเปดตามภาคเรียนมากที่สุด 
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการศึกษาของสุพจน ภิญญโญภัสสร มีขอบเขตเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน แตการศึกษาในคร้ังน้ีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงนักศึกษาใหความสําคัญกับ
ประเภทของสถาบัน/โรงเรียนกวดวิชาในทุกประเภทไมแตกตางกัน แตกลับใหความสําคัญกับ
วิธีการสอนเนนการเรียนแบบสอนผานส่ือ เพราะการสอนสดแตละรอบ สามารถรองรับผูเรียนได
ไมเพียงพอ ดังน้ัน จึงมีการสอนผานส่ือเกิดข้ึน ซ่ึงหลายสถาบัน/โรงเรียน หลายรายวิชา ไดมีการ
นําวิธีการสอนดังกลาวมาใช เน่ืองดวยการสอนผานส่ือทําใหมีการเพ่ิมรอบการเรียนมากขึ้น ทําให
ผูเรียนมีความสะดวกสบาย สามารถเลือกเรียนในรอบรายวิชาท่ีตองการเรียนได ไมตองเสียเวลา 
เสียคาใชจายในการเดินทางไกลมาเรียนกับครูผูสอนซ่ึงอยูประจําสถาบัน/โรงเรียนกวดวิชาในยาน
ใจกลางเมือง สําหรับผลการศึกษาในประเด็นน้ี ไมสามารถคนพบไดจากการทบทวนวรรณกรรม 
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นอกจากน้ี นักศึกษาไดใหความสําคัญกับรูปแบบการสอนท่ีเนนผูสอนคน
เดียว  ทั้งน้ีเพราะการสอนท่ีเนนผูสอนเปนคณะ ทําใหเกิดความแตกตางกันในการถายทอดและ
เทคนิคการสอน ผูเรียนเกิดความสับสนในการเรียน รวมท้ังตองใชเวลาในการปรับทัศนคติที่ดีกับ
ผูสอนอีกดวย สําหรับลักษณะการสอนน้ัน เน่ืองดวยเหตุผลหลักในการเรียนกวดวิชาเพ่ือการสอบ
คัดเลือก ลักษณะการสอนจึงเปนการเนนเก็ง/เฉลยขอสอบ เพ่ือใหนักเรียนไดฝกฝน ทดลองการทํา
ขอสอบดวยโจทยที่มีลักษณะใกลเคียงหรือคลายกับขอสอบกอนลงสนามสอบจริง ทั้งน้ีผูเรียนไดรู
แนวทางของขอสอบ คุนเคยกับขอสอบและลักษณะการออกขอสอบคัดเลือกรวมทั้งไดฝกฝน อาน
ทบทวนตําราเรียนไดอยางตรงประเด็น ดวยลักษณะการสอนเชนน้ี ตําราที่ใชในการสอนกวดวิชา
สวนใหญจึงจัดทําเปนตําราของสถาบัน/โรงเรียนกวดวิชาเอง เพราะผูสอนจําเปนตองคนหาแนว
ขอสอบยอนหลัง เก็งขอสอบ เพ่ือใหตรงกับจุดประสงคของลักษณะการสอนมากที่สุด สําหรับผล
การศึกษาในประเด็นน้ี ไมสามารถคนพบไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

สําหรับจํานวนวิชาที่เรียนกวดวิชาสวนใหญนักคึกษาเรียนรวม 3 – 4 วิชา 
ท้ังน้ีเพราะวิชาท่ีใชในการสอบเขาคัดเลือกมีวิชาหลักที่สําคัญหลายวิชา ไดแก คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร (เคมี ฟสิกส ชีววิทยา) และภาษาอังกฤษ ทําใหนักศึกษาที่มีความใฝรู ใฝเรียน 
พยายามขวนขวายหาความรูเพ่ิมเติมในทุกวิชาท่ีใชสอบแขงขัน สอดคลองกับไพฑูรย สินลารัตน 
(2546: 58) ที่พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 สวนใหญเรียนกวดวิชาจํานวน 4 วิชา (ใน
กรณีท่ีเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา) ซ่ึงการเรียนในแตละวิชาน้ัน นักศึกษาจัดตารางเวลาในการเรียน
เปนจํานวน 2 วัน/สัปดาห เพ่ือใหมีเวลาที่เหลือเพียงพอใชในการทบทวนเน้ือหาวิชากอนสอบ
คัดเลือกไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลองกับปริญญา แกวไทรนันท  (2545: 75) ท่ีพบวา นักเรียนเรียน
กวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชา  2 วัน/สัปดาห ดวยเหตุน้ีทําใหในแตละสัปดาหนักศึกษาตองเรียนกวด
วิชามากถึง 6 – 10 ช่ัวโมง/สัปดาห สอดคลองกับศศิภา จันทรักษ (2546: 96) ที่พบวา นักเรียนท่ี
เรียนกวดวิชาดวยจํานวน 5-10 ชั่วโมง/สัปดาหและยังสอดคลองกับไพฑูรย สินลารัตน (2546: 58) 
ท่ีพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญใชเวลาในการเรียนกวดวิชาประมาณ 6 – 10 
ช่ัวโมง/สัปดาห สําหรับวันที่เรียนกวดวิชาน้ัน นักศึกษาสวนใหญไมไดระบุวันที่แนนอนในการ
เรียน โดยสามารถเรียนกวดวิชาในวันธรรมดาหรือวันหยุด (เสาร-อาทิตย) ที่สถาบัน/โรงเรียนกวด
วิชาเปดสอน แตกตางศึกษาของกษิดิส ใจผาวัง (2548: 56) ท่ีพบวา นักเรียนเรียนกวดวิชามากที่สุด
ในวันหยุดเสารและอาทิตย  

ผูที่มีอิทธิพลตอการเรียนกวดวิชาคือ ตนเอง ทําใหสังเกตไดวานักศึกษาท่ี
มุงศึกษาในกลุมคณะวิทยาศาสตรสุขภาพมีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาคิด กลาตัดสินใจ และใฝ
เรียนเปนอยางย่ิง ซ่ึงทําใหนักศึกษามีความเต็มใจในการเรียนกวดวิชา โดยไมไดรับการบังคับจาก
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ผูปกครอง สอดคลองกับ ปริญญา แกวไทรนันท  (2545: 75) พบวา ผูที่มีอิทธิพลตอการเรียนกวด
วิชาคือ ตัวนักเรียนเอง  
 
 5.2.3  การสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ 
 นักศึกษาท่ีเรียนกวดวิชาสวนใหญสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียน ทั้งน้ีเพราะ
กระบวนการเรียนการสอนของสถาบัน/โรงเรียนกวดวิชา มุงเนนในการสอบคัดเลือกเปนสําคัญ 
โดยผูที่เรียนและไมเรียนกวดวิชาสอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนมากที่สุด และผูที่สอบ
ไดและไมไดในคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนใหเหตุผลสอดคลองกันคือ การเรียนกวดวิชามี
ผลตอการสอบผานเขาสถาบันอุดมศึกษา ฉะน้ันผูที่เสียโอกาสในการเรียนกวดวิชาจึงรูสึก
เสียเปรียบในการสอบเขามหาวิทยาลัยในหลายๆ ดาน ไดแก การเก็งขอสอบ เน้ือหาขอสอบที่ใช
ในการสอบคัดเลือกไมสอดคลองกับเน้ือหาของหลักสูตรในโรงเรียน เทคนิคการอานและเทคนิค
การจํา เปนตน สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. กองสถิติและวิเคราะห
ภาวะการศึกษา (2526: 7) พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนและไมเรียนกวดวิชา เห็นดวยกับ
การเรียนกวดวิชาวามีผลตอการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 

 
5.2.4  ปจจัยท่ีมีผลตอการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการ 
ปจจัยท่ีมีผลตอการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการมี 3 ปจจัย ไดแก ประเภทของ

โรงเรียน ลักษณะนิสัยในการเรียนดานวิธีการทํางานในเร่ือง “  การมีเทคนิคการอานและเทคการ
จํา ” และการเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับการสอบเขาคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนเปน
อันดับหน่ึง โดยตัวแปรดานการเรียนกวดวิชามีระดับอิทธิพลสูงท่ีสุด ซ่ึงผูท่ีเรียนกวดวิชา มีโอกาส
สอบไดคณะ/มหาวิทยาลัยท่ีตองการเรียนสูงกวา ผูท่ีไมเรียนกวดวิชา 10.800 เทา สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2526: 37) พบวา นักศึกษาเดิมที่จบจากโรงเรียนรัฐ
และปจจัยดานการเรียนกวดวิชา มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยจํากัดรับไดมาก โดยตัวแปรดาน
การเรียนกวดวิชามีอิทธิพลสูงท่ีสุดในการสอบคัดเลือก และยังสอดคลองกับวุฒิพล สกุลเกียรติ 
(2540: 62) พบวา ลักษณะนิสัยในการเรียนในดานการเตรียมตัวท่ีดีและมีเทคนิคการอานและจํา มี
ความสัมพันธกับผลการสอบคัดเลือก จึงสามารถกลาวไดวา การกวดวิชา เปนตัวแปรหน่ึงท่ีมีผล
อยางมากตอการสอบเขา เพราะชวยเพ่ิมพูนประสบการณความรูในเรื่องการสอบ โดยการสอนกวด
วิชามีลักษณะนําขอสอบเกามาเฉลยและเก็งขอสอบใหม ทําใหผูเรียนทราบถึงลักษณะของแนว
ขอสอบ รวมท้ังผูเรียนตองนําเทคนิคการอานและการจํา ที่ไดจากการเรียนกวดวิชาหรือจากการ
คนควาดวยตนเองมาประยุกตใชในการเตรียมตัวกอนสอบคัดเลือกดวย ซ่ึงผูที่มีภูมิหลังจบ
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การศึกษาจากโรงเรียนเอกชน จําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองในดานการเรียน

กวดวิชาและลักษณะนิสัยในการเรียนโดยกระทําลักษณะนิสัยเดนในเรื่องตางๆอยาง “เปนประจํา” 

เพื่อใหสามารถแขงขันกับผูท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลได และเพิ่มโอกาสการสอบเขา

คณะ/มหาวิทยาลัยที่ตองการเรียนไดสูงขึ้นดวย 

 

5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 

1. ผูเรียนควรสรางลักษณะนิสัยเดนเรื่อง “เทคนิคการอานและเทคนิคการจํา” เพื่อนํา

เทคนิคที่ดีน้ีใชในการอานหนังสือใหมีประสิทธิภาพและเพื่อการเลือกจําเฉพาะเนื้อหาสาระสําคัญที่

เปนประเด็นหลักใชในการสอบ โดยตองใชการลําดับความคิดในการทําความเขาใจเนื้อหาไดอยาง

รอบคอบและถี่ถวน และฝกทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการอานตําราที่ถูกตอง เชน การใชเทคนิค SQ3R 

เปนเทคนิคการอานแบบหนึ่ง โดยที่ S: Survey หมายถึง การสํารวจหนังสือหรือเอกสารที่จะอานใน

ภาพรวมกวาง ๆ Q:  Question หมายถึง การตั้งคําถามสิ่งที่อานเพื่อสรางความเขาใจในเนื้อหา และ 

3R: Read, Recite and Review  หมายถึง การอาน การทบทวนสิ่งที่อาน และการทําทั้ง 4 ข้ันตอน   

(S – Q – R – R) ซ้ําอีกครั้งเพื่อชวยใหเขาใจและจําได (คณาจารยโครงการแนะแนว โรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2537: 22-25)  

2. ทางโรงเรียนควรมีการจัดการประเมินเกี่ยวกับการสํารวจลักษณะนิสัยของผูเรียนอยาง

ตอเนื่อง เพื่อติดตามพัฒนาการความกาวหนาของผูเรียนแตละคน และเปนการปลูกฝงผูเรียนให

ตระหนักถึงการปฏิบัติ ชวนกระตุนและพัฒนาใหมีลักษณะนิสัยในการเรียนที่ดีเปนสําคัญ 

3. ครู/อาจารย ในโรงเรียนควรปรับเปลี่ยนลักษณะการสอนที่นอกเหนือจากการสอน

เนื้อหาวิชาเรียนโดยรวมเพียงอยางเดียว เปนการเพิ่มการสอนที่เนนเพื่อเก็ง/เฉลยขอสอบเขาไปดวย 

โดยการรวบรวมขอสอบเกามาสอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียนเพื่อใหนักเรียนไดลองฝกหัด ไดลองทํา

และไดลองคิดในกระบวนการที่ซับซอนหรือแตกตางจากเนื้อที่ไดเรียนไป และควรเพิ่มจํานวน

ช่ัวโมงในการเรียนเพื่อเนนเฉพาะเนื้อหาโจทยท่ีใชสําหรับการสอบคัดเลือกใหกับนักเรียน โดยถือ

วาชั่วโมงเรียนที่เพิ่มมาเปนสวนหนึ่งของวิชาเรียนนั้นๆ เพื่อชวยลดปญหาการเรียนกวดวิชาอยาง

ฟุมเฟอยและใหเกิดความเสมอภาคใหกับผูเรียนอื่นๆที่ไมมีโอกาสเรียนกวดวิชา  

4. เนื้อหาที่ใชในการสอบคัดเลือก ควรเปดโอกาสใหครู/อาจารยในระดับมัธยมศึกษาได

ทราบถึงขอบเขตของเนื้อหาที่ตรงกับวัตถุประสงคตามหลักสูตร ซ่ึงนักเรียนสามารถประยุกตใช

ความรูท่ีไดเรียนมาเพื่อใชในการสอบเขาไดอยางเต็มที่ สงผลตอการเพิ่มแรงผลักดันใหนักเรียน
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สนใจการเรียนในหลักสูตรมากขึ้น และฝกใฝในเนื้อหาวิชาเรียนที่ใชในการสอบเขาแทนการเรียน

กวดวิชา 

5. ปจจุบันมีนักเรียนเรียนกวดวิชาเปนจํานวนมาก ช้ีใหเห็นไดวา การพัฒนาคุณภาพการ

สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีประสิทธิภาพและมีความเสมอภาคมีความสําคัญ

เปนอยางยิ่ง ครูผูสอนจําเปนตองเอาใจใสในการเรียนของนักเรียนอยางทั่วถึง เพื่อใหการเรียนกวด

วิชามีความสําคัญลดนอยลง 
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แบบสอบถามนักศึกษาที่เรียนคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 

                            
 

 

คําชี้แจง   โปรดกรอกขอความในชองวางท่ีกําหนดหรือทําเครื่องหมาย    ลงใน          หนาขอความที่
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1. เพศ          ชาย                   หญิง 

2. อายุ.......................... ป......................... เดือน 

3. โรงเรียนที่ทานสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ช่ือโรงเรียน ..................................................................................จังหวัด................................................ 

 ประเภทของโรงเรียน    รัฐบาล         เอกชน 

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ................................................................. 

5. ทานเคยไดรับทุนการศึกษาระหวางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม 

    เคย  โปรดระบุประเภทของทุน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)    ไมเคย 

      ทุนเรียนดี 

      ทุนขาดแคลน 

      ทุนของผูที่มีความสามารถพิเศษ/เฉพาะตัว (โปรดระบุ).................................... 

      อื่นๆ(โปรดระบุ)................................................................................................. 

6. อาชีพหลักของบิดาและมารดา     บิดา  มารดา 

  รับราชการ 

  คาขายหรือธุรกิจสวนตัว 

  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  พนักงานบริษัทเอกชน 

  เกษตรกรรม 

รับจาง 

คณะ................................................................ 

มหาวิทยาลัย..................................................... 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
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อื่นๆ (โปรดระบุ)  บิดา ...............................................มารดา........................................................ 

7. รายไดรวมของครอบครัว โดยเฉลี่ยตอเดือน  

                        ตํ่ากวา 20,000 บาท             20,001 – 30,000 บาท                  30,001 – 40,000 บาท 

             40,001 – 50,000 บาท            50,001 – 60,000 บาท                  60,001 – 70,000 บาท

             70,001 – 80,000 บาท            80,001–  90,000 บาท                  90,001 บาทขึ้นไป 

8. ภูมิลําเนาในขณะที่ทานเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 กรุงเทพและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนครปฐม )  

 จังหวัดอื่นๆในเขตเทศบาล             จังหวัดอื่นๆนอกเขตเทศบาล 

 
 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองคําตอบที่ตรงกับลักษณะหรือความคิดเห็นของทาน 
 

 

ลักษณะนิสัยในการเรียน 
ไม
เค
ยทํ
าเ
ลย
 (
1) 

นา
นๆ
ครั้
ง (
2) 

บา
งค
รั้
ง (
3) 

บอ
ยม
าก
 (
4) 

เป
นป
ระ
จํ
า (
5) 

1.ขาพเจามีการวางแผน การจัดตารางเวลาระหวางกิจกรรมตางๆการ

ทําการบาน และการทํารายงาน 

     

2.ขาพเจานั่งใจลอยและไมต้ังใจเรียนในเวลาเรียน      

3.ขาพเจาทํางานไดชาและนอย ทั้งๆที่ใชเวลามาก      

4.ขาพเจามักลืมสิ่งที่ทองไวกอนเขาหองสอบ และทําขอสอบดวย

ความประหมาสับสน 

     

5.ขาพเจาขีดเสนใต ทําโนตยอเนื้อหาสําคัญในบทเรียนที่ครูเนน      

6.ขาพเจาทําขอสอบอยางระมัดระวัง และตรวจทานคําตอบกอนสง      

7.ขาพเจามักจดงานไมทัน หรือเวนที่วางไว เมื่อใกลเวลาสอบจึงขอ

เพื่อนจดตามทีหลัง 

     

8.ขาพเจาอานหนังสือลวงหนากอนเขาเรียนและทบทวนวิชาที่เรียน      

9.ขาพเจามีเทคนิคการอานหนังสือและเทคนิคการจํา      

10.ขาพเจาสงการบานหรือรายงานทันตามเวลาท่ีกําหนด      

 

ตอนที่ 2 ขอมูลลักษณะนิสัยในการเรียน 
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คําชี้แจง   โปรดกรอกขอความในชองวางท่ีกําหนดหรือทําเครื่องหมาย    ลงใน          หนาขอความที่   

ตรงกับ ลักษณะหรือความคิดเห็นของทาน 

1. ทานเคยเรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม 

      เคย (ตอบ 3.1)                    ไมเคย (ตอบ 3.2 ) 

 

 

2.ทานมีเหตุผลใดในการเรียนกวดวิชา ( เรียงลําดับความสําคัญ 1-3 ) 

............. เพื่อทบทวนเนื้อหาความรู ชวยสรุปเนื้อหาใหเขาใจมากขึ้น  

..............เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

..............เพื่อใหเรียนทันเพื่อนหรือมากกวาเพื่อนในชั้นเรียน  

..............เพื่อตองการทําเกรดใหสูงขึ้น 

..............เพื่อเปนการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 

..............เพื่อตองการปูพ้ืนฐานใหสามารถเรียนเนื้อหาที่ยากขึ้น สูงขึ้นได 

..............เพื่อตองการเทคนิคการจํา การคํานวณ การใชสูตรเทคนิคการทําขอสอบและแนวขอสอบ 

..............ผูปกครองตองการใหเรียน หรือเรียนตามคานิยมตามแบบเพื่อนในช้ันเรียน 

..............เนื่องจากเนื้อหาของขอสอบคัดเลือกไมสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตรที่โรงเรียน 

..............เพื่อสรางกําลังใจใหกับตนเองใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น 

..............เพื่อพบปะเพื่อนฝูง        .............อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................................... 

3. เมื่อทานเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ทานไดเรียนกวดวิชาใดบาง  

ระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6 

       ภาคเรียน 

 

วิชา ภา
คเ
รีย
นที่
 1 

ปด
ภา
คเ
รีย
นที่
1 

ภา
คเ
รีย
นที่
 2 

ปด
ภา
คเ
รีย
นที่
2 

ภา
คเ
รีย
นที่
 1 

ปด
ภา
คเ
รีย
นที่
 

ภา
คเ
รีย
นที่
 2 

ปด
ภา
คเ
รีย
นที่
 

ภา
คเ
รีย
นที่
 1 

ปด
ภา
คเ
รีย
นที่
 

ภา
คเ
รีย
นที่
 2 

ปด
ภา
คเ
รีย
นที่
 

 

ภาษาไทย              
 

ภาษาอังกฤษ              
 

คณิตศาสตร              
 

วิทยาศาสตร              
 

สังคม              

3.1 สําหรับผูท่ี  เคย  เรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชา 

ตอนที่ 3 ขอมูลการเรียนกวดวิชา 
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4. ทานเรียนกวดวชิาใดบางเพื่อการเตรียมสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย (วิชาใดท่ีเรียนมากกวา 1 คร้ังใหแยกตอบเพ่ิมในชองวาง เชน วิชาคณติศาสตรเรียน 2 คอรสแยกเขยีนเปน 2 วิชา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
วิชาที่เรียน 
กวดวิชา 

ใสหมายเลขคําตอบลงในชองวาง 

ขนาดของผูเรียน 
(คน) 

1.ตํ่ากวา 30 คน 
2.ต้ังแต 30-100 คน 
3.มากกวา 100 คน 
 

ประเภทของการกวดวิชา 
1.เปดกวดวิชาตลอดท้ังป 
2.เปดกวดเฉพาะภาคฤดูรอน 
3.เปดกวดวิชาตลอดท้ังปและ
ภาคฤดูรอน 
4.ตามความตองการผูเรียน 
5.อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

สถานที่เรียนกวดวิชา 
1.บานผูเรียน/ผูสอน 
2.โรงเรียน 
 3.สถาบัน/รร.กวดวิชา 
 4.อื่นๆ (โปรดระบุ) 

วิธีการสอน 
1.สอนสด 
2.สอนผานสื่อ 
3.ท้ังสอนสดและสอน
ผานสื่อ 
4.อื่นๆ (โปรดระบุ) 

รูปแบบการสอน 
1.สอนแบบตัวตอตัว  
2.ผูสอนคนเดียว 
3.ผูสอนเปนคณะ 
4.อื่นๆ (โปรดระบุ) 
 

ลักษณะการสอน 
1.เ น น เ ก็ ง / เ ฉ ล ย
ขอสอบ 
2.เนนสรุปเน้ือหา 
3.เนนทําแบบฝกหัด 
4.เนนบรรยาย 
5.เนนถามอยางเดียว  
 6.อื่นๆ (โปรดระบุ) 

ตําราเรียน 
1.หนังสือเดิมในรร. 
2.หนังสือของสถาบัน/รร.กวด
วิชา 
3.หนังสือท่ีวางขายท่ัวไป 
4.ชีทท่ีไมไดเปนหนังสือ 
5.อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

1.ภาษาไทย        

2.ภาษาอังกฤษ        

3.คณิตศาสตร        

4.วิทยาศาสตร        

5..........................        

6..........................        

7..........................        

8..........................        

9..........................        
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คําถามขอ 6-7 เฉพาะการเรียนกวดวิชาพ่ือเตรียมสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 

5. ใน 1 สัปดาหทานเรียนกวดวิชาจํานวน.................................วัน วันใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 วัน) 

   วันจันทร     วันศุกร 

  วันอังคาร     วันเสาร 

  วันพุธ      วันอาทิตย 

วันพฤหัส 

6. ใน 1 สัปดาหทานเรียนกวดวิชาท้ังหมดรวมทุกวิชาจํานวน.................ช่ัวโมง..................นาท ี 

7. ผูที่มีอทิธิพลตอการเรียนกวดวิชาของทานมากที่สุด 

  ตนเอง                   เพ่ือน/รุนพ่ี            ครู/อาจารย                ผูปกครอง       อื่นๆ........ 

(ขามไปตอนที่ 4) 

 
8. ทานมีเหตุผลใดทีท่ําใหไมเรียนกวดวิชา ( เรยีงลําดับความสําคัญ 1-3 ) 

............. การตั้งใจเรียนและเขาเรียนทุกคร้ังในโรงเรียนสามารถเปนผลตอการสอบคัดเลือกที่ดีได 

..............การเรียนกวดวิชาเปนเพียงการสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนมาแลว 

..............การจัดกลุมติวเน้ือหาวิชาเรียนกับเพื่อน หรือรุนพ่ี หรือผูปกครองก็เพียงพอแลว 

..............การทบทวนบทเรียนเปนประจําดวยตนเองทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนได 

..............การเรียนกวดวิชาไมไดชวยใหการเรียนดีข้ึน แตชวยใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 

..............การกวดวชิาเปนคานิยมที่ทาํตามและเลียนแบบกันในหมูนักเรียน 

..............การเรียนกวดวิชาทําใหเสียเวลาในการทบทวนเน้ือหาบทเรียนไดนอยลง 

..............เพราะไมเชื่อวาการกวดวิชาทําใหสอบคัดเลือกได 

..............สามารถหาความรูไดจากแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน หองสมุด รายการโทรทัศน  อินเตอรเน็ต ฯลฯ 

..............การเรียนวิชา เสียคาใชจายมาก 

..............การเรียนกวดวิชาเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 

..............ผูปกครองไมสนับสนุน 

..............ไมมีเวลาวาง ตองทํางานอ่ืนจึงไมมีเวลา 

..............อ่ืนๆ (โปรระบุ) 

(กรุณาทําตอตอนที่ 4) 

3.2 สําหรับผูท่ี  ไมเคย  เรียนพิเศษหรือเรียนกวดวิชา 
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คําชี้แจง   โปรดกรอกขอความในชองวางท่ีกําหนดหรือทําเครื่องหมาย    ลงใน          หนาขอความที่

ตรงกับ   

                ลักษณะหรือความคิดเห็นของทาน 

1.ปจจุบันทานศึกษาอยูคณะ.....................................................มหาวิทยาลัย.................................................. 

2.คณะ/มหาวิทยาลัยที่ทานเรียนอยู ทานเลือกเปน อันดับที่ 1 หรือไม         

                       ใช     

สําหรับผูเรียนกวดวิชา : ทานคิดวาการกวดวิชามีผลตอการสอบผานคัดเลือกไดหรือไม 

                     ใช 

            ไมใช เพราะ ............................................................................................................. 

                                       ................................................................................................................................ 

สําหรับผูท่ีไมไดเรียนกวดวิชา : ทานคิดวาการกวดวิชามีผลตอการสอบผานคัดเลือกไดหรือไม

            ใช 

            ไมใช เพราะ ......................................................................................................... 

                                       .............................................................................................................................. 

           ไมใช (ผูที่สอบผานคัดเลือกอันดับ 2-4) 

            สําหรับผูเรียนกวดวิชา : ทานคิดวา ถาไมเรียนกวดวิชาอาจไมผานการสอบคัดเลือกเลยใชหรือไม 

             ใช 

                          ไมใช เพราะ............................................................................................................ 

              ................................................................................................................................ 

สําหรับผูท่ีไมไดเรียนกวดวิชา : ทานคิดวา ถาทานเรียนกวดวิชาจะทําใหทานสอบผานการ

คัดเลือกอันดับที่ 1 ใชหรือไม 

                ใช 

                         ไมใช................................................................................................................... 

              ........................................................................................................................................... 

 

 

3.คณะ/มหาวิทยาลัยที่ทานเรียนอยู เปนคณะ/มหาวิทยาลัย ที่ทานตองการเรียนมากที่สุดหรือไม 



115 

           ใช 

          ไมใช (โปรดระบุ) คณะ.................................มหาวิทยาลัย...................................... 

   เหตุผลที่ทาน ไมได คณะ/มหาวิทยาลัย ที่ตองการเรียนมากที่สุดเพราะอะไร  

   ............................................................................................................................................ 

   ............................................................................................................................................. 

4.ความคิดเห็นกับการเรียนกวดวิชากับการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

___________________________________________________________________________________ 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาอันมีคาสําหรับการใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุด 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวสุวิมล  จีระทรงศรี 
  
ประวตัิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการเกษตร) 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร    
                                                                                 ลาดกระบัง 
  ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 
 
ประสบการณทํางาน พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน   
 นักวิจัย 
 บริษัท เอเจนซ่ีฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส จํากัด 
 10 ถนนนนทรี แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา  
 กรุงเทพมหานคร 10120 
 
 พ.ศ. 2549 – 2552 
 ครูพิเศษวิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา 
 บริษัท คณิตกร ที่ปรึกษา จาํกัด 
 861/8 ตึก ที.ไอ.ที. ซอยสาธุประดิษฐ 20 บางโคล  
 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1012 
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