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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้
เรียนโรงเรียนกวดวิชา ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการตดัสินใจของผูป้กครองและ
ศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทัว่ไปกบัปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาและปัจจยัดา้นวตัถุประสงค์ของ
การเรียนกวดวิชาต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการน าบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดบั
ประถมศึกษา โดยใชเ้คร่ืองมือแบบสอบถามส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ในกลุ่มผูป้กครองตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอยา่ง เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ สถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม พบวา่  

1. ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.84  มีช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปีร้อยละ 58.44 มี
ความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนคือเป็นมารดาร้อยละ 48.83 การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าร้อยละ 
57.92  อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 35.06 และรายไดต่้อเดือน 15,000 – 25,000 บาท
ร้อยละ 35.58   

2. ปัจจยัด้านโรงเรียนกวดวิชา  มีมีผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.93 ปัจจยัดา้นวตัถุประสงคข์องการเรียนกวดวชิามีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92  

3. ปัญหาและอุปสรรคในการตดัสินใจของผูป้กครองอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.43   
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4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปของผูป้กครองกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครอง  

4.1.ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายแุละปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 31-40 ปี ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมาก
ท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ เนน้การ
เก็งขอ้สอบ เนน้การแกปั้ญหาดว้ยวธีิแปลกหรือเรียกวา่  “ เทคนิค ”  

4.2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาชีพ/งานท่ีท าของผูป้กครองและปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกั  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจ  

4.3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษาของผูป้กครองและปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชาท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ซ่ึงไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนแบบ
ผูส้อนคนเดียว  การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นความเขา้ใจ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นการเก็ง
ขอ้สอบ   

4.4.ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครองและปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชา
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-
20,000บาท ซ่ึงไดใ้หค้วามส าคญักบัปัจจยัในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การ
เก็งขอ้สอบ   
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ABSTRACT 
 

The influencing factors of parents’ decision to enroll their children in primary tutorial 
schools were investigated ,the problems and suggestions about the decision of the parents. And 
study the relationship of general information on  factors studied were schools and the purpose of 
their children in primary tutorial schools by using questionnaires for data collection in Mueang 
district, Chiang Mai province. The sample was 385 parents.  For quantitative analysis, percentage, 
means, standard deviations, and Chi-square were applied to analyze the data. It was found that 
 1. Most parents  55.84 percent are female with an age range between 31-40 years , 58.44 
percent is associated with a student 's mother , 48.83 percent have a bachelor's degree ,57.92 per 
cent were government officers / employees of state enterprises and 35.58 percent have revenues per 
month 15,000 - 25,000 THB  
 2. Factors studied were schools There can affect the decisions of parents in the high level, 
Average 3.93 and the purpose of their children in primary tutorial schools There can affect the 
decisions of parents in the high level, Average 3.92  
 3. The problems and suggestions about the decision of the parents in the least level 
Average 2.43 
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 4. The relationship between parental information on the factors influencing the decision 
of parent                                  parents 
    4.1 The relationship between age and factors studied were schools influencing the 
decision of parents  It was found that  most parents are age range between 31-40 years, which has 
focused the high level on factors include the most famous schools is unknown, The curriculum 
focuses on understanding ,Focus on test speculative Focus on solutions or so-called " technical" . 
   4.2 The relationship between career / job of parents and factors studied were schools 
influencing the decision of parents  It was found most parents are career civil servants / state 
employees  , which has focused the high level on factors include the most famous schools is 
unknown and The curriculum focuses on understanding 

 4.3 The relationship between education level of parents and factors studied were schools 
influencing the decision of parents  It was found that  most parents have a degree or bachelor's 
degree , which has focused the high level on factors include the most famous schools is unknown, 
The curriculum focuses on understanding , test speculative  

 4.4 The relationship between the average monthly income of the parents  and factors 
studied were schools influencing the decision of parents  It was found that Most parents with an 
average income per month . 15,000-20,000 baht which has focused the high level on factors include 
The curriculum focuses on test speculative  

 

 


