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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อหาคําตอบวาเหตุใดการเรียนกวดวิชายังมีความจําเปนตอการศึกษาข
องไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา การวิจัยมุงจุดประสงคเพื่อ 1)
ศึกษาสภาพการณการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบัน 2)
เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตอความสําคัญของการเรียนกวดวิชา
ภายใตระบบการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับการเรียนการสอนในโรงเรีย
นตามระบบการปฏิรูปการศึกษา
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กลุมประชากรตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชายและหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง
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กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญของจังหวัดเชียงใหม 3 โรงเรียน
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โรงเรียนดาราวิทยาลัย, โรงเรียนปรินสรอแยลวิทยาลัย
และโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ในทุกแผนการเรียน
วิธีการวิจัยประกอบดวยการศึกษาขอมูลแบบปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ
และขอมูลทุติยภูมิซึ่งประกอบดวยการศึกษางานที่เกี่ยวของ
เชน
บทความ
ขาว
และการทําประชาพิจารณ การวิเคราะหขอ มูลเปนแบบสถิติเชิงพรรณนา

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดกําลังเรียนกวดวิชาและสวนมากเลือกเรียนมากกวาห
นึ่งวิชา
v
กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดตัดสินใจเรียนดวยตัวเองในขณะที่ยังมีสวนหนึ่งที่ตัดสินใจเรียนเพราะได
รับอิทธิพลจากเพื่อนและผูปกครอง
กลุมตัวอยางทั้งหมดเห็นดวยวาการเรียนกวดวิชาเปนสิ่งที่จําเปนตอการศึกษาดวยเหตุผล 2
ประการคือ การกวดวิชาชวยทบทวนและสรุปบทเรียนที่เรียนมาและชวยใหมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
โดยเมื่อเปรียบเทียบกลยุทธการสอนของโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนปกติแลว
นักเรียนสวนมากเห็นวากลยุทธการสอนของโรงเรียนกวดวิชาดีกวาในโรงเรียนปกติ
เพราะสามารถสรุปและอธิบายใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น
เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในบางเรื่อง
เชนในเรื่องการสอนแบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
การทํางานกลุมและการทํางานนอกหองเรียน
แตผูเรียนไมพอใจกับภาระงานที่หนักขึ้นและการตองศึกษาหาขอมูลดวยตนเอง
จากผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญที่ทําใหการกวดวิชายังคงอยูคูกับระบบการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึ
กษาของประเทศไทยคือ
1)
ระบบการรับเขามหาวิทยาลัยไมสอดคลองกับหลักการของการปฏิรูปการศึกษา
2)
ครูขาดความเปนกันเองกับนักเรียนและมีกลยุทธการสอนที่ไมนาสนใจ
3)
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนไทยยังไมสอดคลองกับหลักการของการปฏิรูปการศึกษา
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ABSTRACT
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This research was conducted aiming to answer the question why tutoring still

exists, though the education reform has been implemented. The study was done for

All rights reserved
three main purposes: 1) to determine the present status of tutoring enrollment among
high school students; 2) to determine attitudes of high school students towards the

necessities of tutorial enrollment in the era of Thailand’s education reform; and 3) to
study the satisfaction of high school students with the changes of learning-teaching
activities in their own schools in accordance with the National Education Reform.

The respondents in this study were 150 upper secondary school students, both
male and female, who studied at three large private schools in Chiang Mai; Prince
Royal’s College, Dara Academy and Montfort College, with a variety studying
programs. Research procedures consisted of the Primary Research, using
questionnaires and the technique of interviewing and the Secondary Research, based
on the relating articles, news and public opinions. Data analysis procedures were by
vii
means of Descriptive Statistics.
The study revealed that almost all of the respondents were taking tutorial courses
and they were studying more than one subject. Regarding the reason for taking
tutorial classes, the majority made the decision to study by themselves, while a few of
them were influenced by others such as friends and parents.
All of them agreed that tutoring was a very necessary means of learning for two
reasons given as follows. The first reason was to help them review and summarize
their lessons and the other one was to help them get better grades. When comparing
the teaching strategies in tutoring centers and those in the respondents’ schools, the
majority thought those in the tutoring centers were better than those in their own
schools. In the respondents’ point of view, the most outstanding point of the tutorial
classes was to ease and summarize all of the lessons.
Focusing on the satisfaction with the changes of the learning and teaching
activities and methodology provided at school, the respondents were partly satisfied.
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With the student-centered learning method as stated in the national education act, the
students enjoyed working with friends and occasionally doing out-of-class activities,
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but they were fed up with hard work and self-study.

From the result of the study, it was found that the factors making tutoring still
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exist in the education reform system of Thailand were 1) the admission system does

not coincide with the concept of the education reform, 2) teachers are not close to the

students and do not have satisfying teaching techniques, and 3) the learning behaviour
of Thai students is irrelevant to the Thai education reform.

