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The purposes of this study are to study the market structure of the tutorial schools in 

Patumwan, Bangkok and the general situation of the tutorial business in Thailand.  
The population and samples that used in this study include 25 tutorial schools in Patumwan that 
have officially registered. The  samples are conducted by the quota sampling, data analysis and 
statistics that used for this research are the content analysis and description by percentage, 
mean, Concentration Ratio (CR) and Hirschman-Herfindahl Index (HHI).  

The result showed that the number of tutorial schools in Thailand has increased in  
2004 -2007 and slightly declined in 2008.The tutorial school is in Bangkok were one / third of all. 
During 2004 – 2008, the number of students increased every year. In Bangkok, the number of 
students was a haft of all as well as females are more than the males. The ratio of teachers per 
student in Bangkok was over than the others. Most of students come from Bangkok and 
boundary areas, 15-18 years old, secondary education level and Science–Mathematic program. 
Their parent’s educated in Bachelor degree, most of them have been working in business 
sectors and earned more than 30,000 baht per month.  

In the aspect of the tutorial school in Patumwan, the market structure has been a 
monopolistic competition. Their concentration rates (CR) were 0.6830 in 2006, 0.6848 in 2007 
and  0.7240 in 2008, respectively as well as their HHI  were 0.0390 in 2006, 0.0389 in 2007 and 
0.0389 in 2008, respectively. The programs provided by the tutorial businesses have been 
similar for the student’s decision to apply for their studying. Each program can substitute to the 
others forever. Because of the students are always informed about tutorial school news, most of 
them are also compare the current school with the others for selecting the best school.  
The teacher abilities are the key factor for the student’s decision to apply for studying. It’s easy 
for the new enterprisers to enter the tutorial school market with a few of financial fund. 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 
         การศกึษาเป็นรากฐานที�สําคญัในการพฒันาประเทศ เนื�องจากการศกึษาเป็นการเสริมสร้าง
ศกัยภาพ   ของคน ซึ�งจดัเป็นปัจจยัที�สําคญัในระบบเศรษฐกิจให้มีความรู้ความสามารถ และพฒันา
เป็นแรงงานที�มีคณุภาพต่อไปในอนาคต ความสําคญัของการศึกษาที�มีต่อการพฒันาประเทศ เห็นได้
จากการจดัให้มีการบริการด้านการศกึษาขั 1นพื 1นฐาน ตั 1งแต่ระดบัประถมศกึษาจนถึงมธัยมศกึษาตอน
ปลาย งบประมาณที�รัฐบาลจดัสรรเพื�อใช้ในการพฒันาด้านการศกึษาในปีงบประมาณ 2543 - 2552 
ได้เพิ�มขึ 1นอย่างต่อเนื�องทกุปี โดยเพิ�มขึ 1นจาก 220,620.80 ล้านบาท ในปี 2543 เป็น 294,954.90   
ล้านบาท ในปี 2549 และ เพิ�มขึ 1นเป็น 397,860.10 ล้านบาท ในปี 2552   ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 งบประมาณรายจา่ยด้านการศกึษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2543-2552 

 

ปีงบประมาณ          งบประมาณ ที�ได้รับจดัสรร *        เพิ�ม/ลด                เพิ�ม/ลด 
                                 (ล้านบาท)                                (ล้านบาท)               (ร้อยละ) 

     2543 220,620.80            -         - 
     2544 221,591.50     + 970.70     +0.44 
     2545 222,989.80                         +1,398.30    +0.63 
     2546 235,092.10                     +12,102.30   +5.43 
     2547 251,194.00                    +16,101.90   +6.85 
     2548 262,721.80                     +11,527.80   +4.59 
     2549 294,954.90                     +32,233.10                +12.27 
     2550 355,241.10                     +60,286.20                 +20.44 
     2551 364,634.20                      + 9,393.10   +2.64 
     2552 397,860.10                      +33,225.90     +9.11 
 

 

* ที�มา: สํานกังบประมาณ สํานกันายกรัฐมนตรี 
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 แม้ว่าในส่วนของภาครัฐจะมีการจัดสรรงบประมาณ เพื�อสนับสนุนและพฒันาการศึกษา
ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื�อง   และปัจจุบนัภาคเอกชนได้เข้ามาลงทุนในด้านการศึกษามากขึ 1น แต่
พบวา่การจดัการศกึษาของไทย ยงัมีปัญหาในด้านความไม่เพียงพอของจํานวนการรับเข้าศกึษาตอ่ใน
ระดบั อดุมศกึษากับจํานวนผู้สมคัรสอบคดัเลือก โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาที�มีชื�อเสียงของรัฐ  ใน
บางคณะและบางสาขาวิชาที�เป็นที�นิยม จะมีจํานวนผู้สมคัรสอบเป็นจํานวนมาก ในขณะที�จํานวนรับ
ของสถาบนัการศกึษา และสาขาวิชานั 1นๆมีจํากดั ดงัแสดงในตาราง  2 
  

ตาราง 2 สถิตผิู้สมคัรสอบคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาในระบบ Admissions ปี 2552 แยก
ตามมหาวิทยาลยัที�จํานวนผู้สมคัรสงูสดุ 15 อนัดบัแรก 

 

 ลําดบัที�  มหาวิทยาลยั/สถาบนั                  จํานวนประกาศรับ(คน)         จํานวนผู้สมคัร(คน) 

     1  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   9,000      55,102 
     2 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   2,223      29,135 
     3 มหาวิทยาลยับรูพา    3,649      28,819  
     4 มหาวิทยาลยันเรศวร    2,938      28,288  
     5 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่    2,096      28,132 
     6 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   1,650      27,350 

     7       มหาวิทยาลยัศลิปากร    2,826      23,614 
     8 มหาวิทยาลยัขอนแก่น              1,985        23,250 

     9 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   4,713      22,734 
   10  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   3,640      21,721 
   11 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   1,953      19,447 
   12 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   3,093      13,094 
       เจ้าคณุทหารลาดกระบงั     
   13 มหาวิทยาลยัมหิดล    1,477      12,000 
   14 มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   1,977      11,329 
   15 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ   1,515      11,232 
 
 

   ที�มา : เว็บไซต์การคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาในระบบกลาง 
   Central University Admissions System (CUAS)  
  http://www.cuas.or.th 
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        ความต้องการเข้าศึกษาต่อในบางคณะและบางสาขาวิชาของสถาบันที�มีชื�อเสียง โดย
คาดหวงัวา่ เมื�อจบการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาที�มีชื�อเสียงแล้ว จะส่งผลตอ่การมีหน้าที�การงานที�ดี
ในอนาคต ค่านิยมดังกล่าวทําให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษาที�เพิ�มขึ 1น ประกอบกับระบบการรับ
นกัเรียนเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาของไทย ใช้วิธีการสอบคดัเลือกเป็นหลกั โดยในปัจจบุนัใช้การ
สอบระบบกลาง หรือ ระบบแอดมิสชนัส์  (Central university admissions system) ซึ�งเริ�มใช้มาตั 1งแต่
ปี พ.ศ. 2549 (ปีการศกึษา 2548) โดยระบบแอดมิสชนัส์ จะนําผลการเรียนตลอดช่วงมธัยมศกึษาตอน
ปลาย มาพิจารณาร่วมกับคะแนนสอบ ทําให้นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จําเป็นต้องทํา
คะแนนในระหว่างเรียนในโรงเรียนให้สงูขึ 1น นกัเรียนส่วนใหญ่จึงนิยมเรียนกวดวิชามากขึ 1น นอกจากนี 1
ในปัจจุบนัผู้ปกครองจํานวนมาก ยงัให้ความสําคญัในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชาเพื�อพฒันา
ทกัษะเฉพาะด้านในด้านอื�นๆ นอกเหนือจากด้านวิชาการ เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ 
นํามาซึ�งการขยายตวัของธุรกิจการกวดวิชาซึ�งเพิ�มขึ 1นอยา่งรวดเร็วในชว่ง 10 ปีที�ผา่นมา ดงัพิจารณาได้
จากจํานวนโรงเรียนกวดวิชาและจํานวนนกัเรียนกวดวิชา ตามภาพประกอบ 1 
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จํานวนโรงเรียน(แหง)จํานวนนักเรียน(คน)

 
                    
 

      ภาพประกอบ 1 จํานวนนกัเรียนและจํานวนโรงเรียนกวดวิชา ปีการศกึษา 2541 – 2550 

      หมายเหต ุ     : ปี 2546 ไมมี่การเก็บข้อมลู 

      ที�มา     : สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน ปี 2552 

จํานวนนกัเรียน จํานวนโรงเรียน 



 4 

จะเห็นได้ว่าจํานวนของโรงเรียนกวดวิชา และจํานวนนกัเรียนที�เรียนกวดวิชาในแตล่ะปีของ
ประเทศไทยมีจํานวนเพิ�มขึ 1น สถาบนักวดวิชาที�มีชื�อเสียงจะมีผู้สมคัรเรียนเป็นจํานวนมาก ทําให้มีการ
ขยายสาขาไปตามแหล่งชุมชนตา่งๆ ไม่เฉพาะแต่ในกรุงเทพมหานคร แต่ขยายไปยงัจงัหวดัใหญ่ๆใน
ภมูิภาคตา่งๆทั�วประเทศ ข้อมลูของสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน พบว่าในปี 2550 
มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชาที�จดทะเบียนถกูต้องทั�วประเทศทั 1งสิ 1น 1,078  แห่ง จํานวนนกัเรียน 353,060 
คน ในจํานวนนี 1เป็นโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร 334 แห่ง จํานวนนกัเรียน 147,012 คน 
และเป็นโรงเรียนกวดวิชาที�เปิดสอนในภมูิภาคตา่งๆทั�วประเทศ 744 แห่ง จํานวนนกัเรียน 206,048 คน 
(ที�มา:www.opec.go.th) ในช่วงแรกซึ�งมีการคดัเลือกบคุคลเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาโดยระบบ
การสอบเอ็นทรานซ์ การกวดวิชาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที�ผลการสอบเข้าศกึษาตอ่  โดยเป็นการกวดวิชา
เฉพาะชว่งใกล้สอบคดัเลือก (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2545) เมื�อเปลี�ยนมาเป็นระบบแอดมิสชนัส์ การกวด
วิชาก็ไม่ได้มีแนวโน้มลดลง แตเ่ปลี�ยนรูปแบบมาเน้นการกวดวิชาทั 1งปี จนขยายไปถึงการกวดวิชาทุก
ระดบัชั 1นของระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื�อเพิ�มคะแนนเฉลี�ยสะสม หรือ GPA (Grade point 
average) ที�จะนําไปประกอบในระบบแอดมิสชนัส์  โดยสถาบนักวดวิชาตา่งๆจะมีกลยทุธ์ในการดงึดดู
ผู้ เรียน ทั 1งการจดัการเรียนการสอนที�หลากหลายรูปแบบ การใช้สื�อผสม การสอดแทรกมุกตลกให้
นา่สนใจ วิธีการกวดวิชาจะมีทั 1งการเรียนกบัครูแบบตวัตอ่ตวั การเรียนเป็นกลุ่ม ตลอดจนการเรียนผ่าน
ระบบโทรทศัน์วงจรปิด ซึ�งโรงเรียนกวดวิชาได้จดัชว่งเวลาเรียนที�ยืดหยุ่นและหลากหลาย เพื�อให้ผู้ เรียน
สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความพร้อมของผู้ เรียนแตล่ะคน และจากการศกึษาผลงานวิจยัเกี�ยวกบั
การกวดวิชาพบวา่สว่นใหญ่เป็นการศกึษาเกี�ยวกบั อปุสงค์ของการกวดวิชา คา่ใช้จ่าย และประสิทธิผล
ของการกวดวิชา    จึงเป็นสิ�งที�น่าสนใจว่าธุรกิจการกวดวิชาในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นศนูย์กลางทางการศกึษา มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชาและจํานวนผู้ เรียนมากถึง
หนึ�งในสามของทั 1งประเทศ จะมีโครงสร้างและลกัษณะตลาดแบบใด 

การศึกษาครั 1งนี 1 ผู้ วิจัยเลือกทําการศึกษาข้อมูลในพื 1นที�เขตปทุมวัน เนื�องจากเป็นเขตที�มี
จํานวนโรงเรียนกวดวิชามากที�สดุในกรุงเทพมหานคร คือมีจํานวนทั 1งสิ 1น 25 แห่ง จากจํานวนโรงเรียน
กวดวิชา  334 แหง่ ทั�วกรุงเทพมหานคร  การทราบข้อมลูเกี�ยวกบัโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชา
ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการธุรกิจกวดวิชา ในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะตลาด และดําเนินพฤติกรรมการแข่งขันให้
เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน  เป็นประโยชน์ตอ่นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และผู้ปกครองในการ
ตดัสินใจเรียนกวดวิชา นอกจากนี 1ยังจะเป็นข้อมูลให้กับผู้ เกี�ยวข้องกับการจัดการศึกษา นําไปเป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนในระดบัตา่งๆให้มีความเหมาะสมตอ่ไป 

 



 5 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครั 1งนี 1 ผู้ วิจยัได้ตั 1งความมุง่หมายไว้ดงันี 1 

1. เพื�อศกึษาสภาพทั�วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย 
2. เพื�อศกึษาโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

  

ความสาํคัญของการวิจัย 
 ผลการศกึษาวิจยัครั 1งนี 1จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ เกี�ยวข้อง ดงันี 1 

1. การทราบเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหาร
และหน่วยงานของภาครัฐที�เกี�ยวข้องกับการจัดการศึกษา   ในการนําไปเป็นข้อมูลในการกําหนด
นโยบายด้านการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ  

2.   การทราบเกี�ยวกบัโครงสร้าง และลกัษณะตลาด ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั
กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที�เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวางแผนบริหารจัดการโรงเรียน   
กวดวิชา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที�ใช้ในการวิจัย  
 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 
 1. โรงเรียนกวดวิชาในพื 1นที�เขตปทุมวนั ซึ�งจดทะเบียนดําเนินกิจการในปี 2550 จํานวน  
25 แหง่ คือ 

1.1  กวดวิชาคดิคณิต        
1.2  กวดวิชาณภทัรศกึษา สยามสแควร์ 
1.3  เดอะเบรน ปทมุวนั  
1.4  เดอะเบรน สยามสแควร์ 
1.5  เดอะตวิเตอร์ ปทมุวนั 
1.6  เดอะตวิเตอร์ สยามสแควร์ 
1.7  กวดวิชาเตรียมวิทยา 
1.8  กวดวิชาธรรมชาตศิกึษา 
1.9  กวดวิชานวศกึษา สยามสแควร์ 
1.10 กวดวิชาบ้านคํานวณ 
1.11 กวดวิชาบ้านคํานวณ สยามสแควร์ 
1.12  กวดวิชาปริทรรศน์ศกึษา 
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1.13  กวดวิชาวรรณวชัร 
1.14  กวดวิชาวรรณสรณ์ สยามสแควร์ 
1.15  กวดวิชาวิทย์ศลิป์ 
1.16  กวดวิชาวิทย์ศลิป์ สยามสแควร์ 
1.17  ศนูย์ความรู้สญัญา 
1.18  ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต 
1.19  ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต สยามสแควร์ 
1.20  สมยัวิทยา 
1.21  กวดวิชาสยามศกึษา 
1.22  สอนภาษาและกวดวิชาบณัฑิตปรัชญา สยามสแควร์ 
1.23  สอนเสริม ดร.ณสรรค์-ดร.ยพุา 
1.24  สีตบตุรบํารุงเวลาพิเศษ 
1.25  แอพพลายด์ฟิสิกส์ 

2. ผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาทั 1ง 25 แหง่ ในปี 2551 บคุลากรครูผู้สอนจํานวน  294 คน 
และผู้ เรียนจํานวน 43,284 จํานวน  

 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลที�ใช้ในการวิเคราะห์เกี�ยวกับสภาพทั�วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย  
เป็นข้อมูลทุติยภูมิและสถิติในด้านต่างๆ ที�เกี�ยวกับการกวดวิชาในประเทศไทย ซึ�งเก็บรวบรวมโดย
สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน 

2. ข้อมูลที�ใ ช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร แบง่เป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 ข้อมลูเกี�ยวกบัจํานวนโรงเรียน รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชา เป็นข้อมลู 
ทตุยิภมูิเกี�ยวกบัจํานวนนกัเรียน และครูในโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแห่งในเขตปทมุวนั ช่วงปี 2549-2551
ซึ�งรวบรวมโดยสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชน ส่วนข้อมลูรูปแบบและลกัษณะของ
การกวดวิชา รวบรวมจากอินเตอร์เน็ต แผน่พบัละใบปลิวตา่งๆ 
  2.2 ข้อมูลเกี�ยวกับความรอบรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี�ยวกบัโรงเรียนกวดวิชา 
ในด้านตา่งๆ ของผู้ เรียนและผู้สอนแตล่ะคน ซึ�งเก็บรวบรวมจากความคดิเห็นของผู้ เรียนและครูผู้สอน 

2.2 ข้อมลูเกี�ยวกบัความยากง่ายในการเข้าสูต่ลาด และการเคลื�อนย้ายปัจจยัการผลิต 
เก็บรวบรวมจากความคิดเห็นของผู้ เรียนและผู้สอน และกฎระเบียบข้อบงัคบัในการจดทะเบียนดําเนิน
กิจการโรงเรียนกวดวิชา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การกวดวิชา หมายถึง การใช้เวลาว่างนอกเหนือจากการเรียนตามปกติ หาความรู้
เพิ�มเตมิด้วยวิธีการตา่งๆ ซึ�งไมใ่ชก่ารอา่นหรือค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อเสริมสร้าง
ความรู้ในเรื�องที�เรียนให้เพิ�มขึ 1นไปจากเดิม เพื�อให้มีผลการเรียนที�ดีขึ 1น หรือเพื�อการสอบแข่งขันเข้า
ศกึษาตอ่ในระดบัที�สงูขึ 1น โดยผู้สอนอาจเป็นครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือจากสถาบนัอื�น และมีรูปแบบใน
การกวดวิชาทั 1งการเรียนเป็นกลุม่ และการกวดวิชาแบบตวัตอ่ตวั   

2. โรงเรียนกวดวิชา หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบนัที�จดัตั 1งขึ 1น โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อสอน
เสริมบางวิชา ตามหลกัสูตรการเรียนในระดบัต่างๆ โดยรับนักเรียนหรือบุคคลทั�วไปที�ต้องการเรียน
ทบทวนและเพิ�มเติมความรู้ นอกเหนือจากการเรียนในเวลาปกติ มีการคิดค่าใช้จ่ายในการสอนตาม
ระยะเวลาและหลกัสตูรที�กําหนด 

3. โรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบนั
กวดวิชาที�เปิดสอนและมีสาขาตั 1งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครซึ�งจดทะเบียนอย่างถูกต้อง จากการ
รวบรวมข้อมลูสถิตขิองสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน ในปี 2550 ซึ�งมีจํานวนทั 1งสิ 1น 
334 แห่ง โดยการศึกษาครั 1งนี 1 เลือกศึกษาเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาที�เปิดสอนในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เนื�องจากเป็นเขตที�มีโรงเรียนกวดวิชามากที�สดุในกรุงเทพมหานคร คือ 25 แหง่ 

4.  ผู้เรียนกวดวิชา หมายถึง นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา ตลอดจนบคุคลทั�วไปที�เรียนกวดวิชา

กบัโรงเรียนกวดวิชา ซึ�งเปิดสอนและมีสาขาอยู่ในพื 1นที�เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
5. โครงสร้างตลาด หมายถึง ลักษณะการกระจายของหน่วยผลิตหรือโรงเรียนกวดวิชา 

ในตลาด ซึ�งพิจารณาได้จากจํานวนของโรงเรียนกวดวิชา รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชา ความ
ยากง่ายในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา ความรอบรู้ข้อมลูข่าวสารของเจ้าของ
โรงเรียนกวดวิชา บคุลากรผู้สอน ผู้ เรียนกวดวิชา และดชันีการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม  
  5.1 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ หมายถึง ตลาดที�ประกอบด้วยโรงเรียนกวดวิชาจํานวน
มาก มีรูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาเหมือนกนั โรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแห่งมีส่วนแบง่ในตลาด
น้อยมาก จนไมส่ามารถมีอิทธิพลในการกําหนดราคาตลาด เจ้าของหรือผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ รับราคา
ตลาดและตดัสินใจวา่จะให้บริการระดบัใด โดยไม่ใส่ใจปฏิกิริยาของโรงเรียนกวดวิชารายอื�นๆในตลาด 
เงื�อนไขการเข้าออกจากตลาดจะเสรี กลา่วคือไมมี่การกีดกนัการเข้าสูต่ลาด 
  5.2 ตลาดผูกขาด หมายถึง ตลาดที�มีโรงเรียนกวดวิชาเพียงแห่งเดียวในตลาด ไม่มี
รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาที�จะสามารถทดแทนกนัได้อย่างใกล้เคียงกบั โรงเรียนกวดวิชาที�
เปิดให้บริการอยูเ่พียงแหง่เดียวในตลาด การเข้าสูต่ลาดของคูแ่ขง่ขนัภายนอกจงึถกูกีดกนัอยา่งเตม็ที� 
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  5.3 ตลาดผู้ขายน้อยราย หมายถึง ตลาดที�ประกอบด้วยโรงเรียนกวดวิชาจํานวน
น้อย ดงันั 1นโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแห่งจะสํานึกถึงความขึ 1นอยู่ต่อกัน โรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่งจะ 
ใส่ใจตอ่ปฏิกิริยาของคูต่่อสู้  การแข่งขนัจะไม่สมบูรณ์ และการแข่งขนัระหว่างโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะ
แห่งจะมีอยู่สูง รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาที�โรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่งเปิดสอนอาจจะมี
รูปแบบและลกัษณะที�เหมือนกนัทกุอย่าง ในกรณีนี 1จะเรียกตลาดผู้ขายน้อยรายที�ขายสินค้าเหมือนกนั 
(Pure Oligopoly) หรือผลิตสินค้าที�แตกตา่งกนั กรณีหลงัเรียกว่าตลาดผู้ขายน้อยรายที�ขายสินค้าที�มี
ความแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย (Differentiated Oligopoly) 
  5.4 ตลาดกึ�งแข่งขันกึ�งผูกขาด หมายถึง ตลาดที�ประกอบด้วยโรงเรียนกวดวิชา
จํานวนมาก รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแหง่จะมีความแตกตา่งกนั
บ้าง แต่สามารถทดแทนกันได้อย่างใกล้เคียง และแม้ว่าจะทดแทนกันได้เป็นอย่างดี เจ้าของหรือ
ผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ใส่ใจต่อปฏิกิริยาของคู่แข่งขันคนอื�นๆ เพราะตลาดประกอบด้วย
โรงเรียนกวดวิชาเป็นจํานวนมาก โรงเรียนกวดวาแตล่ะแห่งอาจถกูกระทบจากการกระทําของคูแ่ข่งขนั
รายอื�นๆ น้อยมาก และการเข้าออกจากตลาดเป็นไปได้ง่าย 
 6. สภาพทั�วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย หมายถึง ข้อมลูเกี�ยวกบัการกวดวิชาใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยจํานวนโรงเรียนกวดวิชา จํานวนผู้ เรียน จํานวนครูผู้สอน ของโรงเรียนกวด
วิชาในประเทศไทย แบง่ตามภมูิภาค และกรุงเทพมหานคร 
 7. รูปแบบและลักษณะของการกวดวิชา หมายถึง วิชาที�เปิดสอน และหลักสูตรที�
แตกต่าง กันของโรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่งในเขตปทุมวัน ซึ�งมีความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั 1ง
เนื 1อหาวิชา วิธีการสอน และระดบัชั 1นที�เปิดสอนบางแหง่ใช้การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื�อตา่งๆ ให้
เป็นที�รู้จกัมากขึ 1น 

8. ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด และการเคลื�อนย้ายปัจจัยการผลิต หมายถึง 
ลกัษณะความยากง่ายของการเข้ามาประกอบการโรงเรียนกวดวิชา และการเคลื�อนย้ายปัจจยัการผลิต
ในตลาดการกวดวิชา ในด้านของผู้ประกอบการพิจารณาจากกฎระเบียบข้อบงัคบัในการจดทะเบียน
ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา ด้านบุคลากรครูผู้ สอน พิจารณาจากความยากง่ายของการเปลี�ยนไป
สอนยงัโรงเรียนกวดวิชาแหง่อื�นๆ  

9. ความรอบรู้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ความรอบรู้ข้อมูลข่าวสารของบคุลากรครูผู้สอน
เกี�ยวกับโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื�นๆนอกเหนือจากโรงเรียนที�สอนในปัจจุบัน เพื�อนําข้อมูลที�มีอยู่ไป
ประกอบการตดัสินใจปฏิบตัิงานกับโรงเรียนกวดวิชาที�ให้ผลตอบแทนที�ดี และความรอบรู้ข้อมูลของ
ผู้ เรียนเกี�ยวกับโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื�นๆนอกเหนือจากโรงเรียนที�เรียนอยู่ในปัจจุบัน เพื�อนําไป
ประกอบการตดัสินใจสมคัรเรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาที�มีประสิทธิภาพ 
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10. การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม หมายถึง อตัราส่วนที�ทําให้ทราบถึงระดบัการแข่งขนั
ในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา โดยหาได้จากการคํานวณส่วนแบ่งทางการตลาดที�ผู้ประกอบการโรงเรียน
กวดวิชาในเขตปทุมวันแต่ละแห่งถือครองอยู่ นํามาใช้คํานวณค่าการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม  
โดยวิธีหาคา่ดชันี Concentration Ratio (CR) และคา่ดชันี Hirschman- Herfindahl Index (HHI) 
ถ้าคา่การกระจกุตวัของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีคา่สงู แสดงว่าธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนัมี
แนวโน้มจะมีอํานาจทางการตลาดสูง ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าความกระจุกตวัตํ�า แสดงว่าธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนัมีแนวโน้มที�จะมีการแขง่ขนัสงู  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั 1งนี 1 กระทําโดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี�ยวกับ

ลกัษณะตลาดประเภทต่างๆ การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด  การกระจุกตวัของอุตสาหกรรมกวดวิชา  
ใช้ข้อมูลปฐมภูมิซึ�งได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ ครูผู้ สอน ผู้ เรียนกวดวิชา และ
รวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิ ซึ�งเก็บรวบรวมโดยสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน และข้อมลู
จากแผน่พบั/ใบปลิว ของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแหง่ มาใช้ในการวิเคราะห์เกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของการ
กวดวิชาในประเทศไทย และวิเคราะห์โครงสร้างและลกัษณะตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั
กรุงเทพมหานคร โดยสรุปเป็นกรอบความคดิ ดงัภาพประกอบ 2 
 

                           ปัจจัยกาํหนดลักษณะตลาด           ลักษณะตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

1) การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม 

- CR     
- HHI 

2)  รูปแบบและลกัษณะของการ
กวดวิชา 

4)  ความรอบรู้ข้อมลูขา่วสาร
การกวดวชิา 

3) ความยากงา่ยในการเข้าสู่
ตลาด และการเคลื�อนย้ายปัจจยั
การผลติ 

- ตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 

- ตลาดกึ�งแขง่ขนักึ�งผกูขาด 

- ตลาดผู้ขายน้อยราย 

- ตลาดผกูขาด 

   ข้อมลูทตุยิภมูิจาก 
  - สํานกังานคณะกรรมการ      
    สง่เสริมการศกึษาเอกชน 
  - แผ่นพบั/ใบปลวิ  

ความคดิเหน็จาก
คร ูและนกัเรยีนที 

เรยีนกวดวชิา 

ความคดิเหน็จาก
คร ูและนกัเรยีนที 

เรยีนกวดวชิา 
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บทที� 2 
เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 

ในการศึกษาเรื�อง “การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร” ผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัตา่ง ๆ ที�มีความเกี�ยวข้อง       
เพื�อนํามาใช้เป็นกรอบในการกําหนดแนวทางการวิจยั โดยสรุปรวมเป็นประเดน็สําคญั ดงันี 4 

1. ความเป็นมา และประเภทของการกวดวิชา  
2. แนวคดิ และทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
3. เอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
1. ความเป็นมา และประเภทของการกวดวิชา 

1.1 ความเป็นมาของการกวดวิชา (ไพฑรูย์ สินลารัตน์, 2545: 4-6)   
ในรายงานการวิจยัเรื�อง การกวดวิชาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศไทย ศกึษาโดย

ไพฑรูย์ สินลารัตน์ สรุปความเป็นมาของการกวดวิชาในประเทศไทยวา่ ไม่มีหลกัฐานชดัเจนว่าการกวด
วิชาในประเทศไทยเริ�มต้นในสมยัใด แตมี่ผู้กล่าวไว้ว่าการกวดวิชาเริ�มต้นตั 4งแตส่มยัพระนารายณ์ โดย
ชาวจีน  ที�มีฐานะดี จ้างครูจีนมาสอนภาษาจีนให้แก่บคุคลที�จะศกึษาในประเทศจีน หลงัจากนั 4นก็ไม่
ปรากฏหลกัฐานชดัเจน จนกระทั�งในปี พ.ศ.2497 ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติโรงเรียนราษฎร์ 
กําหนดไว้ในมาตรา 20(5) ให้มีโรงเรียนกวดวิชาขึ 4น จดัเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศกึษาพิเศษ 

ในปี พ.ศ.2503 ได้มีการประกาศใช้แผนการศกึษาแห่งชาติ มีลกัษณะที�แยกสายการเรียน 
ทําให้มีจุดอ่อนในการเตรียมตวัเพื�อสอบเข้าแข่งขันของแต่ละสายการเรียน ที�ต้องการจะให้มีความ
พร้อมในการเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัได้ จึงทําให้การกวดวิชามีบทบาทมากขึ 4น ในปี 2512 จึงได้มี
การถกเถียงกนัมากว่าควรจะมีการขยายโรงเรียนกวดวิชาให้มากขึ 4นหรือไม่ แต่กระทรวงศกึษาธิการ
เห็นวา่ไมมี่ความจําเป็นเพราะทําให้ผู้ปกครองสิ 4นเปลือง  

ในปี พ.ศ.2520 มีการประกาศใช้แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2520 ที�เน้นให้ผู้ เรียน เรียน
ควบคูก่นัทั 4งวิชาสามญัและวิชาอาชีพ เพื�อมุ่งให้ผู้ เรียนมีพื 4นฐานที�จะใช้ชีวิตได้อย่างดีในสงัคม แตก่ลบั
ทําให้ผู้ ที�มีความประสงค์จะเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัมีพื 4นฐานทางวิชาการอ่อนลง จึงทําให้มีการ
กวดวิชากนัมากขึ 4น แตใ่นปี 2520 นั 4นเอง กระทรวงศกึษาธิการยํ 4านโยบายเดิมที�ไม่อนญุาตให้มีการ
ขยายหรือซื 4อขายโรงเรียนกวดวิชามากขึ 4นไปอีก แม้จะมีผู้ ร้องเรียนขอให้ขยายเพิ�มขึ 4น แต่
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กระทรวงศกึษาธิการ  ในการประชมุอธิบดีในปี 2521 และ 2524 ก็ยงัไม่พิจารณาให้ขยายเพิ�มขึ 4น
เหมือนเดมิ  

ในระหว่างปี พ.ศ.2520-2530 ได้มีการศกึษาและทําความเข้าใจเกี�ยวกบัเรื�องของการกวด
วิชา   กนัอย่างกว้างขวาง สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติได้สนบัสนนุให้มีการศกึษาเรื�อง
ของการกวดวิชาอยูห่ลายเรื�อง พบวา่การสอบคดัเลือกเข้ามหาวิทยาลยัมีการแข่งขนักนัสงูมาก ผู้ ที�สอบ
เข้ามหาวิทยาลยัได้นั 4น มีการกวดวิชาเพิ�มมากขึ 4น การกวดวิชาจึงขยายวงกว้างขวางขึ 4น และมีผลต่อ
การเรียนในโรงเรียนปกติ ทําให้ไม่สนใจเรียนในโรงเรียน โดยเฉพาะในปีสดุท้ายและมีแนวโน้มที�จะทํา
ให้ครูในโรงเรียนสอนในแนวกวดวิชามากขึ 4น อย่างไรก็ตามก็พบว่าผู้ ที�ไม่ได้กวดวิชาก็สามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลยัได้เชน่กนั นกัวิชาการหลายคนได้ศกึษาวิเคราะห์และแสดงความเห็นเกี�ยวกบัการกวดวิชา   
ไว้มาก สว่นใหญ่เห็นตรงกนัว่าเป็นเพราะการแข่งขนัในการสอบเข้ามหาวิทยาลยัสงู การเตรียมตวัเพื�อ
การแขง่ขนัจงึมีสงูไปด้วย รูปแบบการกวดวิชาจงึมีหลากหลายขึ 4นและขยายไปเป็นการกวดวิชาเพื�อการ
เข้าศึกษาในระดบัต่างๆ อีกด้วย ซึ�งสะท้อนภาพการเอาชนะและนําไปสู่ระบบตวัใครตวัมนัในวง
การศกึษาไทย 

หลงัจากที�ห้ามการขยายตวัของโรงเรียนกวดวิชามานาน ในปี 2534 กระทรวงศกึษาธิการได้
อนุมตัิหลกัการให้มีการเปิดโรงเรียนกวดวิชาขึ 4นได้ และมีหลกัเกณฑ์ที�รัดกุมขึ 4น ทั 4งสถานที� ผู้บริหาร 
อาคาร อปุกรณ์ ฯลฯ โรงเรียนกวดวิชาจึงขยายตวัขึ 4นอย่างกว้างขวาง และในระหว่างปี 2536-2540 ได้
มีความพยายาม ที�จะปรับปรับการดแูลโรงเรียนกวดวิชาของเอกชนให้มีคณุภาพ และ ประสิทธิภาพ
มากยิ�งขึ 4น  

หลงัจากประกาศใช้พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติในปี 2542 ความสนใจในเรื�องของ
กวดวิชาก็กลบัมามีความกว้างขวางขึ 4นอีก สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทาได้จดัประชาพิจารณ์ขึ 4นเมื�อเดือน
กรกฎาคม 2542 และในปี 2543 ข้อถกเถียงถึงบทบาทของโรงเรียนกวดวิชาตาม พ.ร.บ.การศกึษา 
2542 ก็มีการอภิปรายกนัมากขึ 4น โดยในปี 2544 สวนดสุิตโพล ได้ทําการศกึษาเรื�องการเรียนตอ่ใน
สถาบนัอุดมศึกษาและพบว่ากวดวิชายังจําเป็นอยู่ ในปลายเดือนมกราคม 2544 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จึงได้ออกระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชาฉบบัใหม่ขึ 4น ซึ�งมีมาตรการในเชิงความปลอดภยัและคณุภาพ
ที�สมบรูณ์ยิ�งขึ 4น  

1.2 ประเภทของโรงเรียนกวดวิชา (ชมนา จกัรอารี, 2544) 
โรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนเอกชน จดัตั 4งตามพระราชบญัญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ.2497    

มาตรา 20 (5) เป็นโรงเรียนที�ได้รับความนิยมมาตลอดกระทั�งปัจจบุนั ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีเพิ�มมากขึ 4น การแข่งขนัในทางการเรียนก็ยิ�งทวีขึ 4น โรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนที�จดัตั 4งโดย
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มีวัตถุประสงค์เพื�อกวดวิชาบางวิชาตามหลักสูตรวิชาสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาสงัคมศกึษา และวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นโรงเรียนที�มี
ลกัษณะการศกึษาพิเศษ มีวิธีการดําเนินการแตกตา่งจากโรงเรียนประเภทอื�น โดยอาจจะกําหนดเวลา
เรียนเป็น   ครั 4งคราว เช่น เรียนเฉพาะวนัหยดุหรือเฉพาะภาคฤดรู้อน หรือเปิดทําการสอนตลอดปี โดย
เรียนในเวลาเย็น ใช้อาคารสถานที�ของโรงเรียนสามญัศกึษา 

 โรงเรียนกวดวิชาจําแนกเป็นประเภทได้ 3 ประเภท คือ (พอด ูสวุรรณทตั, 2530: 52-53) 

1)  ประเภทเรียนลัด โรงเรียนประเภทนี 4ผู้ เรียนต้องการเรียนเพื�อที�จะไปสมคัรสอบเทียบ
ความรู้ เชน่ สอบเทียบความรู้ชั 4นประโยค ทําให้ผู้ เรียนสามารถประหยดัเวลาประหยดัเงินได้มากเพราะ
ใช้เวลาเรียนน้อยและเสียคา่ใช้จา่ยน้อย 

2)  ประเภทเฉพาะกาล โรงเรียนประเภทนี 4คือ โรงเรียนที�เปิดสอนเฉพาะเวลา หรือเฉพาะกิจ      
ส่วนใหญ่จะเปิดเรียนภาคฤดรู้อน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนที�ไม่มีโอกาสเรียนในโรงเรียนมาตรฐาน      
ได้มีโอกาสเรียนเพื�อเพิ�มเติมความรู้ ทั 4งนี 4เนื�องจากว่าโอกาสในการเลือกสถานที�เรียนของนักเรียน              
มีไม่เท่ากัน เมื�อเรียนในโรงเรียนที�มีมาตรฐานไม่ได้ก็เกรงว่าจะสอบแข่งขันเพื�อเข้าเรียนต่อสถาบนั
ชั 4นสงูไมไ่ด้ ฉะนั 4นผู้ เรียนจงึหาที�เรียนเพิ�มเตมิเพื�อความมีโอกาสที�จะสอบแขง่ขนัตอ่ไป 

3)  ประเภทกวดวิชาตลอดปี โรงเรียนประเภทนี 4เปิดสอนตามหลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการ        
แตเ่ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเลือกเรียนเสริมในวิชาที�ตนเรียนอ่อน หรือไม่เข้าใจดีพอ เพื�อจะเป็นพื 4นฐานการ
เรียนในโรงเรียนสามญัและเพื�อเป็นความรู้สะสมที�จะใช้สอบแข่งขนัเพื�อศกึษาตอ่ในสถาบนัชั 4นสงู เมื�อ
เรียนจบชั 4นประโยคสงูสดุในโรงเรียนสามญัภาคปกตแิล้ว 

ปัจจบุนัการกวดวิชาบางส่วน ไม่ได้จดัอยู่ในรูปสถาบนักวดวิชา (ชมนา จกัรอารี, 2544:12) 
แตน่กัเรียนจะรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มย่อยราว 3-7 คน หรือเรียนเป็นรายบคุคลกบัอาจารย์ที�สอนเฉพาะ
สาขาวิชาที�บ้านของอาจารย์ หรือที�บ้านของนกัเรียน หรือในสถานที�ทํางานของอาจารย์ผู้สอน ซึ�งอาจ
เป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยัก็ได้ นกัเรียนต้องเสียคา่ใช้จา่ยในลกัษณะเฉลี�ยตอ่หวั ตอ่รายวิชามากขึ 4น 
และระยะเวลาที�สอนจะขึ 4นอยูก่บัการตกลงของทั 4ง 2 ฝ่าย  
 

2. แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 
2.1 ทฤษฎีโครงสร้างตลาด  

2.1.1 ความหมายของโครงสร้างตลาด (Kock James V, 1979 : 7 ) 
โครงสร้างตลาด หมายถึง ลกัษณะการกระจายของการผลิต และจํานวนของหน่วยผลิต

ในตลาด เช่น ส่วนแบง่ตลาดของแตล่ะหน่วยผลิต ลกัษณะการกระจุกตวัของหน่วยผลิตใหญ่ หรือ
ลกัษณะการกีดกันการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายใหม่ และลกัษณะความแตกต่างกันของสินค้าและ
บริการในตลาด  
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นอกจากความหมายดงักล่าวข้างต้น Kock James V ได้ให้คําจํากดัความว่า โครงสร้าง
ตลาดเป็นตวัสําคญั เบื 4องต้นทางยทุธศาสตร์ของสภาวะหน่วยผลิต ซึ�งมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมและผล
การดําเนินงานของหน่วยผลิตหรือผู้ ให้บริการ ในทางกลบักันก็ถูกอิทธิพลต่อพฤติกรรม และผลการ
ดําเนินงานในตลาดกระทบด้วย Kock James V (1979 : 73 ) กล่าวคือ หน่วยผลิตจะมีพฤติกรรมเช่น 
พฤติกรรมทางด้านราคา และผลการดําเนินงาน เช่น ได้กําไรมากน้อยแค่ไหนจะถูกกําหนดโดย
โครงสร้างตลาด และในขณะเดียวกนัพฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดนั 4น ก็จะมีผลย้อนหลงักลบัไป
กําหนดโครงสร้างตลาดอีกทีหนึ�ง  

การศกึษาโครงสร้างตลาด จึงเป็นส่วนสําคญัที�ช่วยให้สามารถพยากรณ์ หรือคาดคะเน
พฤติกรรมการแข่งขนัของผู้ผลิต แตก่ารที�จะทราบว่าตลาดสินค้าหรือการบริการนี 4เป็นโครงสร้างตลาด
แบบใด จําเป็นต้องพิจารณาจากปัจจยัที�เป็นตวักําหนดประเภทของโครงสร้างตลาด โดยปัจจยัเหล่านี 4
จะเป็นตวักําหนดที�สําคญัในการแบ่งประเภทหรือลักษณะตลาดว่า ภายใต้ส่วนประกอบของปัจจัย 
ตา่ง ๆ โครงสร้างตลาดควรจะเป็นตลาดประเภทใด ซึ�งปัจจยัดงักล่าวข้างต้น ได้แก่ จํานวนของผู้ผลิต
หรือผู้ขาย  ว่ามีมากน้อยเพียงใด ลกัษณะการกระจายของขนาดของผู้ผลิตในตลาด ลกัษณะสินค้า 
และบริการของผู้ผลิตแตล่ะราย 

2.1.2 ลกัษณะโครงสร้างตลาด 
ในทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างตลาดสามารถแบง่ได้ 4 ประเภท โดยสรุปได้ดงันี 4       

(วนัรักษ์ มิ�งมณีนาคนิ, 2547:161-189 และ นราทิพย์ ชตุวิงศ์, 2539: 290-328) 
1) ตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ (Perfect Competition) ในตลาดประเภทนี 4 จะประกอบไปด้วย

ผู้ผลิตเป็นจํานวนมากมาย ผลิตสินค้าที�เหมือนกนัทกุอย่าง การแข่งขนัจะสมบรูณ์ในความหมายที�ว่า
ทกุ ๆ หน่วยผลิตจะสามารถขายสินค้าจํานวนเท่าไรก็ได้ตามที�เขาต้องการ ณ ราคาในตลาดขณะนั 4น 
และผู้ผลิตแตล่ะคน  จะมีส่วนแบง่ในตลาดน้อยมากจนไม่สามารถมีอิทธิพลในการกําหนดราคาตลาด 
ผู้ผลิตแตล่ะคนจะเป็นผู้ รับราคาตลาด (Price-taker) และตดัสินว่าตวัเองจะผลิตสินค้าระดบัไหนโดย
ไมใ่สใ่จตอ่ปฏิกิริยาของผู้ผลิตรายอื�น ๆ ในตลาด เงื�อนไขการเข้าออกจากตลาดจะเสรี  

2) ตลาดผกูขาด (Monopoly) ในสถานะของการผกูขาดนี 4หมายความว่า จะมีผู้ผลิต
เพียงหนว่ยเดียวในตลาด ไมมี่สินค้าที�จะสามารถใช้ทดแทนกนัได้อยา่งใกล้เคียงกบัสินค้าที�ผู้ผกูขาดทํา
การผลิตอยู่ในตลาด อปุสงค์ของสินค้าในสายตาของผู้ผกูขาดก็คืออปุสงค์สินค้าของตลาด การเข้าสู่
ตลาดของคู่แข่งขนัภายนอกจะถูกกีดกันอย่างเต็มที� ผู้ ผลิตสามารถที�จะเลือกระดบัราคาหรือระดบั
ผลผลิตที�จะทําให้เขาได้รับกําไรสูงสุด หรือผู้ผลิตผูกขาดอาจเลือกวตัถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ
นอกเหนือไปจากการแสวงหากําไรสูงสุดก็ได้ เช่น แสวงหายอดขายสูงสุดหรือ แสวงหาความ
เจริญเตบิโตของหนว่ยผลิตเหลา่นี 4 เป็นต้น 
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3) ตลาดกึ�งแข่งขนักึ�งผกูขาด (Monopolistic Competition) ตลาดประเภทนี 4จะมีผู้ผลิต
เป็น  จํานวนมาก สินค้าของผู้ผลิตจะมีความแตกตา่งกนับ้างแตส่ามารถใช้ทดแทนกนัอย่างใกล้เคียง 
แม้ว่าสินค้าจะใช้ทดแทนกันได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ผลิตแต่ละคนจะไม่ใส่ใจต่อปฏิกิริยาของคู่แข่งขนัคน
อื�นๆ เพราะตลาดประกอบด้วยผู้ผลิตเป็นจํานวนมาก และผู้ผลิตแต่ละคนอาจถูกกระทบจากการ
กระทําของคู่แข่งขนัคนอื�นๆ น้อยมาก ดงันั 4นผู้ผลิตแต่ละคนจะคิดว่าเขายงัจะสามารถรักษาลูกค้า
จํานวนหนึ�งไว้ได้ถ้าขึ 4นราคาสินค้า และจะสามารถขายสินค้าเพิ�มขึ 4นเพียงเล็กน้อย ถ้าลดราคาสินค้า
ของเขา เพราะผู้ผลิตแตล่ะคนมีอํานาจผกูขาดในสินค้าของตนอยู่บ้าง เนื�องมาจากความแตกตา่งกนั
ของสินค้า การเข้าออกจากตลาดเป็นไปได้ง่าย 

4) ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) ในตลาดนี 4จะประกอบด้วยผู้ผลิตจํานวนน้อย 
ดงันั 4นผู้ขาย  แตล่ะคนจะสํานึกถึงความขึ 4นอยู่ตอ่กนั แตล่ะหน่วยจะใส่ใจตอ่ปฏิกิริยาของคูต่่อสู้  การ
แข่งขันจะไม่สมบูรณ์และการต่อสู้ ระหว่างหน่วยผลิตจะมีอยู่สูง นอกจากจะมีข้อตกลงรวมตวักัน
ระหว่างคูแ่ข่งขนั  สินค้าที�ผู้ขายน้อยรายผลิตอาจจะเป็นสินค้าที�เหมือนกนัทกุอย่าง ในกรณีนี 4เราเรียก
ตลาดผู้ขายน้อยราย    ที�ขายสินค้าเหมือนกนั (Pure oligopoly) หรือผลิตสินค้าที�แตกตา่งกนั กรณีหลงั
เราเรียก ตลาดผู้ ขายน้อยรายที�ขายสินค้าที�มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย (Differentiated 
oligopoly) ผู้ขายมกัจะคาดคะเนปฏิกิริยาของคู่ตอ่สู้ รวมทั 4งปฏิกิริยาของลกูค้า การตดัสินใจจะขึ 4นอยู่
กบัความยากง่ายของการเข้าสูต่ลาด และชอ่งทางของเวลาระหวา่งการกระทําของเขาและปฏิกิริยาของ
คูต่อ่สู้ ที�จะเกิดขึ 4น ในกรณีเชน่นี 4ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาของคูแ่ข่งจะมีหลายรูปแบบ พฤติกรรมของ
ผู้ผลิตก็จะมีหลายรูปแบบเชน่กนั โดยขึ 4นอยูก่บัปฏิกิริยาของคูต่อ่สู้ในตลาด 

ดงันั 4น การทราบถึงลกัษณะโครงสร้างตลาดประเภทต่างๆ และปัจจยัที�เป็นตวักําหนด
ประเภทของโครงสร้างตลาด ได้แก่ จํานวนของผู้ผลิตหรือผู้ขาย ลกัษณะการกระจายของตวัของผู้ผลิต
ในตลาด ลกัษณะสินค้าและบริการของผู้ผลิตแต่ละราย สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
ตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยการพิจารณาว่าจํานวนผู้ประกอบการ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนัมีจํานวนมากน้อยเพียงใด ลกัษณะและรูปแบบของการกวดวิชาของ
โรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแห่งมีความเหมือนหรือแตกตา่งกนั สามารถทดแทนกนัได้หรือไม่ เมื�อนําข้อมูล
เกี�ยวกบัปัจจยัต่างๆที�เป็นตวักําหนดประเภทของโครงสร้างตลาดมาวิเคราะห์ จะสามารถพิจารณาได้
วา่ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะโครงสร้างตลาดประเภทใด 
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2.2 ทฤษฎีเกี�ยวกับการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม 

2.2.1 ความหมายของการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม  
(วิทย์ สตัยารักษ์วิทย์,2542:67-73 และ อํานวยเพ็ญ มนสูขุ,2527 : 21) 

การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม หมายถึง อตัราส่วนแบง่การครองตลาดของธุรกิจขนาด
ใหญ่ ซึ�งเรียงลําดบัตามขนาดของการผลิตใหญ่ที�สดุ และรองลงมา เพื�อดวู่ามีส่วนแบง่การครองตลาด
คิดเป็นร้อยละเท่าใด ของการผลิตทั 4งหมดในอุตสาหกรรมนั 4น หรืออาจหมายถึงการที�ธุรกิจจํานวน 
น้อยราย สามารถมีส่วนแบง่ของธุรกิจอื�น ๆในอตุสาหกรรมนั 4น ๆ หรือในสาขาใดสาขาหนึ�ง นอกจากนี 4
การกระจกุตวัของอตุสาหกรรมยงัเป็นเครื�องแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของตลาดที�สําคญั คือ 

1. ทําให้ทราบว่าอตุสาหกรรมนั 4น ๆ หรือระบบเศรษฐกิจนั 4น ๆ ถกูครอบงํา ด้วยกลุ่ม
ธุรกิจเป็นจํานวนมากน้อยเพียงใด 

2.  ทําให้ทราบวา่ตลาดที�ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมเกี�ยวข้องอยู ่ถกูจดัเข้าตลาดประเภทใด 
3. เพื�อให้ทราบถึงตําแหนง่ของธุรกิจในตลาดวา่อยูใ่นฐานะใด และมีอิทธิพลเพียงใด 
ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการกําหนดระดบัการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม และสาเหตทีุ�ทํา

ให้อตุสาหกรรมสามารถมีคา่การกระจกุตวัสงูได้อาจแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
1. การขยายตวัของบริษัทที�มีขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรมนั 4น การขยายตวัของบริษัทเกิดได้

จากการขยายตวัภายในบริษัทเอง (Internal) และการขยายตวัที�มีสาเหตมุาจากภายนอกของบริษัท 
(External)  การขยายตวัภายในบริษัทเอง ได้แก่ การค้นพบวิธีการผลิตแบบใหม่ ๆหรือผลิตภณัฑ์ใหม่
ขึ 4นได้ โดยปกติบริษัทที�มีขนาดใหญ่มกัจะมีเงินลงทนุทางด้านการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สงู
กว่าบริษัทขนาดเล็ก ดงันั 4น โอกาสที�จะปรับปรุงวิธีการผลิตย่อมทําให้ได้ดีกว่าทําให้สามารถขยายการ
ผลิตเพิ�มขึ 4นได้ คา่ของการกระจกุตวัก็เพิ�มสงูขึ 4น ในกรณีที�การขยายตวัเกิดขึ 4นเนื�องจากปัจจยัภายนอก 
เชน่ การรวมตวัของบริษัทขยายเพิ�มขึ 4นและคา่การกระจกุตวัสงูขึ 4น 

2. การลดลงของจํานวนบริษัทในอตุสาหกรรมนั 4นเกิดขึ 4น เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ�า 
หรือเวลาที�อุปสงค์ของสินค้าลดตํ�าลงนั 4น บริษัทขนาดใหญ่สามารถที�จะปรับปริมาณการผลิตให้ลด
น้อยลงได้ หรือทําการผลิตที�ปริมาณเทา่เดมิ แตอ่าจมีการเจรจาแบง่ส่วนครองตลาดกบัผู้ผลิตรายอื�น ๆ 
ได้ ซึ�งในภาวะเช่นนี 4บริษัทเล็ก ๆ จะไม่สามารถปรับปริมาณการผลิตได้ทนัทําให้ต้องขาดทนุและออก
จากกิจการไปจํานวนของบริษัทในอตุสาหกรรมนั 4นก็ลดลง ในกรณีเช่นนี 4การเข้ามาแข่งขนัของผู้ผลิต
รายใหมไ่มจํ่าเป็นต้องคํานงึถึง ทั 4งนี 4เพราะวา่ไมมี่สิ�งดงึดดูใจในการผลิตแตอ่ย่างใด เมื�อภาวะเศรษฐกิจ
ดีขึ 4นอุปสงค์ของสินค้าเพิ�มขึ 4น บริษัทขนาดใหญ่ที�เหลืออยู่สามารถขยายปริมาณการผลิตได้ในอตัรา
เดียวกนักับอตัราเพิ�มขึ 4นของการค้า การเข้ามาแข่งขนัของผู้ผลิตรายใหม่ เป็นสิ�งที�ทําได้ยาก ทั 4งนี 4
เนื�องจากปัจจยั 2 ด้านด้วยกนั ได้แก่ 



 16

ปัจจยัด้านการผลิต 
1. บริษัทขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์จากการผลิตขนาดใหญ่ เกิดการประหยดัตอ่ขนาดขึ 4น 

ทําให้ผลิตได้ในต้นทนุตํ�า ซึ�งบริษัทที�จะเข้ามาแขง่ขนัใหมน่ั 4น ไมส่ามารถที�จะผลิตได้ในต้นทนุที�ตํ�าเช่นนี 4 
ในระยะแรกเริ�ม หรืออาจเป็นการประหยดัจากหน่วยธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกนัหลายโรงงาน ทําให้มีอํานาจ
ตอ่รองในการซื 4อวตัถดุบิ หรือสามารถใช้อปุกรณ์กนัได้ สง่ผลให้ต้นทนุผลิตตํ�า 

2. ความต้องการเงินทนุ ในกรณีที�อตุสาหกรรมนั 4นต้องการเงินทนุต้องใช้เงินทนุเป็นจํานวน
มาก เงินทนุเป็นอปุสรรคในการเข้ามาแขง่ขนั 

3. ลิขสิทธิnและเทคนิคการผลิต ของอุตสาหกรรมบางชนิด เป็นสิ�งที�เลียนแบบได้ยาก
ตลอดจนอาจมีการจดทะเบียนสงวนลิขสิทธิnในการผลิตสินค้าชนิดนั 4น ซึ�งผู้ผลิตรายอื�นก็ไม่สามารถที�
จะเข้าไปผลิตแขง่ได้ 

4. การควบคุมแหล่งวตัถุดิบ อุตสาหกรรมนั 4นอาจจะสามารถผลิตวัตถุดิบได้เอง หรือ
สามารถควบคมุแหลง่วตัถดุบิทั 4งหมดไว้ได้ ในกรณีเชน่นี 4การที�จะเข้าไปแขง่ขนัทําได้ยาก 

5. นโยบายของรัฐบาล อตุสาหกรรมบางอยา่ง เมื�อรัฐบาลสง่เสริมให้มีการผลิตได้ในปริมาณ
ที�พอกบัความต้องการแล้ว หรือมากเกินความต้องการ รัฐบาลก็สามารถระงบัการเข้ามาของผู้ผลิตราย
ใหมไ่ด้ ในกรณีเชน่นี 4เป็นการแนน่อนวา่ผู้ผลิตรายใหมที่�จะเข้ามาแขง่ขนัยอ่มเป็นไปได้ 

ปัจจยัทางด้านการตลาด 
ปัจจยัทางด้านการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการจําหน่าย ซึ�งสินค้าของผู้ผลิตใน

อตุสาหกรรมนั 4น ได้โฆษณาจนเป็นที�นิยมของผู้ใช้ หรืออาจมีวิธีการส่งเสริมการจําหน่ายอย่างดี   การที�
จะเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดก็เป็นสิ�งที�ทําได้ยาก ถ้าปัจจยัตา่ง ๆเหล่านี 4เปลี�ยนแปลงไป ค่าการ
กระจกุตวั   ก็จะเปลี�ยนแปลงได้ 

 

2.2.2 ตวัแปรที�ใช้วดัการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม  
(วิทย์ สตัยารักษ์วิทย์,2542:74-75) 

ตวัแปรหรือข้อมลูที�สามารถนํามาใช้วดัการกระจกุตวั ของอตุสาหกรรมในเชิงสถิติ ได้แก่ 
จํานวนคนงาน มลูคา่ยอดขาย มลูคา่ทรัพย์สิน กําไรสทุธิ กําลงัการผลิต และมลูคา่เพิ�มจากการผลิต
อยา่งไรก็ตาม ตวัแปรแตล่ะตวัมีทั 4งข้อดี และข้อเสียตา่งกนั ดงันี 4 

1. มลูคา่ยอดขาย คือ รายรับทั 4งหมดที�ได้จากการขายผลผลิตของหน่วยธุรกิจซึ�งเป็น
ข้อมูลที�หาได้ไม่ยาก เพราะเป็นข้อมูลที�จําเป็นในด้านการวางแผนทางด้านการตลาดและการ
ประเมินผลงาน ของหนว่ยธุรกิจเอง แตมี่ข้อเสีย คือ อาจมีการนบัซํ 4าซ้อน อาจมีการปรับแตง่ตวัเลขทาง
บญัชี 
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2. มลูคา่สินทรัพย์ เป็นข้อมลูที�แสดงของขนาดหน่วยธุรกิจโดยพิจารณาจากจํานวนของ
มลูคา่ทรัพย์สิน หรือทนุประเภทคงที� แตม่กัจะพบปัญหาในการตีราคาสินทรัพย์เป็นตวัเงินและยากแก่
การเปรียบเทียบโดยเฉพาะตอ่ปีทั 4งนี 4เพราะราคาสินทรัพย์อาจแตกตา่งกนัตามระยะเวลาในการใช้ 

3. จํานวนคนงาน เป็นข้อมลูที�สามารถหาง่าย และเป็นที�เปิดเผยเมื�อเทียบกบัข้อมลูอื�น 
ๆ แตมี่ข้อเสีย คือ หากหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่ที�ใช้การผลิตแบบ capital intensive การกระจกุตวัที�วดั
จากจํานวนคนงาน อาจทําให้คา่การกระจกุตวัตํ�ากวา่ความเป็นจริงได้ 

4. มลูคา่เพิ�ม เป็นข้อมลูที�แสดงถึงความแตกตา่งระหว่างมลูคา่ของการขายและต้นทนุ
การผลิต ซึ�งได้แก่ วตัถดุบิ คา่จ้าง แรงงาน นํ 4ามนัเชื 4อเพลิง และสินค้าคงเหลือตวัแปรนี 4ถือว่าเป็นข้อมลู
ที�ดีที�สดุถึงแม้วา่จะเหมาะสมที�สดุแตมี่ปัญหายากแก่การเก็บข้อมลูโดยเฉพาะเมื�อต้องการรายละเอียด
เกี�ยวกบัต้นทนุ แตล่ะขั 4นตอนการผลิตจากหนว่ยธุรกิจ 

5. กําไรสุทธิ การใช้ข้อมลูประเภทนี 4ในการหาคา่ของการกระจกุตวั จะได้คา่ที�ตํ�ากว่า
ความเป็นจริง ถ้าหน่วยธุรกิจไม่ได้หวงักําไรเป็นสําคญั แตมุ่่งหวงัส่วนแบง่ตลาดหรือหน่วยธุรกิจมีการ
ประเมินมลูคา่การขายตํ�าเกินไป 

6. กําลงัการผลิต เป็นข้อมูลที�แสดงความสามารถในการผลิตของหน่วยธุรกิจการใช้
ข้อมลูกําลงัการผลิตมาหาการกระจกุตวั 

 

2.2.3 วิธีการวดัการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม  
 การวดัการกระจุกตวัของจํานวนหน่วยผลิต และลักษณะการกระจายของขนาดของ

หน่วยผลิตที�อยู่ในตลาด เรียกว่าการกระจุกตวั (Concentration) ลกัษณะการกระจกุตวัหรือสดัส่วน
การกระจุกตวัของหน่วยผลิตในตลาด จะเป็นอตัราที�บอกให้รู้ถึงระดบัการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ 
ดงันั 4นการวดัการ   กระจกุตวัของตลาดหรืออตุสาหกรรม จะเป็นข้อมลูทางสถิติอย่างย่อ ๆ เกี�ยวกับ
ลกัษณะการกระจายตามขนาดของหน่วยผลิต โดยวิธีการวดัระดบัการกระจุกตวัของตลาดสามารถ
แบง่เป็นสองลกัษณะ ดงันี 4 (Shapherd, William G,1979 :40) (วิทย์ สตัยารักษ์วิทย์,2542:77-80) 

1. การวดัด้วยดชันีเฉพาะ (Partial Index) ซึ�งเป็นวิธีที�นิยมใช้กนัมาก คืออตัราส่วนการ
กระจุกตัว ซึ�งเป็นการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมโดยสนใจเฉพาะหน่วยธุรกิจบางส่วนเท่านั 4น 
โดยเฉพาะหนว่ยธุรกิจขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรม  

วิธีการวดัการกระจกุตวัเพียงบางส่วนมีอยู่มากมายหลายวิธี แตล่ะวิธีมีข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกัน วิธีการวดัการกระจุกตวัเพียงบางส่วนที�นิยมใช้กัน คือ Concentration Ratio (CR)     
เป็นการวดัสดัส่วนของตลาดโดยพิจารณาจากจํานวนหน่วยผลิตขนาดใหญ่ที�สดุ จํานวนน้อยราย เช่น  
4, 8, 10 ราย โดยเรียงลําดบัจากหน่วยผลิตที�ใหญ่ที�สุด และรองลงมาตามลําดบั ว่ามีส่วนแบ่งใน
อตุสาหกรรมคดิเป็นสดัสว่นเทา่ใดจากจํานวนหนว่ยผลิตทั 4งหมดในอตุสาหกรรมนั 4น  
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สตูรในการคํานวณ (วิทย์ สตัยารักษ์วิทย์,2542:77) 
                              

∑
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โดยที�   CRn  =  อตัราสว่นการกระจกุตวัของ n หนว่ยผลิต  

Si  =  สว่นแบง่ตลาดโดยเปรียบเทียบของแตล่ะหนว่ยผลิต  
 i  =  1, 2, 3, …., n  
n  =  จํานวนหนว่ยผลิตรายใหญ่ที�ต้องการพิจารณา 
 

จากสตูรจะเห็นวา่ การวดัด้วยวิธี Concentration Ratio (CR) เป็นการหาสว่นแบง่
ตลาดในอตุสาหกรรม (หรือตลาด) ของผู้ประกอบการ n ราย วา่เป็นสดัสว่นเทา่ใดของมลูคา่ตลาด
ทั 4งหมดในอตุสาหกรรมนั 4นๆ โดยเกณฑ์ในการพิจารณาคา่ CR (http://en.wikipedia.org/wiki 
/Concentration_ratio, 2553: ออนไลน์) คือ 

 

คา่ CR เทา่กบั 100 แสดงวา่ อตุสาหกรรมมีการผกูขาด 
คา่ CR สงู (ประมาณร้อยละ 80 หรือมากกวา่)  แสดงวา่ อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวสูง

หรือ   มีการผกูขาดในอตุสาหกรรมสงู 
คา่ CR ปานกลาง (ประมาณร้อยละ 50-80)  แสดงวา่ อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวใน

ระดบัปานกลาง หรือมีการแข่งขนัในระดบั
ปานกลาง 

คา่ CR ตํ�า (ประมาณร้อยละ 50 หรือตํ�ากวา่)  แสดงวา่ อุตสาหกรรมมีการกระจุกตัวตํ�า
หรือ   มีการแขง่ขนัในอตุสาหกรรมมาก  

 

ในการวดัการกระจกุตวัแบบนี 4มีข้อเสีย คือ  
1. บอกถึงการกระจกุตวัของหนว่ยผลิตเพียงบางสว่น  
2. ไม่ได้ให้ข้อมลูเกี�ยวกบัขนาดโดยเปรียบเทียบ (Relation size) และตําแหน่งของหน่วยผลิต

ในกลุม่อตุสาหกรรมนั 4น 
3. ไม่ได้คํานึงถึงการเปลี�ยนตําแหน่งของหน่วยผลิตในตลาด และไม่ได้อธิบายถึงการกระจาย

ของจํานวนและขนาดของทั 4งหมดของหนว่ยผลิตในตลาดนั 4น ๆ บอกแตเ่พียงบางสว่นเทา่นั 4น  
4. ไมไ่ด้คํานงึถึงหนว่ยผลิตรายใหมที่�อาจจะเข้ามาแขง่ขนั และศกัยภาพของหนว่ยผลิตเดมิที�มีอยู ่
5. ไมไ่ด้คํานงึถึงปัจจยัทางภมูิภาคและบทบาทของสินค้าเข้าและสินค้าออก 
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2. การวดัด้วยดชันีรวม (Summary Index) เป็นการวดัการกระจกุตวัของอตุสาหกรรม 
โดยนําเอา ทกุ ๆ หน่วยธุรกิจในอตุสาหกรรมเข้ามาพิจารณา แทนที�จะพิจารณาเฉพาะหน่วยธุรกิจ
เพียงบางส่วนเท่านั 4น วิธีที�นิยมใช้กนัมากคือ Hirschman-Herfindahl Index (HHI) ซึ�งเป็นดชันีที�ใช้วดั
การกระจกุตวัของ อตุสาหกรรมโดยคํานงึถึงทกุ ๆ หนว่ยธุรกิจในอตุสาหกรรมในการคํานวณคา่ ซึ�งเป็น
การแก้ไขข้อบกพร่องของการวดัด้วยวิธี Concentration Ratio โดย HHI เป็นดชันีที�แสดงถึงผลรวม
กําลงัสองของขนาดหนว่ยธุรกิจโดยเปรียบเทียบแตล่ะแหง่ในตลาด  

 

สตูรในการคํานวณ (วิทย์ สตัยารักษ์วิทย์,2542:78) 
 

∑
=

=
n

1i

2
iSHHI  

 

โดยที�   HHI  =  Hirschman-Herfindahl Index (HHI)  
Si  =  สว่นแบง่ตลาดโดยเปรียบเทียบของแตล่ะหนว่ยผลิต  
  i  =  1,2,3,…….,n  
n  =  จํานวนหนว่ยผลิตทั 4งหมดในอตุสาหกรรม  
 

ดชันีเฮอร์ฟินดลั จะมีคา่อยู่ระหว่าง 1 กบั 1/n ในกรณีที�มีหน่วยผลิตเดียวในตลาดคา่    
HHI = 1 หมายถึง ตลาดผกูขาด ถ้าหน่วยผลิตทกุหน่วยมีขนาดเท่ากนัคา่ HHI = 1/n หมายถึงตลาดมี
การแขง่ขนั ดงันั 4นคา่ HHI สามารถแสดงถึงการกระจายของจํานวนและขนาดของหน่วยผลิตทั 4งหมดใน
อตุสาหกรรม ซึ�งสามารถเปรียบเทียบกบัการกระจกุตวัระหว่างอตุสาหกรรมได้ โดยหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาคา่ดชันีเฮอร์ฟินดลั (http://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index, 2553: ออนไลน์) คือ 

 

คา่ H น้อยกวา่ 0.1  แสดงวา่ อตุสาหกรรมมีการกระจกุตวัตํ�า มีการแขง่ขนัสงู 
คา่ H อยูร่ะหวา่ง 0.1 ถึง 0.18  แสดงวา่ อตุสาหกรรมมีการกระจกุตวัปานกลาง  
  คือ มีการแขง่ขนัปานกลาง  
คา่ H มากกวา่ 0.18  แสดงวา่ อตุสาหกรรมมีการกระจกุตวัสงู มีการแขง่ขนัตํ�า  
คา่ H เทา่กบั 1 แสดงวา่ อตุสาหกรรมมีการผกูขาดเป็นตลาดผกูขาด 
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ดงันั 4น การพิจารณาคา่การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม จะทําให้ทราบถึงโครงสร้างตลาดของ
ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมที�ต้องการศกึษา ว่าอยู่ในลกัษณะโครงสร้างตลาดแบบใด โดยการหาอตัราส่วน
แบง่การครองตลาดของธุรกิจขนาดใหญ่ เรียงลําดบัตามขนาดของการผลิตใหญ่ที�สดุ และรองลงมา 
เพื�อดูว่ามีส่วนแบ่งการครองตลาดคิดเป็นร้อยละเท่าใด ของการผลิตทั 4งหมดในอุตสาหกรรมนั 4น 
 และนําอัตราส่วนแบ่งการตลาดที�ไ ด้ มาคํานวณค่าการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม ด้วยวิธี 
Concentration Ratio (CR) และวิธี Hirschman-Herfindahl Index (HHI) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
คา่ Concentration Ratio (CR) และคา่ Hirschman-Herfindahl Index (HHI) ดงัที�ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
โดยในการศกึษาโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จะคํานวณค่า
การกระจุกตวัของอตุสาหกรรมทั 4ง 2 วิธี คือ วิธี Concentration Ratio (CR) เพื�อพิจารณาเฉพาะ
โรงเรียนกวดวิชารายใหญ่ ที�มีส่วนแบง่การตลาดในอนัดบัต้นๆ และวิธี Hirschman-Herfindahl Index 
(HHI) เพื�อพิจารณาข้อมูลโดยรวมของโรงเรียนกวดวิชาทกุแห่ง เมื�อนําค่าการกระจุกตวัที�คํานวณได้
จากทั 4ง 2 วิธี มาใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จะสามารถ
พิจารณาได้วา่ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จดัอยูใ่นลกัษณะโครงสร้างตลาด
ประเภทใด 
 
3. เอกสารงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

3.1 งานวิจัยเกี�ยวกับการกวดวิชา 

พจน์ สะเพียรชยั (2526 ) ได้ศึกษาเรื�องการกวดวิชากับการสอบคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และอดุมศกึษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั 4น ม.ศ. 4 หรือ ม. 4 ปี
การศึกษา 2524 ในโรงเรียนที�มีความนิยมมากกับนกัเรียนในโรงเรียนที�มีความนิยมปานกลางและ
นกัศกึษาชั 4นปีที� 1 ปีการศกึษา 2524 ในมหาวิทยาลยัจํากดัรับกบันกัศกึษาในมหาวิทยาลยัเปิด และ
วิทยาลยัเอกชน เครื�องมือที�ใช้เป็นแบบสอบถามนกัเรียนที�เข้าเรียนต่อในโรงเรียนต่อในโรงเรียนที�มี
ความนิยมมากกบันกัเรียนที�เข้าเรียนตอ่ในโรงเรียนที�มีความนิยมปานกลางและแบบสอบถามนกัศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา สําหรับนกัศกึษาที�ศกึษาตอ่ในสถาบนัที�ต้องผ่านการสอบร่วมกบันกัศกึษาที�ศกึษาตอ่
ในสถาบนัที�ไมต้่องผา่นการสอบร่วม สรุปผลการวิเคราะห์ได้วา่ 

1. ผู้ ที�เรียนกวดวิชาสว่นใหญ่เป็นผู้ ที�มีผลการเรียนเดิมดี ขณะเดียวกนัผู้ เรียนเหล่านี 4สามารถ
สอบคดัเลือกเข้าได้ในโรงเรียนที�มีความนิยมมาก และมหาวิทยาลยัจํากดัรับ 

2. ผู้ ที�เรียนกวดวิชาทั 4งระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัอดุมศกึษาและผู้ ที�เข้าศกึษา
ในโรงเรียนที�มีความนิยมมาก และสถาบนัที�ต้องผา่นการสอบร่วมสว่นใหญ่มีบิดามารดามีการศกึษาใน
ระดบัดี คือ อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ขึ 4นไป  
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3. ผู้ ที�มีบิดา-มารดา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือประมงส่วนใหญ่เป็น ผู้ ที�ไม่เรียนกวด
วิชา และเข้าศกึษาในโรงเรียนที�มีความนิยมปานกลาง 

4. ผู้ ที�เรียนกวดวิชา และผู้ ที�เข้าศกึษาในโรงเรียนที�มีความนิยมมาก และมหาวิทยาลยัจํากดั
รับ มีภมูิลําเนาเดมิอยูใ่นกรุงเทพฯ และภาคกลาง เป็นสว่นใหญ่ 

5. ผู้ ที�เรียนกวดวิชาและไม่ได้เรียนกวดวิชาทั 4งในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายและระดบั 
อดุมศกึษา เห็นด้วยกบัการเรียนกวดวิชา เพราะคิดว่าการเรียนกวดวิชามีส่วนช่วยในด้านกําลงัใจและ
ทบทวนวิชาที�เรียนมา โดยผู้ ที�เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ให้เหตผุลของการเรียนกวดวิชาว่า เพื�อช่วย
ทบทวนวิชาที�เรียน และผู้ ที�ไมเ่รียนกวดวิชาให้เหตผุลวา่ ไมเ่ชื�อวา่การกวดวิชาทําให้สอบคดัเลือกได้ 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจในระบบการสอบคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่ในระดบัสงู และ
เชื�อวา่ผู้ ที�สอบคดัเลือกเข้าได้เป็นผู้ ที�มีความรู้ความสามารถมากกวา่ผู้ ที�สอบคดัเลือกเข้าไมไ่ด้ 

7. ตวัแปรที�มีความสมัพนัธ์โดยมีความแตกตา่งของสดัส่วน หรือความถี�อย่างมีนยัสําคญักบั
การสอบคดัเลือก คือ เพศ อาชีพของบิดา-มารดา รายได้รวมของครอบครัว ระดบัการศกึษาของบิดา-
มารดา ภมูิลําเนาเดมิ ผลการเรียนเดมิ การเรียนกวดวิชาและประเภทของโรงเรียนกวดวิชา 

8. ตวัแปรที�พบว่ามีอิทธิพลสงู ตอ่การสอบคดัเลือกในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย คือ ผล
การเรียนเดมิ และในระดบัอดุมศกึษาคือ การกวดวิชา และผลการเรียนเดมิ 

วรรเนตร พลภาณุมาศ (2541) ได้ศึกษาค่าใช้จ่ายและประสิทธิผลการเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียน 17 จงัหวดัภาคเหนือ เพื�อสอบเข้ามหาวิทยาลยัของรัฐ ผลการศกึษาสรุปวา่ 

1. นกัศกึษาที�เรียนกวดวิชา สอบเข้ามหาวิทยาลยัได้เป็นจํานวนร้อยละ 69.5 
2. คา่ใช้จา่ยในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี�ย 8,740 บาท ตอ่หลกัสตูร 
3. เมื�อทดสอบความแตกตา่งของการเรียนกวดวิชาและไมเ่รียนกวดวิชา พบว่าปัจจยัที�มีผล

ตอ่การเรียนกวดวิชาของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งมี 5 ปัจจยั คือ 
- เพศ เพศหญิงมีการเรียนกวดวิชามากกวา่เพศชาย 
- คะแนนเฉลี�ยสะสม นกัเรียนที�มีระดบัการเรียนสงูจะมีการเรียนกวดวิชามากกวา่ 
- คณุสมบตัิของการสมคัรสอบเข้ามหาวิทยาลยั นกัเรียนที�ใช้วุฒิมธัยมปลายจะมีการ 

เรียนกวดวิชามากกวา่นกัเรียนที�ใช้วฒุิสอบเทียบหรือวฒุิอาชีวะศกึษา 
- วิธีการสอบคดัเลือก นกัเรียนที�ผ่านการสอบคดัเลือกโดยวิธีเอนทรานซ์จะมีการเรียน   

กวดวิชามากกวา่นกัเรียนที�ผา่นการคดัเลือกโดยวิธีพิเศษหรือโควตา 
-  ระดบัรายได้ของบิดามารดา นกัเรียนที�บิดามารดามีรายได้สงูจะมีการเรียนกวดวิชา

มากกวา่นกัเรียนที�บดิามารดามีรายได้ตํ�า 
สว่นปัจจยัที�ไมมี่ผลตอ่การเรียนกวดวิชาในการศกึษาครั 4งนี 4 คือ สายวิชาของนกัเรียน  
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ชมนา จกัรอารี (2544) ได้ศกึษาผลของการกวดวิชาที�มีตอ่ความตรงเชิงพยากรณ์ของแบบ
วดัความรู้พื 4นฐานวิชาการ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชั 4นปีที� 1 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขต
หาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานี ปีการศกึษา 2543 จํานวน 1,389 คน เครื�องมือที�ใช้ คือแบบสอบถาม 
และ แบบบนัทึกคะแนนเฉลี�ยสะสมชั 4นปีที� 1 ผลการวิจยัพบว่า คะแนนเฉลี�ยสะสมระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายคา่เปอร์เซ็นต์ไทล์ และคะแนนเฉลี�ยสะสมชั 4นปีที� 1 ของนกัศกึษาที�ผ่านการกวดวิชาสงูกว่า
นกัศึกษาที�ไม่ผ่านการกวดวิชา และค่าความตรงเชิงพยากรณ์ผลสมัฤทธิnทางการเรียนของแบบวัด
ความรู้วิชาคณิตศาสตร์  วิชาเคมี และวิชาฟิสิกส์ สําหรับนกัศกึษาที�ผ่านการกวดวิชาสงูกว่านกัศกึษาที�
ไม่ผ่านการ  กวดวิชา ส่วนความตรงเชิงพยากรณ์ผลสัมฤทธิnทางการเรียนของแบบวัดความรู้วิชา
ภาษาองักฤษของนกัศกึษาทั 4ง 2 กลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) ได้ศึกษาเรื�องการกวดวิชาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ประเทศไทยพบว่าการกวดวิชาช่วยให้การเรียนดีขึ 4น ช่วยในการสอบเข้าศึกษาต่อ ด้วยการแก้ไข
ข้อบกพร่องหรือเพิ�มเติมเนื 4อหา อีกทั 4งเพื�อเตรียมตวัล่วงหน้าก่อนการเรียนในชั 4นเรียน โดยนกัเรียนหนึ�ง
คนกวดวิชาโดยเฉลี�ย 2 วิชาตอ่ภาคเรียน คา่ใช้จ่ายวิชาละประมาณ 1,600 บาท และแตล่ะปีมีนกัเรียน
เรียนกวดวิชาประมาณ 3.3 แสนคน หรือประมาณร้อยละ 30 ของนกัเรียนชั 4นมธัยมศกึษาตอนปลาย
ทั 4งหมด รวมมีเงินหมนุเวียนในธุรกิจกวดวิชาประมาณ 1,000 ล้านบาทตอ่ภาคเรียน    เมื�อรวมกบั
คา่ใช้จา่ยอื�นๆ เช่น คา่เดินทาง คิดได้เป็นประมาณ 3,200 ล้านบาทตอ่ปี เท่ากบัว่าประชาชนใช้จ่ายไป
กบัการกวดวิชาถึงกวา่หนึ�งในสิบของรายจา่ยเพื�อการศกึษาโดยภาคเอกชน 

สุพจน์ ภิญโญภัสสร (2545) ได้ศึกษาอุปสงค์ของการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้น โดยศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาและสํารวจความต้องการ
เรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศกึษา
พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ที�เรียนกวดวิชา เพราะเชื�อว่าการกวดวิชาจะทําให้ผลการเรียนดีขึ 4น รองลงมา
เพื�อช่วยทบทวนวิชาที�เรียนในโรงเรียน โดยเห็นว่าวิธีการสอนของโรงเรียนกวดวิชาดีกว่าในโรงเรียนที�
เรียนอยู ่การกวดวิชาชว่ยให้เกิดความพร้อมและความมั�นใจในการเรียน ตลอดจนการทําคะแนนสอบที�
โรงเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่จะเรียนกวดวิชาในภาคเรียนปกติ มากว่าที�จะเรียนเฉพาะปิดภาคเรียนฤดู
ร้อน ใช้เวลาในการเรียน 1 วนัตอ่สปัดาห์ ใช้เวลาในการเดินทางไปเรียนไม่เกินครึ�งชั�วโมง มีคา่ใช้จ่าย
ในการเรียนประมาณ 1,001-3,000 บาทต่อภาคเรียน โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ชักจูงให้เรียนกวดวิชา 
สําหรับนกัเรียนที�ไม่เรียนกวดวิชา เพราะเห็นว่าเป็นการเสียค่าใช้จ่ายมาก นกัเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า
สถาบนักวดวิชาช่วยให้มีประสบการณ์กว้างขวางขึ 4น ช่วยเพิ�มพูนความรู้ ช่วยทบทวนวิชาที�เรียนมา 
และมีความได้เปรียบในการทําคะแนนสอบ ซึ�งปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อความต้องการเรียนกวดวิชา 
มากที�สดุ คือ การที�เคยเรียนกวดวิชามาก่อน รองลงมา คือ การเรียนอยูใ่นโรงเรียนที�มีชื�อเสียง  



 23

มนชยา อุรุยศ และ ศิวพงศ์ ธีรอําพน (2548) ได้ศึกษาเรื�องการกวดวิชากับความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาแบบจําลองดุลยภาพทั�วไปเชิงพลวตัแบบรุ่นอายุเหลื�อมกัน
(Overlapping Generations) ที�ใช้อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งการกวดวิชาและความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ในแบบจําลองนี 4 บคุคลมีความแตกตา่งกนัในความสามารถเริ�มต้นแตกํ่าเนิด แต่สามารถ
เลือกเรียนกวดวิชาเพิ�มเติมเพื�อเพิ�มความสามารถของตนได้ ซึ�งมีผลตอ่การได้รับคดัเลือกเข้าศกึษาตอ่
ในระดบัอุดมศึกษา โดยแรงผลกัดนัให้บุคคลต้องการเรียนกวดวิชาเกิดจากการแข่งขนัเพื�อให้ได้เข้า
ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษา ทําให้บคุคลนั 4นเลื�อนสถานะจากแรงงานระดบัมธัยมศกึษาเป็นแรงงาน
ระดบับณัฑิตที�ได้ค่าจ้างสงูกว่า จากกระบวนการแข่งขนัในแบบจําลองพบว่าคนที�กวดวิชาคือคนที�มี
ความสามารถเริ�มต้นค่อนข้างสงู และเป็นผู้ ที�น่าจะได้เข้าศึกษาต่ออยู่แล้ว ส่วนคนที�มีความสามารถ
เริ�มต้นตํ�าและไม่น่าจะได้เข้าศกึษาตอ่จะไม่เลือกเรียนกวดวิชา เนื�องจากการได้เข้าศกึษาไม่คุ้มคา่ใน
เชิงอรรถประโยชน์ตลอดชีวิตสําหรับคนกลุ่มที�มีความสามารถเริ�มต้นตํ�า นอกจากนั 4นการกวดวิชา
สามารถเพิ�มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้โดยผ่านการยกระดบัความสามารถขั 4นตํ�าของผู้ ที�ได้รับ
คดัเลือกเข้าศกึษาตอ่  ในระดบัอดุมศกึษาซึ�งเป็นผู้ ที�มีสว่นร่วมในการสะสมทนุมนษุย์ 

การศกึษาค้นคว้างานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการกวดวิชาในด้านตา่งๆที�มีผู้ ทําการศกึษาไว้ ทําให้
ทราบข้อมูลในด้านต่างๆที� เกี�ยวกับผู้ เ รียนกวดวิชา ได้แก่ อายุ เพศ ระดับชั 4นที� เรียนในปัจจุบัน  
แผนการเรียน  ผลการเรียน รายได้ของครอบครัว ระดบัการศกึษาของบิดาและมารดา คา่ใช้จ่ายในการ
กวดวิชา เหตผุลที�เรียนกวดวิชา ฯลฯ ซึ�งสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัผลการศกึษา
ในครั 4งนี 4 วา่มีความสอดคล้องหรือแตกกนัหรือไม ่อยา่งไร  
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บทที� 3 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 

     ในการวิจยัครั งนี ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั นตอนดงันี   
    1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การสร้างเครื(องมือที(ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระทําข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การกาํหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 การกาํหนดประชากร 
ประชากรที(ใช้ในการศกึษาวิจยั มีดงันี  

1. ประชากรที(ใช้ในการศึกษาสภาพทั(วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย คือ 
โรงเรียนกวดวิชาที(จดทะเบียนอยา่งถกูต้องทั(วประเทศ ในชว่งปี 2547 - 2551 

2. ประชากรที(ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

 2.1 โรงเรียนกวดวิชา ซึ(งเปิดดําเนินกิจการ และมีสาขาตั งอยูใ่นเขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 25 แหง่ ได้แก่  
       กวดวิชาคดิคณิต กวดวิชาณภทัรศกึษา สยามสแควร์     เดอะเบรน ปทมุวนั  
       เดอะเบรน สยามสแควร์ เดอะตวิเตอร์ ปทมุวนั เดอะตวิเตอร์ สยามสแควร์ 
       กวดวิชาเตรียมวิทยา กวดวิชาธรรมชาตศิกึษา                 กวดวิชานวศกึษา สยามสแควร์ 
       กวดวิชาบ้านคํานวณ กวดวิชาบ้านคํานวณ สยามสแควร์       กวดวิชาปริทรรศน์ศกึษา 
       กวดวิชาวรรณวชัร กวดวิชาวรรณสรณ์ สยามสแควร์  ศนูย์ความรู้สญัญา 
       กวดวิชาวิทย์ศลิป์    กวดวิชาวิทย์ศลิป์ สยามสแควร์        สมยัวิทยา 
       ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต สยามสแควร์    กวดวิชาสยามศกึษา 
       สีตบตุรบํารุงเวลาพิเศษ สอนเสริม ดร.ณสรรค์-ดร.ยพุา แอพพลายด์ฟิสิกส์ 
       สอนภาษาและกวดวิชาบณัฑิตปรัชญา สยามสแควร์ 

2.2 บคุลากรครูผู้สอน ของโรงเรียนกวดวิชาทั ง 25 แหง่ ในปี 2551 จํานวน 294 คน 
2.3 นกัเรียนที(เรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาทั ง 25 แหง่ ในปี 2551 จํานวน 43,284 คน 
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1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 การเ ลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโครงสร้างตลาดของโรง เ รียนกวดวิชาในเขต 
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ได้มาโดยขั นตอนการสุม่เก็บตวัอยา่ง ดงันี  
 1. ในการศึกษาสภาพทั(วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย เป็นการรวบรวมข้อมูล 
ทุติยภูมิที(เกี(ยวกับโรงเรียนกวดวิชาเพื(อนํามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยจะใช้ข้อมูลจากประชากร
ทั งหมด คือ โรงเรียนกวดวิชาที(จดทะเบียนอยา่งถกูต้องทั(วประเทศ ชว่งปี 2547 - 2551  

2.  การเลือกกลุ่มตัวอย่างที(ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชา 
ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียด ดงันี  

2.1 กลุม่ตวัอยา่งที(เป็นบคุลากรครูผู้สอน ของโรงเรียนกวดวิชาทั ง 25 แหง่ ซึ(งดําเนิน 
กิจการในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครในปี 2551 มีจํานวน 15 คน ซึ(งได้จากการกําหนด 
กลุ่มตวัอย่าง 5% ของบุคลากรครูผู้สอน จํานวน 294 คน การเลือกตวัอย่างกระทําตามความสะดวก
โดยการแจกแบบสอบถามให้กบักลุม่ตวัอยา่งจนครบตามจํานวนที(กําหนด 

2.2 กลุ่มตวัอย่างที(เป็นผู้ เรียนกวดวิชา กับโรงเรียนกวดวิชาทั ง 25 แห่ง ซึ(งดําเนิน
กิจการในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ในปี 2551 มีจํานวน 400 คน ซึ(งได้กําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ที(ระดบัความเชื(อมั(น 95% ตามหลกัการของยามาเน่ (ถิรเดช พิมพ์ทองงาม.2552: 80-81; อ้างอิงจาก 
Yamane. 1967) ได้จํานวนกลุ่มตวัอย่างที(เหมาะสมจํานวน 396 คน และกําหนดขนาดตวัอย่างโดย
การกําหนดโควตา (Quota Sampling) ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากผู้ เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
ทั ง 25 แหง่ แหง่ละ 16 คน การเลือกตวัอยา่งกระทําตามความสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
กลุม่ตวัอยา่งจนครบตามจํานวนที(กําหนด 
     

2. การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื(องมือที(ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที(ผู้ วิจัยสร้างขึ น มีจํานวน  

2 ฉบบั เพื(อสอบถามข้อมลูจากบคุลากรครูผู้สอน และผู้ เรียนกวดวิชา 
2.1 แบบสอบถามครูผู้สอน 

  แบบสอบถามแบง่เป็น 2 ตอน ดงันี  
ตอนที� 1 ข้อมูลทั(วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ ระดบั

การศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที� 2 ข้อมูลเกี(ยวกับการกวดวิชา ประกอบด้วยลักษณะการกวดวิชา วิชาที(สอน 
ระยะเวลาในการสอน ความยากง่ายในการเข้าสู่ธุรกิจกวดวิชา และการเปลี(ยนไปสอนยงัโรงเรียนกวด
วิชาแหง่อื(นๆ 

 



 26

2.2 แบบสอบถามผู้เรียน 
แบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน ดงันี  

ตอนที� 1 ข้อมูลทั(วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ ระดบั
การศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใช้ตวัเลือก  

ตอนที� 2 ข้อมลูเกี(ยวกบัการกวดวิชา ประกอบด้วยลกัษณะการกวดวิชา คา่ใช้จ่ายในการ
กวดวิชา ระยะเวลาในการกวดวิชา และเหตผุลในการกวดวิชา 

ตอนที�  3 ผลที(ได้รับจากการกวดวิชา ประกอบด้วยประสิทธิผลที(ได้รับจากการกวดวิชา   
 ซึ(งพิจารณาจากผลการเรียน และผลการสอบเข้าศกึษาตอ่ 

 

ขั /นตอนในการสร้างเครื�องมือวิจัย  
1. ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร ตํารา และงานวิจยัที(เกี(ยวข้องกับการกวดวิชา เพื(อเป็นข้อมูล

เบื องต้น ในการสร้างแบบสอบถาม 
2.  ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลมุประเดน็ที(ต้องการจะศกึษาวิเคราะห์ 
3.  นําแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอให้อาจารย์ที(ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื(อตรวจคณุภาพ

เครื(องมือวิจัย แก้ไข และให้ข้อเสนอแนะเพิ(มเติม โดยการวิเคราะห์ความเที(ยงตรงด้านเนื อหา  
ความเข้าใจ และการใช้ภาษา เพื(อให้ถกูต้องเหมาะสมยิ(งขึ น 

4.  ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที(ปรึกษาสารนิพนธ์ 
5.  จดัทําแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพื(อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาวิจยั 
 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศกึษาครั งนี  ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยขั นตอนดงันี  
1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมลูที(ได้จากการตอบแบบสอบถามของครูผู้สอน 

และผู้ เรียนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาทั ง 25 แห่ง ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยเป็นบคุลากร
ครูผู้สอนจํานวน 50 คน และผู้ เรียนกวดวิชาจํานวน 400 คน โดยมีขั นตอนในการดําเนินการดงันี  

1.1 ผู้ วิจยัขอหนงัสือแนะนําตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร เพื(อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ในพื นที(เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 

1.2 ดําเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา ครูผู้สอน และผู้ เรียน
กวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยการสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามที(ผู้ วิจยัได้
สร้างไว้ 

1.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในขั นที( 1.2 ในชว่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 
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2. จดัเก็บรวบรวมข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมลูเกี(ยวกบัการกวดวิชาใน
ประเทศไทย ชว่งปี 2547-2551 โดยการรวบรวมข้อมลูจากสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษา
เอกชน (www.opec.go.th) และข้อมลูจากวารสาร บทความ อินเตอร์เน็ต  

 

4. การจัดกระทาํข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 การจัดกระทาํข้อมูล  
กระทําโดยนําข้อมูลที( ไ ด้จากการตอบแบบสอบถามมารวบรวมและประมวลผล  

มีขั นตอน ดงันี  
1. ทําการตรวจสอบข้อมลู (Editing) โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม  

และทําการแยกแบบสอบถามที(ไมส่มบรูณ์ออก 
2. ทําการลงรหสั (Coding) โดยนําข้อมลูจากแบบสอบถามที(สมบรูณ์ มาลงรหสั 

ตามที(ได้กําหนดไว้ลว่งหน้า 
3. ทําการจดัระบบข้อมลู และบนัทกึข้อมลู 
4. ทําการประมวลผลคา่สถิตเิบื องต้น 
 
 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  
4.2.1 การวิเคราะห์สภาพทั(วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย กระทําโดยการพรรณนา 

และอาศยัสถิตร้ิอยละ และคา่เฉลี(ยในการอธิบาย โดยมีสตูร ดงันี  
 

1) คา่ร้อยละ (P) โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2541: 64-65) 
 

P  = 
n
100f×
 

 

เมื(อ  P  แทน  คา่ร้อยละ 
f แทน คา่ความถี(ที(ต้องการแปลงเป็นคา่ร้อยละ 
n  แทน  จํานวนความถี(ทั งหมด 
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2) คา่เฉลี(ย (Mean) โดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ. 2541: 64-65) 
 

x  = 
n

x∑  
 

เมื(อ  x  แทน  คา่เฉลี(ย 

∑x  แทน  ผลรวมของคา่ที(ต้องการหา 
n แทน  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 
 

4.2.2 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเ รียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร กระทําโดยมีขั นตอนดงันี  

 

ขั นที( 1 : การวิเคราะห์การกระจุกตัว กระทําโดยการคํานวณค่าการกระจุกตวัของ
อตุสาหกรรม โดยวิธีหาคา่ดชันี Concentration Ratio (CR) และคา่ดชันี Hirschman- Herfindahl 
Index (HHI) โดยใช้ข้อมูลรายได้จากการเปิดสอนกวดวิชาในแต่ละหลกัสูตรของโรงเรียนกวดวิชา 
แต่ละแห่ง จากการประมาณการณ์ มาคํานวณหาค่าการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม โดยมีสูตรและ
เกณฑ์การวิเคราะห์ ดงันี  
 

1) สตูรการคํานวณคา่ หรืออตัรา Concentration Ratio (CR) ปรับปรุงจาก 
(วิทย์ สตัยารักษ์วิทย์,2542:77) 
 

                             ∑
=

=
n

1i
in SCR  

 

โดยที(   CRn  =  อตัราสว่นการกระจกุตวัของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร จํานวน n แหง่  

Si  =  ส่วนแบ่งการตลาดของโรง เ รียนกวดวิชาแต่ละแห่ง 
 ซึ(งพิจารณาจากจํานวนนกัเรียนของแตล่ะโรงเรียน  

   i  =  โรงเรียนกวดวิชาแหง่ที( 1, 2, 3, …., n 
  n  =  จํานวนโรงเ รียนกวดวิชารายใหญ่ที( ต้องการพิจารณา  

 ซึ(งมีจํานวน 8 แหง่ 
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อตัราการกระจุกตวัจะบอกให้รู้ถึงเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย(มูลค่าการกวดวิชา)ทั งหมดของ
โรงเรียนกวดวิชา  4 แห่ง   8 แห่ง หรือ 10 แห่ง ที(ใหญ่ที(สดุในอตุสาหกรรม เรียงลงมาตามลําดบั หาก
อตัราการกระจกุตวัของโรงเรียนกวดวิชา 4 แห่งที(ใหญ่ที(สดุ มีคา่สงูเกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ก็มีแนวโน้ม
ที(จะจดัอยูใ่นตลาดผู้ขายน้อยราย  

หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค่า CR ที(คํานวณได้ เพื(อบง่ชี ลกัษณะการกระจกุตวัหรือการ
ผูกขาดในธุรกิจการกวดวิชา (http://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_ratio, 2553: ออนไลน์) 
คือ 

คา่ CR เทา่กบั 100    แสดงวา่    ธุรกิจการกวดวิชามีการผกูขาด    
ลกัษณะตลาดเป็นแบบผกูขาด 

คา่ CR สงู (ประมาณร้อยละ 80 หรือมากกวา่)  แสดงวา่    ธุรกิจการกวดวิชามีการกระจุก
ตวัสงู ลกัษณะตลาดแบบผู้ขายน้อยราย 

คา่ CR ปานกลาง (ประมาณร้อยละ 50-80)  แสดงว่า   ธุรกิจการกวดวิชามีการกระจุก
ตวัปานกลาง ลกัษณะตลาดเป็นแบบกึ(ง
แขง่ขนักึ(งผกูขาด 

คา่ CR ตํ(า (ประมาณร้อยละ 50 หรือตํ(ากวา่)  แสดงว่า   ธุรกิจการกวดวิชามีการกระจุก
ตัวตํ(าหรือ มีการแข่งขันในอุตสาหกรรม
มาก  ลักษณ ะตล าดเ ป็นแบบแข่ งขัน
สมบรูณ์ 

 

2) สตูรการคํานวณคา่ หรืออตัรา Hirschman-Herfindahl Index (HHI) ปรับปรุง 
จาก(วิทย์ สตัยารักษ์วิทย์, 2542:78) 
 

∑
=

=
n

i
iSHHI

1

2  
 

โดยที(   HHI  =  ดชันีเฮอร์ฟินดลั ซึ(งหมายถึงดชันีการกระจกุตวัของโรงเรียน 
กวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จํานวน n แหง่ 

Si  =  ส่วนแบ่งตลาดโดยเปรียบเทียบของโรงเรียนกวดวิชาแต ่
 ละแหง่ ซึ(งพิจารณาจากจํานวนนกัเรียนของแตล่ะโรงเรียน 

i  =  โรงเรียนกวดวิชาแหง่ที( 1, 2, 3, …., n 
n  =  จํานวนโรงเรียนกวดวิชาทั งหมดในเขตปทมุวนั ซึ(งมีจํานวน  

25 แหง่ 
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ดชันีเฮอร์ฟินดลั จะมีคา่อยู่ระหว่าง 1 กบั 1/n ในกรณีที(มีหน่วยผลิตเดียวในตลาดคา่    
HHI = 1 หมายถึง ตลาดผกูขาด ถ้าหน่วยผลิตทกุหน่วยมีขนาดเท่ากนัคา่ HHI = 1/n หมายถึงตลาดมี
การแขง่ขนั ดงันั นคา่ HHI สามารถแสดงถึงการกระจายของจํานวนและขนาดของหน่วยผลิตทั งหมดใน
อตุสาหกรรม ซึ(งสามารถเปรียบเทียบกบัการกระจกุตวัระหว่างอตุสาหกรรมได้ โดยหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาคา่ดชันีเฮอร์ฟินดลั (http://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index, 2553: ออนไลน์) คือ 

คา่ HHI น้อยกวา่ 0.1       แสดงวา่ ธุรกิจการกวดวิชามีการกระจกุตวัตํ(า  
   อตุสาหกรรมมีการแขง่ขนัสงู  
   ลกัษณะตลาดเป็นแบบแขง่ขนัสมบรูณ์  

คา่ HHI อยูร่ะหวา่ง 0.1 ถึง 0.18   แสดงวา่ ธุรกิจการกวดวิชามีการแขง่ขนัปานกลาง  
  ลกัษณะตลาดเป็นแบบกึ(งแขง่ขนักึ(งผกูขาด 
คา่ HHI มากกวา่ 0.18       แสดงวา่ ธุรกิจการกวดวิชามีการแขง่ขนัตํ(า  
  ลกัษณะตลาดเป็นแบบผู้ขายน้อยราย  
คา่ HHI เทา่กบั 1      แสดงวา่ ธุรกิจการกวดวิชามีการผกูขาด 
  ลกัษณะตลาดเป็นแบบผกูขาด 

 

ขั นที( 2 : การวิเคราะห์รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชา กระทําโดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ทตุยิภมูิ เกี(ยวกบัจํานวนโรงเรียน รูปแบบและลกัษณะของหลกัสตูร วิชาที(เปิดสอน ระดบัชั นที(เปิดสอน 
อตัราคา่เรียนในแตล่ะหลกัสตูร นําเสนอโดยการพรรณนาข้อมลูสถิต ิความถี( ร้อยละ คา่เฉลี(ย  

ขั นที( 3 : การวิเคราะห์ความรอบรู้เกี(ยวกับข้อมูลข่าวสาร  กระทําโดยการวิเคราะห์ข้อมูล 
ปฐมภูมิ ที(เป็นความคิดเห็นของผู้ เรียน และครูผู้ สอน เกี(ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลในด้านต่างๆ 
ของโรงเรียนกวดวิชาที(เรียนหรือสอนอยู่ในปัจจุบนั เช่น อตัราค่าเรียน ค่าตอบแทนในการสอน และ
หลกัสตูรที(เปิดสอน กบัโรงเรียนกวดวิชาแหง่อื(นๆ 

ขั นที( 4 : การวิเคราะห์ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด และการเคลื(อนย้ายปัจจัยการผลิต
กระทําโดยการวิเคราะห์ข้อมลูปฐมภมูิที(เป็นความคดิเห็นของครูผู้สอน เกี(ยวกบัการเข้ามาเป็นบคุลากร 
ผู้สอนของโรงเรียนกวดวิชาที(สอนอยู่ในปัจจุบนั ความสามารถและเงื(อนไขในการเปลี(ยนไปสอนยัง
โรงเรียนกวดวิชาแหง่อื(นๆ และวิเคราะห์ข้อมลูทตุิยภูมิเกี(ยวกบักฎระเบียบข้อบงัคบัในการเปิดโรงเรียน
กวดวิชา ซึ(งกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยการวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) และการ
พรรณนาจากสถิต ิร้อยละ คา่เฉลี(ย 

ขั นที( 5 : การวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างตลาดกวดวิชาในพื นที(เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
โดยอาศยัผลการวิเคราะห์ จากขั นที( 1 – 4 
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บทที� 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู แยกตามความมุง่หมายของการวิจยั โดยแบง่การ 

นําเสนอออกเป็น 3 ตอน ตามลําดบัดงันี & 
ตอนที( 1 สภาพทั(วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย 
ตอนที( 2 การวิเคราะห์ข้อมลูทั(วไปของการกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
ตอนที( 3 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที� 1  สภาพทั�วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย 
จากการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี(ยวกับการกวดวิชาในประเทศไทย สามารถสรุปข้อมูล

เกี(ยวกับจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนครู และสัดส่วนครูต่อนักเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
ในชว่งปี 2547 - 2551ได้ดงันี & 

 

ตาราง 3 จํานวนโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย แยกตามภมูิภาคและกรุงเทพมหานคร  
ชว่งปี 2547 – 2551 

 

ปี 
กรุงเทพฯ  ภมูิภาค 

รวม 
(แหง่) 

เพิ(ม/ลด 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
โรงเรียน (แหง่) 

ร้อยละ  
จํานวน 

โรงเรียน (แหง่) 
ร้อยละ 

2547 296 34.26  568 65.74 864 - 
2548 301 33.30  603 66.70 904 4.63 
2549 302 31.33  662 68.67 964 6.64 
2550 334 30.98  44 69.02 1,078 11.83 
2551 246 22.95  826 77.05 1,072 -0.56 

 
ที(มา  :  สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 
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 จากตาราง 3 สรุปจํานวนโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2551 แยกตาม
พื &นที(ในกรุงเทพมหานคร และภมูิภาค สามารถจําแนกได้ดงันี & 
 พ.ศ. 2547 มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชาที(จดทะเบียนอย่างถกูต้อง จํานวนทั &งสิ &น 864 แห่ง โดย
เป็นโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร 296 แหง่ และในภมิูภาค 568 แหง่ 
 พ.ศ. 2548 มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชาที(จดทะเบียนอย่างถกูต้อง จํานวนทั &งสิ &น 904 แห่ง โดย
เป็นโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร 301 แหง่ และในภมิูภาค 603 แหง่ 
 พ.ศ. 2549 มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชาที(จดทะเบียนอย่างถกูต้อง จํานวนทั &งสิ &น 982 แห่ง โดย
เป็นโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร 320 แหง่ และในภมิูภาค 662 แหง่ 
 พ.ศ. 2550 มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชาที(จดทะเบียนอยา่งถกูต้อง จํานวนทั &งสิ &น 1,078 แห่ง โดย
เป็นโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร 334 แหง่ และในภมิูภาค 744 แหง่ 
 พ.ศ. 2551 มีจํานวนโรงเรียนกวดวิชาที(จดทะเบียนอยา่งถกูต้อง จํานวนทั &งสิ &น 1,072 แห่ง โดย
เป็นโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร 246 แหง่ และในภมิูภาค 826 แหง่ 
 จํานวนโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย เพิ(มขึ &นทุกปี ตั &งแต่ช่วง ปี 2547 – 2550 และลดลง
เล็กน้อยในปี 2551 โดยโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนกวดวิชาในภูมิภาค ซึ(งกระจายอยู่
ตามจังหวัดต่างๆทั(วประเทศ หากพิจารณาเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร ซึ(งเป็น
ศนูย์กลางทางการศกึษาพบวา่มีจํานวนมากถึง 1 ใน 3 ของโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ 
 
ตาราง 4 จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย แยกตามภมูิภาคและกรุงเทพมหานคร  

  ชว่งปี 2547 – 2551 
 

ปี 
กรุงเทพฯ  ภมูิภาค 

รวม 
(คน) 

เพิ(ม/ลด 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
นกัเรียน (คน) 

ร้อยละ  
จํานวน 

นกัเรียน (คน) 
ร้อยละ 

2547 145,864 50.20  144,715 49.80 290,579 - 
2548 130,563 44.39  163,584 55.61 294,147 1.23 
2549 128,616 41.30  182,781 58.70 311,397 5.86 
2550 147,012 41.64  206,048 58.36 353,060 13.38 
2551 152,112 38.19  246,234 61.81 398,346 12.83 

 
ที(มา  :  สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 
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จากตาราง 4 สรุปจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2551 
แยกตามพื &นที(ในกรุงเทพมหานคร และภมูิภาค สามารถจําแนกได้ดงันี & 
 พ.ศ. 2547 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 290,579 คน โดย
เป็นนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 145,864 คน และในภมูิภาคจํานวน 144,715 คน 
 พ.ศ. 2548 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 294,147 คน โดย
เป็นนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 130,563 คน และในภมูิภาคจํานวน 163,584 คน 
 พ.ศ. 2549 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 311,397 คน โดย
เป็นนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 128,616 คน และในภมูิภาคจํานวน 182,781 คน 
 พ.ศ. 2550 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 353,060 คน โดย
เป็นนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 147,012คน และในภมูิภาคจํานวน 206,048 คน 
 พ.ศ. 2551 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 398,346 คน โดย
เป็นนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 152,112 คน และในภมูิภาคจํานวน 246,234 คน 
 จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศช่วง ปี 2547 – 2551 มีจํานวนเพิ(มขึ &นทกุปี หาก
พิจารณาเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร ซึ(งเป็นศนูย์กลางทางการศึกษาพบว่ามีจํานวน
มากถึง 1 ใน 2 ของจํานวนนกัเรียนทั &งประเทศ พบว่าช่วงปี 2547 – 2549 จํานวนนกัเรียนลดลง และ
เพิ(มขึ &นอีกครั &งในปี 2550 – 2551 สว่นนกัเรียนในภมูิภาคมีจํานวนเพิ(มขึ &นทกุปี 
 

ตาราง 5 จํานวนนักเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ ช่วงปี 2547 – 2551 แยกตามเพศ และ 
เขตพื &นที( 

                หนว่ย : คน (ร้อยละ) 

ปี 
กรุงเทพมหานคร   ภมูิภาค    ทั(วประเทศ  
ชาย หญิง  ชาย หญิง  ชาย หญิง รวม 

2547 66,398 79,466  64,868 79,847  131,266 159,313 290,579 
 (45.52) (54.48)  (44.82) (55.18)  (45.17) (54.83) (100) 

2548 60,806 69,757  71,886 91,698  132,692 161,455 294,147 
 (46.57) (53.43)  (43.94) (56.06)  (45.11) (54.89) (100) 

2549 57,875 70,741  80,367 102,417  138,242 173,158 311,400 
 (45.00) (55.00)  (43.97) (56.03)  (44.39) (55.61) (100) 

2550 67,095 79,917  90,966 115,082  158,061 194,999 353,060 
 (45.64) (54.36)  (44.15) (55.85)  (44.77) (55.23) (100) 

2551 71,595 80,517  118,695 127,539  190,290 208,056 398,346 
 (47.07) (52.93)  (48.20) (51.80)  (47.77) (52.23) (100) 

 

ที(มา  :  สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 
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จากตาราง 5 สรุปจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2551 
แยกตามเพศ และพื &นที(กรุงเทพมหานคร และภมูิภาค สามารถจําแนกได้ดงันี & 
 พ.ศ. 2547 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 290,579 คน โดย
เป็นเป็นนักเรียนหญิงจํานวน 159,313 คน เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 79,466 คน ภูมิภาค 
79,847คน และนกัเรียนชายจํานวน 131,266 คน เป็นนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร 66,398 คน ภูมิภาค 
64,868 คน 
 พ.ศ. 2548 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 290,579 คน โดย
เป็นเป็นนักเรียนหญิงจํานวน 161,455 คน เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 69,757 คน ภูมิภาค 
91,698 คน และนกัเรียนชายจํานวน 132,692 คน เป็นนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร 60,806 คน 
ภมูิภาค 71,886 คน 
 พ.ศ. 2549 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 290,579 คน โดย
เป็นเป็นนักเรียนหญิงจํานวน 173,158 คน เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 70,741 คน ภูมิภาค 
102,417 คน และนักเรียนชายจํานวน 138,242 คน เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 57,875 คน 
ภมูิภาค 80,367 คน 
 พ.ศ. 2550 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 290,579 คน โดย
เป็นเป็นนักเรียนหญิงจํานวน 194,999 คน เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 79,917 คน ภูมิภาค 
115,082 คน และนกัเรียนชายจํานวน 158,061 คน เป็นนกัเรียนในกรุงเทพมหานคร 67,095 คน 
ภมูิภาค 90,966 คน  

พ.ศ. 2551 มีจํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 290,579 คน โดย
เป็นเป็นนักเรียนหญิงจํานวน 208,056 คน เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 80,517 คน ภูมิภาค 
127,539คน และนักเรียนชายจํานวน 190,290 คน เป็นนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 71,595 คน 
ภูมิภาค 118,695 คน นกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศช่วง ปี 2547 – 2551 เป็นเพศหญิง  
มากวา่เพศชาย 
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ตาราง 6 จํานวนครูในโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย แยกตามภมูิภาคและกรุงเทพมหานคร  
ชว่งปี 2547 – 2551 

 

ปี 
กรุงเทพฯ  ภมูิภาค 

รวม 
(คน) 

เพิ(ม/ลด 
(ร้อยละ) 

จํานวนครู  
(คน) 

ร้อยละ 
 
 

จํานวนครู  
(คน) 

ร้อยละ 

2547 1,673 35.74   3,008 64.26 4,681 - 
2548 1,459 29.73   3,449 70.27 4,908 4.85 
2549 1,459 26.25   4,099 73.75 5,558 13.24 
2550 1,991 27.66   5,208 72.34 7,199 29.53 
2551 2,001 27.42   5,297 72.58 7,298 1.38 

 
ที(มา  :  สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 
 
จากตาราง 6 สรุปจํานวนครูในโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2551 แยก

ตามพื &นที(ในกรุงเทพมหานคร และภมูิภาค สามารถจําแนกได้ดงันี & 
 พ.ศ. 2547 มีจํานวนครูในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 4,681 คน โดยเป็นครูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,673 คน และในภมูิภาคจํานวน 3,008 คน 
 พ.ศ. 2548 มีจํานวนครูในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 4,908 คน โดยเป็นครูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,459 คน และในภมูิภาคจํานวน 3,449 คน 
 พ.ศ. 2549 มีจํานวนครูในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 5,558 คน โดยเป็นครูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,459 คน และในภมูิภาคจํานวน 4,099 คน 
 พ.ศ. 2550 มีจํานวนครูในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 7,199 คน โดยเป็นครูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1,991 คน และในภมูิภาคจํานวน 5,208 คน 
 พ.ศ. 2551 มีจํานวนครูในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศ จํานวนทั &งสิ &น 7,298 คน โดยเป็นครูใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2,001 คน และในภมูิภาคจํานวน 5,297 คน 
 จํานวนครูในโรงเรียนกวดวิชาทั(วประเทศช่วง ปี 2547 – 2551 มีจํานวนเพิ(มขึ &นทกุปี แตมี่การ
เพิ(มขึ &นในจํานวนที(ไม่มากนกั ในช่วงปี 2547 – 2549 หลงัจากนั &นมีจํานวนเพิ(มขึ &นถึง 1,641 คน ในปี 
2550โดยครูสว่นใหญ่ จะเป็นครูในโรงเรียนกวดวิชาในภมูิภาค 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบจํานวนครู จํานวนนกัเรียน และสดัสว่นครูตอ่นกัเรียน แยกตามภมูิภาคและ 
กรุงเทพมหานคร 

         หนว่ย : คน 

ปี 
กรุงเทพฯ  ภมูิภาค 

ครู นกัเรียน 
อตัราสว่น 

ครู/นกัเรียน 
 ครู นกัเรียน 

อตัราสว่น 
ครู/นกัเรียน 

2547 1,673 145,864 1 : 87  3,008 144,715 1 : 48 
2548 1,459 130,563 1 : 89  3,449 163,584 1 : 47 
2549 1,459 128,616 1 : 88  4,099 182,781 1 : 45 
2550 1,991 147,012 1 : 74  5,208 206,048 1 : 40 
2551 2,001 152,112 1 : 76  5,297 246,234 1 : 46 

 
ที(มา  :  สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 
 
จากตาราง 7 เปรียบเทียบสดัส่วนของครูตอ่นกัเรียน ในโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย แยก

ตามพื &นที(ในกรุงเทพมหานคร และภมูิภาค ชว่งปี พ.ศ. 2547 – 2551 สามารถจําแนกได้ดงันี & 
 พ.ศ. 2547 อตัราสว่นของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 87 คน อตัราส่วนของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในภูมิภาค คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 48 คน  

พ.ศ. 2548 อตัราสว่นของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 89 คน อตัราส่วนของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในภูมิภาค คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 47 คน 
 พ.ศ. 2549 อตัราสว่นของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 88 คน อตัราส่วนของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในภูมิภาค คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 45 คน 
 พ.ศ. 2550 อตัราสว่นของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 74 คน อตัราส่วนของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในภูมิภาค คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 40 คน 
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 พ.ศ. 2551 อตัราสว่นของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 76 คน อตัราส่วนของครูตอ่นกัเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในภูมิภาค คือ ครู 1 คน 
ตอ่จํานวนนกัเรียน 46 คน  

พิจารณาอัตราส่วนของครูต่อจํานวนนักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยช่วง  
ปี 2547 – 2551 พบวา่ครูผู้สอน 1 คน ของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร มีอตัราส่วนตอ่จํานวน
นกัเรียนที(มากกวา่ โรงเรียนกวดวิชาในภมูิภาค  
 

ตอนที� 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปของการกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั(วไปของการกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยทําการ
รวบรวมข้อมลูด้านตา่งๆ ของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั ทั &งในด้านของจํานวนนกัเรียนและครูใน
โรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแหง่ชว่งปี 2549 – 2551 ข้อมลูทั(วไปของนกัเรียน และครูในโรงเรียนกวดวิชา ซึ(ง
ได้จากการตอบแบบสอบถามโดยสรุปประเดน็สําคญัได้ดงันี & 
 

 2.1 ข้อมูลทั�วไป ของการกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
จากการรวบรวมข้อมลูทางสถิตเิกี(ยวกบัการกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปข้อมูลเกี(ยวกับจํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน และจํานวนครู ในโรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่ง 
ในชว่งปี 2549 - 2551ได้ดงันี & 
 

ตาราง 8 จํานวนนกัเรียน และครู ในโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ชว่งปี 2549 –     
2551 แยกตามโรงเรียน 

         หนว่ย : คน 

ลําดบั รายชื(อโรงเรียน 
ปี 2549   ปี 2550  ปี 2551 

นกัเรียน ครู  นกัเรียน ครู  นกัเรียน ครู 

1 คดิคณิต 317 12  336 15  328 12 
2 ณภทัรศกึษา สยามสแควร์ 935 1  950 1  931 1 

3 เดอะเบรน ปทมุวนั 1,666 5  1,590 6  1,746 4 

4 เดอะเบรน สยามสแควร์ 3,980 5  4,400 7  4,154 6 

5 เดอะตวิเตอร์ ปทมุวนั 1,520 12  1,538 15  1,587 15 

6 เดอะตวิเตอร์ สยามสแควร์ 3,306 75  3,906 75  3,717 41 

7 เตรียมวิทยา 613 5  853 5  586 3 

8 ธรรมชาตศิกึษา 2,334 6  2,934 6  2,088 7 
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ตาราง 8 (ตอ่)  
          หนว่ย : คน 

ลําดบั รายชื(อโรงเรียน 
ปี 2549   ปี 2550  ปี 2551 

นกัเรียน ครู  นกัเรียน ครู  นกัเรียน ครู 

9 นวศกึษา สยามสแควร์ 2,713 3 3,013 9 3,011 12 

10 บ้านคํานวณ 1,940 11 2,240 11 1,887 9 

11 บ้านคํานวณ สยามสแควร์ 2,268 10 2,380 10 2,339 8 

12 ปริทรรศน์ศกึษา 4,265 30 4,405 30 4,567 34 

13 วรรณวชัร 2,460 16 2,860 16 2,204 15 

14 วรรณสรณ์ สยามสแควร์ 3,050 3 3,460 3 0 0 

15 วิทย์ศลิป์ 1,415 4 1,415 7 1,573 7 

16 วิทย์ศลิป์สยามสแควร์ 741 4 1,015 5 807 6 

17 ศนูย์ความรู้สญัญา 906 12 913 12 1,000 10 

18 ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต 2,848 29 3,316 31 3,038 21 

19 ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิตสยาม 
สแควร์ 

709 29 739 29 709 22 

20 สมยัวิทยา 2,100 1 2,181 1 2,055 1 

21 สยามศกึษา 723 8 633 8 854 6 

22 สอนภาษาและกวดวิชาบณัฑิต
ปรัชญา สยามสแควร์ 

1,001 2 1,119 2 1,024 2 

23 สอนเสริม ดร.ณสรรค์-ดร.ยพุา 406 8 409 10 462 10 

24 สีตบตุรบํารุงเวลาพิเศษ 475 45 505 45 575 39 

25 แอพพลายด์ฟิสิกส์ 2,290 2 2,422 3 2,042 3 

                                   รวม   44,981 338 49,532 362 43,284 294 

        

ที(มา  :  สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) 
หมายเหต ุ : ปี 2551 โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ สยามสแควร์ ยกเลิกการดําเนินกิจการ     
       ในเขตปทมุวนั โดยย้ายไปเปิดสาขาที(อาคารวรรณสรณ์ ในเขตพญาไท 
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จากตาราง 8 แสดงจํานวนนกัเรียน และครูของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแหง่ ในเขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร ช่วงปี 2549 – 2551 พิจารณาจากข้อมลูการจดทะเบียนประกอบกิจการ มีจํานวน
ทั &งสิ &น 25 แห่ง โดยมีโรงเรียนกวดวิชา 5 แห่ง ที(มีการจดทะเบียนขยายสาขา คือ เดอะเบรน วิทย์ศิลป์ 
เดอะตวิเตอร์ บ้านคํานวณ และ ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต ดงันั &นในช่วงปี 2549 – 2550 หากไม่พิจารณา
จากจํานวนสาขาที(จดทะเบียน จะมีโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ทั &งสิ &น 20 แห่ง 
และลดลงเหลือ 19 แห่ง ในปี 2551 เนื(องจากโรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ สยามสแควร์ ย้ายไปดําเนิน
กิจการที(อาคารวรรณสรณ์ ในเขตพญาไท  
 โรงเรียนกวดวิชาที(มีจํานวนนักเรียนมากที(สุด 5 อันดบัแรก คือ เดอะเบรน เดอะติวเตอร์  
ปริทรรศน์ศึกษา บ้านคํานวณ และ ศูนย์วิชาการวิทย์-คณิต โดยมีจํานวนนักเรียนรวมกันประมาณ 
50%ของนกัเรียนทั &งหมด ส่วนโรงเรียนที(มีจํานวนครูผู้สอนมากที(สุด 5 อนัดบัแรก คือ เดอะติวเตอร์ 
ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต สีตบตุรบํารุงเวลาพิเศษ ปริทรรศน์ศกึษา และบ้านคํานวณ 
 
 2.2 ข้อมูลทั�วไปของผู้เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

จากการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา 
ทั &ง 25 แหง่ ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อมลูทั(วไปในด้านตา่งๆของผู้ เรียน ได้ดงันี & 
 

ตาราง 9 จํานวนและคา่ร้อยละของข้อมลูทั(วไปของผู้ เรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมลูทั(วไปของผู้ เรียนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
166 
234 

41.50 
58.50 

อายุ ตํ(ากวา่ 15 ปี 
15-18 ปี 
มากกวา่ 18 ปี 

55 
335 
10 

13.75 
83.50 
2.50 

ภูมิลาํเนา กรุงเทพฯ / ปริมณฑล 
ตา่งจงัหวดั 

326 
74 

81.50 
18.50 

ระดับการศึกษา ประถมศกึษา - - 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
อื(นๆ 

100 
291 

9 

25.00 
72.75 
2.25 
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ตาราง 9 (ตอ่)  
 

ข้อมลูทั(วไปของผู้ เรียนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
สาย/แผนการเรียน วิทย์ – คณิต 

ศลิป์ – คํานวณ 
ศลิป์ – ภาษา 
อื(นๆ (มธัยมต้น,อาชีวศกึษา) 

196 
50 
62 
92 

49.00 
12.50 
15.50 
23.00 

อาชีพของบิดา ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
รับราชการ 
เกษตรกรรม/ประมง 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
อื(นๆ (พอ่บ้าน,ไมร่ะบ)ุ 

152 
88 
10 
36 
103 
9 

38.19 
22.11 
2.51 
9.05 
25.88 
2.26 

อาชีพของมารดา ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
รับราชการ 
เกษตรกรรม/ประมง 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
อื(นๆ (แมบ้่าน) 

124 
88 
10 
23 
125 
28 

31.16 
22.11 
2.51 
5.78 
31.41 
7.04 

ระดับการศึกษาสูงสุดของ 
บิดา 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 
อื(นๆ (ปวช.,ปวส.,อนปุริญญา) 

9 
8 
29 
293 
46 
9 

2.28 
2.03 
7.36 
74.37 
11.68 
2.28 
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ตาราง 9 (ตอ่)  
 

ข้อมลูทั(วไปของผู้ เรียนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุดของ 
มารดา 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ปริญญาตรี 
สงูกวา่ปริญญาตรี 
อื(นๆ (ปวช.,ปวส.,อนปุริญญา) 

10 
12 
20 
305 
35 
14 

2.53 
3.03 
5.05 
77.02 
8.84 
3.54 

รายได้ของครอบครัว/เดือน ตํ(ากวา่ 10,000 บาท 
10,000 –  20,000 บาท 
20,001 –  30,000 บาท 
30,001 –  40,000 บาท 
40,001 –  50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

4 
24 
21 
81 
82 
183 

1.01 
6.08 
5.32 
20.51 
20.76 
46.33 

 
ที(มา : จากการตอบแบบสอบถาม ปี 2553 
 
จากตาราง 9 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั(วไปของกลุ่มตวัอย่าง คือผู้ เรียนกวดวิชากบัโรงเรียน

กวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน จําแนกได้ดงันี & 
เพศ อายุ และภูมิลาํเนาของผู้เรียนกวดวิชา  
ผู้ เรียนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถามเป็น

เพศชายจํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และเพศหญิง จํานวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.5 เป็นผู้ ที(มีอาย ุ15-18 ปี รองลงมาร้อยละ 13.75 คือผู้ ที(มีอายตํุ(ากว่า 15 ปี ผู้ ที(มี
อายุ 18 ปีขึ &นไป มีเพียงร้อยละ 2.5 ผู้ เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 81.5 เป็นผู้ ที( มีภูมิลําเนาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผู้ ที(มีภมูิลําเนาในตา่งจงัหวดั ร้อยละ 18.5  

ระดับการศึกษา และแผนการเรียน ของผู้เรียนกวดวิชา 
ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานครที(ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ร้อยละ 72.75 เป็นผู้ ที(ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นผู้ ที(ศึกษาอยู่ในระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น และระดบัอื(นๆเพียงร้อยละ 25 และร้อยละ 2.25 ตามลําดบั ผู้ เรียนเป็นผู้ ที(ศกึษา
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ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต เป็นจํานวนมากที(สุด คิดเป็นร้อยละ 49 เป็นผู้ ที(ศึกษาในแผนการเรียน
ศิลป์-คํานวณ ร้อยละ 12.5 ศึกษาในแผนการเรียนศิลป์-ภาษา ร้อยละ 15.5 และแผนการเรียนอื(นๆ 
ร้อยละ 23  

อาชีพและระดับการศึกษาสูงสุตของบิดาและมารดา ของผู้เรียนกวดวิชา  
อาชีพของบิดาและมารดา ของผู้ เ รียนกวดวิชากับโรงเ รียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานครที(ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.07 มีบิดาประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ
เอกชน โดยประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 38.19 ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้อยละ 25.88 บิดาประกอบอาชีพรับราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจรวมร้อยละ 31.16  
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง ร้อยละ 2.51 และประกอบอาชีพอื(นๆ เพียงร้อยละ 2.26 ผู้ เรียน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.57 มีมารดาประกอบอาชีพในภาคธุรกิจเอกชน โดยประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
สว่นตวั คดิเป็นร้อยละ 31.16 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน ร้อยละ 31.41 มารดาประกอบ
อาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมร้อยละ 27.89 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ประมง  
เพียงร้อยละ 2.51 และประกอบอาชีพอื(นๆ ร้อยละ 7.04 ระดบัการศึกษาสูงสดุของบิดาของผู้ เรียน 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.37 อยู่ในระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.84  
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ร้อยละ 7.36 ระดบัประถมศกึษา ร้อยละ 2.28 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 
ร้อยละ 2.03 และในระดบัอื(นๆร้อยละ 2.28  ระดบัการศึกษาสูงสุดของมารดาของผู้ เรียนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 77.02  อยู่ในระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือระดบัสงูกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.84  ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 5.05 ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 3.03 ระดบัประถมศึกษา  
ร้อยละ 2.53 และในระดบัอื(นๆร้อยละ 3.50    

รายได้ของครัวเรือน ของผู้เรียนกวดวิชา 
ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม  

มีรายได้ของครอบครัวมากกว่า 50,000 บาท เป็นจํานวนมากที(สดุ คิดเป็นร้อยละ 46.33 มีรายได้ของ
คร อบ ค รั วต่อ เ ดือ น  40,001-50,000 บ า ท  ร้อ ยล ะ  20.76 มี รา ยไ ด้ ขอ ง ค รอ บค รัว ต่อ เ ดื อ น  
30,001-40,000 บาท ร้อยละ 20.51 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 
6.08 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 5.32 และมีรายได้ของครอบครัว 
ตอ่เดือนตํ(ากวา่ 10,000 บาท เพียงร้อยละ 1.01 
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2.3 ข้อมูลเกี�ยวกับการกวดวิชาของผู้เรียนกวดวิชาในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
จากการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา 

ทั &ง 25 แห่ง ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อมลูที(เกี(ยวกบัการกวดวิชาของผู้ เรียนกวด
วิชา ได้ดงันี & 

 

ตาราง 10 จํานวนและคา่ร้อยละของข้อมลูเกี(ยวกบัผู้ เรียน โรงเรียน และการกวดวิชา ของผู้ เรียนกวด 
วิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

ข้อมลูทั(วไปของผู้ เรียน โรงเรียน และการกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
คะแนนเฉลี�ย 
ก่อนเรียนกวดวิชา 

ตํ(ากวา่ 2.00 
2.00 - 2.50   
2.51 – 3.00  
3.01 – 3.50 
มากกวา่ 3.50 

- 
67 
108 
112 
90 

- 
17.77 
28.65 
29.71 
23.87 

คะแนนเฉลี� ยหลังเรียนกวด
วิชา 
 

ตํ(ากวา่ 2.00 
2.00 - 2.50   
2.51 – 3.00  
3.01 – 3.50 
มากกวา่ 3.50 

- 
34 
80 
128 
100 

- 
9.94 
23.39 
37.43 
29.24 

วิชาที�เรียนในปัจจุบัน คณิตศาสตร์   
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย  
ภาษาองักฤษ 
อื(นๆ  ( สงัคมศกึษา,ภาษาฝรั(งเศส              
         ,ความถนดัทางการเรียน,         
           พื &นฐานวิศวกรรม ) 

311 
233 
174 
210 
44 

77.75 
41.75 
43.50 
52.50 
11.00 

จาํนวนวันที�เรียนกวดวิชา/
สัปดาห์ 

1 – 2 วนั 
3 - 4 วนั  
มากกวา่ 4 วนั 

146 
128 
125 

36.59 
32.08 
31.33 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ข้อมลูทั(วไปของผู้ เรียนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายในการกวดวิชา/เดือน ตํ(ากวา่ 5,000 บาท   

5,000-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท   
มากกวา่ 15,000 บาท 

196 
144 
41 
19 

49.00 
36.00 
10.25 
4.75 

การเปรียบเทียบข้อมูล กับ
โรงเรียนกวดวิชาแห่งอื�นๆ 

เปรียบเทียบ      
ไมเ่ปรียบเทียบ 

301 
93 

76.01 
23.48 

ปัจจัยประกอบการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชา 

ความมีชื(อเสียง    
ราคาเหมาะสม 
ความสะดวกในการเดนิทาง 
อาจารย์ที(สอนมีคณุภาพ 
เนื &อหา/หลกัสตูรนา่สนใจ  
มีการสง่เสริมการขาย/ให้สว่นลด 

131 
183 
124 
267 
165 
90 

43.96 
63.10 
58.25 
88.12 
51.16 
31.14 

ความสามารถในการเปลี�ยน 
ไปเรียนกับโรงเรียนกวดวิชา
แห่งอื�นๆ  

เปลี(ยนได้ทนัที   
เปลี(ยนหลงัเรียนครบหลกัสตูร  
เปลี(ยนไมไ่ด้  
อื(นๆ (ไมอ่ยากเปลี(ยน) 

89 
263 
29 
14 

22.42 
66.25 
7.30 
3.53 

เหตุผลที�เลือกเรียนกวดวิชา 
ในปัจจุบัน 

เรียนลว่งหน้าก่อนชั &นเรียนปกต ิ
เรียนที(โรงเรียนไมเ่ข้าใจ/ไมท่นัเพื(อน 
เพื(อชว่ยให้ผลการเรียนดีขึ &น 
เพื(อเตรียมสอบเข้าศกึษาตอ่ 
เพื(อนชวน 
ผู้ปกครองให้เรียน 
ครูในโรงเรียนแนะนําให้เรียน 
อื(นๆ (ใช้เวลาวา่ง) 

301 
111 
223 
231 
33 
66 
5 
3 

75.44 
27.82 
55.89 
57.89 
8.27 
16.54 
1.25 
0.75 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ข้อมลูทั(วไปของผู้ เรียนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
จาํนวนครั<งของการเรียน 
กวดวิชา 

ครั &งที( 1   
ครั &งที( 2 
ครั &งที( 3 
ครั &งที( 4 เป็นต้นไป 

43 
69 
56 
231 

10.78 
17.29 
14.04 
57.89 

ผลในด้านบวกที�ได้รับจากการ
กวดวิชา 

ผลการเรียน/เกรดเฉลี(ยดีขึ &น  
มีความเข้าใจในวิชาที(เรียนมากขึ &น 
สอบเข้าศกึษาตอ่ได้ 
เทคนิคในการทําข้อสอบได้เร็วขึ &น 
อื(นๆ (ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์) 

272 
292 
121 
195 
2 

75.14 
81.11 
33.43 
53.87 
0.50 

ผลในด้านลบที�ได้รับจากการ
กวดวิชา 

เหนื(อย/ไมมี่เวลาพกัผอ่น  
หรือทํากิจกรรมอื(นๆ 
ความสนใจในชั &นเรียนน้อยลง 
สิ &นเปลืองคา่ใช้จา่ย 
อื(นๆ (เครียด) 

215 
 

78 
260 
6 

59.39 
 

21.67 
71.82 
1.50 

 

 ที(มา : จากการตอบแบบสอบถาม ปี 2553 
 

จากตาราง 10 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี(ยวกับการเรียนกวดวิชาของกลุ่มตวัอย่าง คือ
ผู้ เรียนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน จําแนกได้ดงันี & 

คะแนนเฉลี�ยก่อนและหลังเรียนกวดวิชา ของผู้เรียนกวดวิชา  
ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม

ทั &งหมด เป็นผู้ ที(มีคะแนนเฉลี(ยก่อนเรียนกวดวิชาไม่ตํ(ากว่า 2.00 โดยเป็นผู้ ที(มีคะแนนเฉลี(ยก่อนเรียน
กวดวิชา 3.01 – 3.50 ร้อยละ 29.71 เป็นผู้ ที(มีคะแนนเฉลี(ยก่อนเรียนกวดวิชา 2.51-3.00 ร้อยละ 28.65 
เป็นผู้ ที(มีคะแนนเฉลี(ยก่อนเรียนกวดวิชามากกว่า 3.50 ร้อยละ 23.87 และเป็นผู้ ที(มีคะแนนเฉลี(ยก่อน
เรียนกวดวิชา 2.00-2.50  ในส่วนของคะแนนเฉลี(ยหลงัการกวดวิชา ผู้ เรียนที(มีคะแนนเฉลี(ยหลงัเรียน
กวดวิชา 3.01-3.50 มีจํานวนมากที(สดุ โดยคิดเป็นร้อยละ 37.43 เป็นผู้ ที(มีคะแนนเฉลี(ยหลงัเรียนกวด
วิชามากกว่า 3.50 ร้อยละ 29.24 เป็นผู้ ที(มีคะแนนเฉลี(ยหลงัเรียนกวดวิชา 2.51-3.00 ร้อยละ 23.39 
และเป็นผู้ ที(มีคะแนนเฉลี(ยหลงัเรียนกวดวิชาอยูร่ะหวา่ง 2.00-2.50 เพียงร้อยละ 9.94  
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วิชาที�เรียน จาํนวนวัน และจาํนวนครั<งที�เรียนกวดวิชา 
ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม  

สว่นใหญ่ เป็นผู้ ที(เรียนในวิชาวิชาคณิตศาสตร์ โดยคดิเป็นร้อยละ 77.75 เป็นผู้ ที(เรียนวิชาภาษาองักฤษ 
ร้อยละ 52.50 เป็นผู้ ที(เรียนวิชาภาษาไทย ร้อยละ 43.50 เป็นผู้ ที(เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 41.75 
และเป็นผู้ ที(เรียนวิชาอื(นๆ เช่น สังคมศึกษา ภาษาฝรั(งเศส ความถนัดทางการเรียน พื &นฐานทาง
วิศวกรรม ร้อยละ 11 โดยมีผู้ ที(เรียนกวดวิชา 1-2 วันต่อสัปดาห์มากที(สุด คิดเป็นร้อยละ 36.59  
เป็นผู้ ที(เรียนกวดวิชา 3-4 วันต่อสปัดาห์ ร้อยละ 32.08 และเป็นผู้ ที(เรียนกวดวิชามากกว่า 4 วัน  
ตอ่สปัดาห์ ร้อยละ 31.33 โดยเป็นการกวดวิชาครั &งที( 4 ขึ &นไป จํานวนมากที(สดุ คิดเป็นร้อยละ 57.89  
เป็นการเรียนกวดวิชาครั &งที( 2 ร้อยละ 17.29 เป็นการเรียนกวดวิชาครั &งที( 3 ร้อยละ 14.04 และเป็นการ
เรียนกวดวิชาครั &งแรก ร้อยละ 10.78   

ค่าใช้จ่ายและผู้ชาํระค่าใช้จ่ายในการกวดวิชา 
ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 

ที(มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่อเดือน ตํ(ากว่า 5,000 บาท มีจํานวนมากที(สุด คิดเป็นร้อยละ 49  
มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 36 มีคา่ใช้จ่ายในการเรียนกวด
วิชาต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 10.25 และมีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่อเดือน 
มากกว่า 15,000 บาท เพียงร้อยละ 4.75 โดยผู้ ที(ชําระค่าใช้จ่ายในการกวดวิชาส่วนใหญ่ คือ 
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง คิดเป็นร้อยละ 94.99 ส่วนผู้ ที(ชําระค่าใช้จ่ายในการกวดวิชาด้วยตนเอง  
หรือมีบคุคลอื(นชําระคา่เรียนให้ มีเพียงร้อยละ 1.5 และ1.0 ตามลําดบั 

แหล่งข้อมูล ปัจจัยประกอบการตัดสินใจ และเหตุผลที�เลือกเรียนกวดวิชา 
ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลเกี(ยวกับโรงเรียนกวดวิชาที(เรียนอยู่ในปัจจุบนัจากเพื(อน คิดเป็นร้อยละ 72.36 
จากแผ่นพับ/โฆษณา ร้อยละ 54.27 จากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 34.8 จากบิดา/มารดา/ผู้ ปกครอง  
ร้อยละ 27.14 จากญาติร้อยละ 14.82 จากหนงัสือพิมพ์ วิทยุ และแหล่งอื(นๆ เช่น ครู มีเพียงร้อยละ 
2.5 ร้อยละ 1 และร้อยละ 1.50 ตามลําดบั   

เหตุผลในการกวดวิชา การเลือกโรงเรียน และปัจจัยที�นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
เรียนกวดวิชา 

ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เรียนกวดวิชาเนื(องจากต้องการเรียนล่วงหน้าก่อนชั &นเรียนปกติ คิดเป็นร้อยละ 75.44  
เพื(อเตรียมสอบเข้าศกึษาตอ่ ร้อยละ 57.89 เพื(อช่วยให้ผลการเรียนดีขึ &น ร้อยละ 55.89  เนื(องจากเรียน
ที(โรงเรียนไม่เข้าใจ/ไม่ทันเพื(อน ร้อยละ 27.82 ผู้ ปกครองให้เรียน ร้อยละ 16.54  เพื(อนชวน  
ร้อยละ 8.27 ครูในโรงเรียนแนะนําให้เรียน และเพื(อใช้เวลาว่าง ร้อยละ 1.25 และร้อยละ 0.75  
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ตามลําดับ  เหตุผลที(เลือกเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาที(เรียนอยู่ในปัจจุบัน ผู้ เรียนส่วนใหญ่เห็นว่า
อาจารย์ที(สอนมีคณุภาพ คิดเป็นร้อยละ 76.63 ราคาเหมาะสม ร้อยละ 39.70 39  เนื &อหา/หลกัสูตร
น่าสนใจ ร้อยละ 37.94 ความมีชื(อเสียงของโรงเรียน ร้อยละ 37.43 ความสะดวกในการเดินทาง 
ร้อยละ 28.39 มีการส่งเสริมการขาย/ให้ส่วนลด ร้อยละ 17.09 และอื(นๆ เช่น ความชอบ/เรียนตาม
เพื(อน ร้อยละ 7.50 ในส่วนของปัจจยัที(นํามาประกอบการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา ผู้ เรียนส่วน
ใหญ่เ ลือกเ รียนกับโรง เ รียนกวดวิชาที( มีอาจารย์ผู้ สอนที( มีคุณภาพ คิดเ ป็น ร้อยละ 88.12  
เลือกโรงเรียนที(ราคาเหมาะสม ร้อยละ 63.10 เลือกจากความสะดวกในการเดินทาง ร้อยละ 58.25  
เนื &อหา/หลักสูตรน่าสนใจ ร้อยละ 51.16 ความมีชื(อเสียของโรงเรียน ร้อยละ 43.96 และการส่งเสริม 
การขาย/ให้สว่นลด ร้อยละ 31.14  

ข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล และการเปลี�ยนไปเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื�นๆ  
ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 

ที(มีความรอบรู้ข้อมูลเกี(ยวกับหลักสูตรและอตัราค่าเรียนของโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื(นๆในระดบัมาก  
มีจํานวนมากที(สุด คิดเป็นร้อยละ 48.75 ทราบข้อมูลในระดบัปานกลาง ร้อยละ 39.75 ทราบข้อมูล
น้อย ร้อยละ 7 และไม่ทราบข้อมูลเลย ร้อยละ 4.50 โดยผู้ เรียนส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบข้อมูล
โรงเ รียนกวดวิชาที( เ รียนอยู่ ในปัจจุบันกับโรงเ รียนกวดวิชาแห่ง อื(นๆ คิดเป็นร้อยละ 76.01  
ส่วนผู้ เรียนที(ไม่เปรียบเทียบข้อมูลกบัโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื(นๆ มีเพียงร้อยละ 23.48 ในส่วนของการ
เปลี(ยนไปเรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื(นๆ ผู้ เรียนส่วนใหญ่สามารถเปลี(ยนได้หลงัเรียนครบหลกัสตูร 
คิดเป็นร้อยละ 66.25 สามารถเปลี(ยนได้ทนัทีร้อยละ 22.42 เปลี(ยนไม่ได้ร้อยละ 7.30 และอื(นๆคือ  
ไมอ่ยากเปลี(ยน มีเพียงร้อยละ 3.53 

ผลที�ได้รับจากการกวดวิชา 
ผู้ เรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 

มีความเห็นเกี(ยวกบัผลในด้านบวกที(ได้รับจากการกวดวิชา โดยเห็นว่าการกวดวิชาทําให้มีความเข้าใจ
ในวิชาที(เรียนมากขึ &น คดิเป็นร้อยละ 81.11 ทําให้ผลการเรียน/เกรดเฉลี(ยดีขึ &น ร้อยละ 75.14 ได้เทคนิค
ในการทําข้อสอบรวดเร็วขึ &น ร้อยละ 53.87 ช่วยให้สอบเข้าศึกษาต่อได้ ร้อยละ 33.43 และอื(นๆคือ  
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ 0.50 ส่วนผลในด้านลบที(ได้รับจากการกวดวิชา ผู้ เรียนร้อยละ 
71.82 มีความเห็นว่าเป็นการสิ &นเปลืองค่าใช้จ่าย ร้อยละ 59.39 เห็นว่าทําให้เหนื(อย/ไม่มีเวลาพกัผ่อน
หรือทํากิจกรรมอื(นๆ  ร้อยละ 21.67 เห็นว่าทําให้ความสนใจในชั &นเรียนปกติน้อยลง และอื(นๆคือ 
ทําให้เครียด ร้อยละ 1.50  
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2.4 ข้อมูลทั�วไปของครูผู้สอนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
จากการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของครูผู้ สอนในโรงเรียนกวดวิชา 

ทั &ง 25 แหง่ ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อมลูทั(วไปในด้านตา่งๆของครูผู้สอน ได้ดงันี & 
 

ตาราง 11 จํานวนและคา่ร้อยละของข้อมลูทั(วไปของครูผู้สอนในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 

ข้อมลูทั(วไปของครูผู้สอนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
7 
8 

46.67 
53.33 

อายุ ตํ(ากวา่ 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
มากกวา่ 40 ปี 

- 
7 
7 
1 

- 
46.67 
46.67 
6.67 

ระดับการศึกษาสูงสุด ตํ(ากวา่ปริญญาตรี   
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท    
ปริญญาเอก 

3 
7 
5 
- 

20.00 
46.67 
33.33 

- 

สถานภาพ โสด 
สมรส 
หม้าย 

13 
2 
- 

86.67 
13.33 

- 

จาํนวนบุตรและผู้อยู่ใน 
อุปการะ 

1 – 3 คน 
มากกวา่ 3 คน   
ไมมี่  

1 
- 
1 

6.67 
- 

6.61 

อาชีพหลัก รับราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
เกษตรกรรม/ประมง 
อื(นๆ (สอนพิเศษ,ไมร่ะบ)ุ 

5 
- 
4 
- 
- 
6 

33.33 
- 

26.67 
- 
- 

40.00 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ข้อมลูทั(วไปของครูผู้สอนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
อาชีพรอง รับราชการ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
อื(นๆ (สอนพิเศษ) 

- 
- 
- 
1 
2 

- 
- 
- 

6.67 
13.33 

รายได้เฉลี�ยต่อเดือนจาก 
การประกอบอาชีพหลัก 

ตํ(ากวา่ 10,000 บาท 
10,000 –  20,000 บาท 
20,001 –  30,000 บาท 
30,001 –  40,000 บาท 
40,001 –  50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

3 
3 
5 
- 
- 
4 

20.00 
20.00 
33.33 

- 
- 

26.67 

รายได้เฉลี�ยต่อเดือนจาก 
การประกอบอาชีพรอง 

ตํ(ากวา่ 10,000 บาท 
10,000 –  20,000 บาท 
20,001 –  30,000 บาท 
30,001 –  40,000 บาท 
40,001 –  50,000 บาท 
มากกวา่ 50,000 บาท 

6 
3 
- 
- 
- 
- 

40.00 
20.00 

- 
- 
- 
- 

 

ที(มา : จากการตอบแบบสอบถาม ปี 2553 
 

จากตาราง 11 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั(วไปของกลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผู้ สอนในโรงเรียน 
กวดวิชาทั &ง 25 แหง่ ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน จําแนกได้ดงันี & 

เพศ อายุ และสถานภาพ ของครูผู้สอนกวดวิชา  
ครูผู้สอนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม

เป็นเพศชายจํานวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 46.67 และเพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 เป็น
ผู้ ที(มีอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 46.67 เป็นผู้ ที(มีอาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 46.67 และเป็นผู้ ที(มีอาย ุ40 ปีขึ &นไป 
ร้อยละ 6.67 เป็นผู้ ที(มีสถานภาพโสด จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 เป็นผู้ ที(มีสถานภาพสมรส 
จํานวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 13.33 โดยมีบตุรและผู้อยูใ่นอปุการะ 1-3 คน จํานวน 1 คน   
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ระดับการศึกษาสูงสุด ของครูผู้สอนกวดวิชา 
ครูผู้สอนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม

ระดบัการศกึษาสงูสดุในระดบัปริญญาตรี มีจํานวนมากที(สดุ คิดเป็นร้อยละ 46.67 เป็นผู้ ที(มีการศกึษา
สูงสุดในระดบัปริญญาโท ร้อยละ 33.33 และเป็นผู้ ที(มีการศึกษาสูงสุดในระดับตํ(ากว่าปริญญาตรี  
ร้อยละ 20  

อาชีพหลัก และอาชีพรอง ของครูผู้สอนกวดวิชา 
ครูผู้สอนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 

สอนพิเศษเป็นอาชีพหลกัร้อยละ 40 รับราชการร้อยละ 33.33 และพนกังานบริษัทเอกชนร้อยละ 26.67  
สอนพิเศษเป็นอาชีพรองร้อยละ 13.33 และค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวัเป็นอาชีพรอง ร้อยละ 6.67  

รายได้จากการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพรอง ของครูผู้สอนกวดวิชา 
ครูผู้สอนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 

มีรายได้เฉลี(ยตอ่เดือนจากการประกอบอาชีพหลกั 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 33.33  รายได้เฉลี(ย
ตอ่เดือนจากการประกอบอาชีพหลกัมากกวา่ 50,000 บาท ร้อยละ 26.67 รายได้เฉลี(ยตอ่เดือนจากการ
ประกอบอาชีพหลกัตํ(ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 20  และรายได้เฉลี(ยต่อเดือนจากการประกอบอาชีพ
หลกั 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 20 เป็นผู้ มีรายได้เฉลี(ยตอ่เดือนจากการประกอบอาชีพรอง ตํ(ากว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นผู้ มีรายได้เฉลี(ยต่อเดือนจากการประกอบอาชีพรอง 10,000-
20,000 บาท ร้อยละ 20 และเป็นผู้ ที(ไมมี่อาชีพรอง ร้อยละ 40 

 
 2.5 ข้อมูลเกี� ยวกับการสอนกวดวิชาของ ครูผู้สอนกวดวิชาในเขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 
จากการรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของครูผู้สอนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชา 

ทั &ง 25 แห่ง ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อมูลที(เกี(ยวกับการสอนกวดวิชาของ
ครูผู้สอน ได้ดงันี & 

 

ตาราง 12 จํานวนและคา่ร้อยละของข้อมลูเกี(ยวกบัการสอนกวดวิชา ของครูผู้สอนกวดวิชาใน 
เขตปทมุวนักรุงเทพมหานคร 

 

ข้อมลูทั(วไปของครูผู้สอนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
จาํนวนโรงเรียนกวดวิชาที�
เคยสอน 

แหง่แรก        
แหง่ที( 2    
แหง่ที( 3 

9 
6 
- 

60.00 
40.00 

- 
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ข้อมลูทั(วไปของครูผู้สอนกวดวิชา จํานวน(คน) ร้อยละ 
แหล่งข้อมูลเกี�ยวกับ
โรงเรียนกวดวิชาที�สอนใน
ปัจจุบัน 

เพื(อน     
แผน่พบั/โฆษณาตามแผน่ป้าย 
หนงัสือพิมพ์ 
อินเตอร์เน็ต   
อื(นๆ (ญาต)ิ 

9 
4 
1 
3 
1 

60.00 
26.67 
6.67 
20.00 
6.67 

เหตุผลที�เลือกสอนกับ
โรงเรียนกวดวิชาที�สอนอยู่
ในปัจจุบัน 

ผลตอบแทนดี 
มีผู้แนะนํา 
รายได้ประจําไมเ่พียงพอ 
มีเวลาวา่ง 
อื(นๆ (เดนิทางสะดวก) 

6 
5 
- 
5 
2 

40.00 
33.33 

- 
33.33 
13.33 

การเปรียบเทียบข้อมูลกับ
โรงเรียนกวดวิชาแห่งอื�นๆ 

เปรียบเทียบ       
ไมเ่ปรียบเทียบ 

5 
10 

33.33 
66.67 

เหตุผลที�เปลี�ยนมาสอน กับ
โรงเรียนกวดวิชาแห่งนี < 

ไมส่ะดวกในการเดนิทาง   
 โรงเรียนเดมิปิดกิจการ    
มีผู้แนะนํา 
อื(นๆ (ไมร่ะบ)ุ 

2 
2 
3 
1 

13.33 
13.33 
20.00 
6.67 

ความสามารถในการ
เปลี�ยนไปสอนกับโรงเรียน
กวดวิชาแห่งอื�นๆ 

เปลี(ยนได้ทนัที    
เปลี(ยนหลงัหมดสญัญาจ้างแล้ว 
เปลี(ยนไมไ่ด้  
อื(นๆ (ไมอ่ยากเปลี(ยน) 

2 
7 
2 
1 

13.33 
46.67 
13.33 
6.67 

 

ที(มา : จากการตอบแบบสอบถาม ปี 2553 
 

จากตาราง 12 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี(ยวกับการสอนกวดวิชาของกลุ่มตวัอย่าง คือ
ครูผู้สอนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน จําแนกได้ดงันี & 

แหล่งข้อมูลและเหตุผลที�เลือกสอนกับโรงเรียนกวดวิชาที�สอนอยู่ในปัจจุบัน  
ครูผู้สอนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลเกี(ยวกับโรงเรียนกวดวิชาที(สอนอยู่ในปัจจุบันจากเพื(อน คิดเป็นร้อยละ 60 
จากแผ่นพับ/โฆษณา ร้อยละ 26.67 จากอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 20 จากญาติร้อยละ 6.67  
และจากหนงัสือพิมพ์ ร้อยละ 6.67 ในส่วนของเหตผุลในการเลือกสอนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาที(
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สอนอยู่ในปัจจุบัน ครูผู้ สอนร้อยละ 40 พิจารณาจากผลตอบแทนที(ดี จากการที(มีผู้ แนะนําร้อยละ 
33.33 มีเวลาว่าง ร้อยละ 33.33 และอื(นๆคือเดินทางสะดวก ร้อยละ 6.67 โดยครูผู้สอนส่วนใหญ่ สอน
กวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาที(สอนอยู่ในปัจจบุนัเป็นแห่งแรก คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นโรงเรียนกวด
วิชาแหง่ที( 2 ร้อยละ 40   

เหตุผลในการเลือกสอนกับโรงเรียนกวดวิชาที�สอนอยู่ในปัจจุบัน และความสามารถ
ในการเปลี�ยนไปสอนกับโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื�นๆ  

ครูผู้สอนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ที(ตอบแบบสอบถาม 
เลือกสอนกับโรงเรียนกวดวิชาที(สอนอยู่ในปัจจุบันเนื(องจากผลตอบแทนดี คิดเป็นร้อยละ 40 มีผู้
แนะนํา ร้อยละ 33.33 มีเวลาวา่ง ร้อยละ 33.33 และอื(นๆคือเดินทางสะดวก ร้อยละ 13.33 ในส่วนของ
การเปลี(ยนไปสอนกับโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื(นๆ ครูผู้สอนสามารถเปลี(ยนไปสอนกับโรงเรียนกวดวิชา
แห่งอื(นๆได้หลงัหมดสัญญาจ้างแล้ว ร้อยละ 46.67 สามารถเปลี(ยนไปสอนกับโรงเรียนกวดวิชาแห่ง
อื(นๆได้ทนัที ร้อยละ 13.33 ไม่สามารถเปลี(ยนได้ ร้อยละ 13.33 และอื(นๆคือ ไม่อยากเปลี(ยนร้อยละ 
6.67 โดยครูผู้สอนสว่นใหญ่ไม่เปรียบเทียบข้อมลูโรงเรียนกวดวิชาที(สอนอยู่ในปัจจบุนักบัโรงเรียนกวด
วิชาแห่งอื(นๆ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ส่วนครูผู้สอนที(เปรียบเทียบข้อมูลโรงเรียนกวดวิชาที(สอนอยู่ใน
ปัจจบุนักบัโรงเรียนกวดวิชาแหง่อื(นๆ มีเพียงร้อยละ 33.33  

 
 ตอนที�  3 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชา ในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 

ในการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  ผู้ วิจยั
ได้ทําการศกึษาข้อมลู ในช่วงปี 2549 – 2551 โดยแยกการพิจารณา 4 ประเด็น ตามกรอบแนวคิดใน
การวิจยั คือ การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม ซึ(งวิเคราะห์จากอตัราส่วนการกระจกุตวั (Concentration 
Ratio : CR)และคา่การกระจกุตวั  (Herfindahl Index : HHI) รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชา 
ความรอบรู้ข้อมูลข่าวสาร ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด และการเคลื(อนย้ายปัจจัยการผลิต  
ได้ผลดงันี & 

3.1 การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม 
  วิเคราะห์โดยการนําข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามโรงเรียน ในช่วงปี 2549 - 2551 มาคํานวณคา่อตัราส่วนการกระจกุตวั 
Concentration Ratio : CR และ Herfindahl Index : HHI  
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ตาราง 13 สว่นแบง่การตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม   
โรงเรียนชว่งปี 2549 - 2551  

 

ชื(อโรงเรียน 

ปี 2549  ปี 2550  ปี 2551 

จํานวน
นกัเรียน 

(คน) 

สว่นแบง่
การตลาด  

(%) 

 
 
 

จํานวน
นกัเรียน 

(คน) 

สว่นแบง่
การตลาด  

(%) 

 
 
 

จํานวน
นกัเรียน 

(คน) 

สว่นแบง่
การตลาด 

(%) 

เดอะเบรน 1,666 12.55  1,590 12.09  1,746 13.63 
เดอะติวเตอร์ 1,520 10.73  1,538 11.00  1,587 12.26 
ปริทรรศน์ศกึษา 4,265 9.48  4,405 8.89  4,567 10.55 
บ้านคํานวณ 1,940 9.35  2,240 9.32  1,887 9.76 
ศนูย์วิชาการวิทย์ - คณิต 2,848 7.91  3,316 8.18  3,038 8.66 
วรรณสรณ์ 3,050 6.78  3,460 6.99  0 0.00 
นวศกึษา 2,713 6.03  3,013 6.08  3,011 6.96 
วรรณวชัร 2,460 5.47  2,860 5.77  2,204 5.09 
ธรรมชาติศกึษา 2,334 5.19  2,934 5.92  2,088 4.82 
แอพพลายด์ฟิสิกส์ 2,290 5.09  2,422 4.89  2,042 4.72 
วิทย์ศิลป์ 1,415 4.78  1,415 4.91  1,573 5.49 
สมยัวิทยา 2,100 4.67  2,181 4.40  2,055 4.75 
สอนภาษาและกวดวิชา
บณัฑิตปรัชญา  

1,001 2.23  1,119 2.26  1,024 2.37 

ณภทัรศกึษา  935 2.08  950 1.92  931 2.15 
ศนูย์ความรู้สญัญา 906 2.01  913 1.84  1,000 2.31 
สยามศกึษา 723 1.61  633 1.28  854 1.97 
เตรียมวิทยา 613 1.36  853 1.72  586 1.35 
สีตบตุรบํารุงเวลาพิเศษ 475 1.06  505 1.02  575 1.33 
สอนเสริม ดร.ณสรรค์ - 
ดร.ยพุา 

406 0.90  409 0.83  462 1.07 

คิดคณิต 317 0.70  336 0.68  328 0.76 
                     รวม  44,981 100  49,532 100  43,284 100 

 

ที(มา :  จากการคํานวณจํานวนนกัเรียนที(สมคัรเรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแหง่ ในเขตปทมุวนั   
    กรุงเทพมหานคร ชว่งปี 2549 – 2551 เพื(อหาสว่นแบง่ทางการตลาด 
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3.1.1 วดัการกระจกุตวัโดยวิธี Concentration Ratio (CR) มีสตูรคํานวณ ดงันี & 
 

∑
=

=
n

1i
in SCR  

 
โดยที(  CRn  =  อตัราสว่นการกระจกุตวัของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั  

กรุงเทพมหานคร จํานวน n แหง่  
Si  =  ส่วนแบ่งการตลาดของโรง เ รียนกวดวิชาแต่ละแห่ง 

 ซึ(งพิจารณาจากจํานวนนกัเรียนของแตล่ะโรงเรียน  
   i  =  โรงเรียนกวดวิชาแหง่ที( 1, 2, 3, …., n 
  n  =  จํานวนโรงเ รียนกวดวิชารายใหญ่ที( ต้องการพิจารณา  

 ซึ(งมีจํานวน 8 แหง่ 
 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่า CR ที(คํานวณได้ เพื(อบ่งชี &การกระจุกตัว หรือการผูกขาด 
ในอตุสาหกรรม (http://en.wikipedia.org/wiki/Concentration_ratio, 2553: ออนไลน์) คือ 

1) คา่ดชันี Concentration Ratio เทา่กบั 100 แสดงวา่ อตุสาหกรรมมีการผกูขาด ลกัษณะ 
ตลาดเป็นแบบผกูขาด 

2) ค่าดชันี Concentration Ratio สูง คือมีค่าประมาณร้อยละ 80 หรือมากกว่า แสดงว่า
อตุสาหกรรมมีการกระจกุตวัสงู ลกัษณะตลาดเป็นแบบผู้ขายน้อยราย 

3) ค่าดชันี Concentration Ratio ปานกลาง คือมีค่าประมาณร้อยละ 50-80 แสดงว่า
อตุสาหกรรมมีการกระจกุตวัปานกลาง ลกัษณะตลาดเป็นแบบกึ(งแขง่ขนักึ(งผกูขาด 

4) คา่ดชันี Concentration Ratio ตํ(า คือมีคา่ประมาณร้อยละ 50 หรือตํ(ากว่า  แสดงว่า
อตุสาหกรรมมีการกระจกุตวัตํ(า หรือมีการแข่งขนัในอตุสาหกรรมมาก ลกัษณะตลาดเป็นแบบแข่งขนั
สมบรูณ์ 

 ในการศกึษาครั &งนี &จะวิเคราะห์การกระจกุตวั โดยนําข้อมลูส่วนแบง่การตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาที(มีส่วนแบ่งการตลาดมากที(สุด 8 รายแรก จากตาราง 11 ประกอบด้วย โรงเรียนกวดวิชา
เดอะเบรน โรงเรียนกวดวิชาเดอะติวเตอร์  โรงเรียนกวดวิชาปริทรรศน์ศึกษา โรงเรียนกวดวิชาบ้าน
คํานวณศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต โรงเรียนกวดวิชาวรรณสรณ์ โรงเรียนกวดวิชานวศกึษา และโรงเรียน
กวดวิชาวรรณวชัร โดยคํานวณคา่ CR ได้ดงันี & 
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  ปี 2549  :      CR2549 = 0.1255 + 0.1073 + 0.0948 + 0.0935 + 

       0.0791 + 0.0678 + 0.0603 + 0.0547 
      = 0.6830 

ปี 2550  :      CR2550 = 0.1209 + 0.1100 + 0.0932 + 0.0889 + 
     0.0818 + 0.0699 + 0.0608 + 0.0592 

     = 0.6848 

ปี 2551  :      CR2551 = 0.1363 + 0.1226 + 0.1055 + 0.0976 + 
     0.0866 + 0.0696 + 0.0549 + 0.0509 

     = 0.7240 
 

3.1.2 วดัการกระจกุตวัโดยวิธี Hirschman-Herfindahl Index(HHI) มีสตูรคํานวณ ดงันี & 
 
 

∑
=

=
n

1i

2
iSHHI  

 

 
โดยที(   HHI  =  ดชันีเฮอร์ฟินดลั ซึ(งหมายถึงดชันีการกระจกุตวัของ 

โรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  
จํานวน n แหง่ 

Si  =  ส่วนแบ่งตลาดโดยเปรียบเทียบของโรงเ รียน 
 กวดวิชาแตล่ะแหง่ซึ(งพิจารณาจากจํานวนนกัเรียน 

ของแตล่ะโรงเรียน 
i  =  โรงเรียนกวดวิชาแหง่ที( 1, 2, 3, …., n  
n  =  จํานวนโรงเรียนกวดวิชาทั &งหมดในเขตปทุมวัน  

 ซึ(งมีจํานวน 25 แหง่ 
 

 

 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาค่า HHI ที(คํานวณได้ เพื(อบ่งชี &การกระจุกตวั หรือการผูกขาดใน
อตุสาหกรรม (http://en.wikipedia.org/wiki/Herfindahl_index, 2553: ออนไลน์) คือ 
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1) คา่ดชันี Hirschman-Herfindahl Index น้อยกว่า 0.1  แสดงว่า ธุรกิจการกวดวิชามีการ
กระจกุตวัตํ(า มีการแขง่ขนัสงู ลกัษณะตลาดเป็นแบบแขง่ขนัสมบรูณ์ 

2) คา่ดชันี Hirschman-Herfindahl Index อยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.18 แสดงว่า ธุรกิจการกวด
วิชามีการแขง่ขนัปานกลาง ลกัษณะตลาดเป็นแบบกึ(งแขง่ขนักึ(งผกูขาด 

3) คา่ดชันี Hirschman-Herfindahl Index มากกว่า  0.18 แสดงว่า ธุรกิจการกวดวิชามีการ
แขง่ขนัตํ(า ลกัษณะตลาดเป็นแบบผู้ขายน้อยราย  

4) คา่ดชันี Hirschman-Herfindahl Index เท่ากบั 1  แสดงว่า อตุสาหกรรมไม่มีการแข่งขนั 
ลกัษณะตลาดเป็นแบบผกูขาด 

โดยการคํานวณคา่ HHI ได้ผลดงันี & 
 

ปี 2549  :      HHI2549 = 0.0390 
 

ปี 2550  :      HHI2550 = 0.0389 
 

ปี 2551  :      HHI2551 = 0.0389 
 

ตาราง 14 ระดบัการกระจุกตวัของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร พิจารณาจาก 
คา่ Concentration Ratio และ Hirschman-Herfindahl Index ชว่งปี 2549 - 2551 

 

คา่การกระจกุตวั ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 
CR 0.6830 0.6848 0.7240 
HHI 0.0390 0.0389 0.0389 

 

  จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ Concentration Ratioและ Hirschman-Herfindahl 
Index โดยใช้ข้อมลูจากสว่นแบง่การตลาดของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแห่ง ตั &งแตปี่ 2549 - 2551 พบว่า  
คา่ Concentration Ratio และคา่ Hirschman-Herfindahl Index ในช่วงปี 2549 - 2551 มีคา่ใกล้เคียง
กนั โดยคา่การกระจกุตวั Concentration Ratio ของปี 2549 - 2551 คือ 0.6830 0.6848  และ 0.7240 
ตาม ลําดับ แสดงถึงการกระจุกตัว และการผูกขาดอยู่ในระดับปานกลาง เป็นตลาดกึ(งแข่งขันกึ(ง
ผกูขาด ส่วนคา่ Hirschman-Herfindahl Index ของปี 2549 - 2551 คือ 0.0390  0.0389 และ 0.0389 
ตามลําดบั แสดงถึงการกระจุกตัวและการผูกขาดอยู่ในระดบัตํ(า คือ มีการแข่งขันสูง  เป็นตลาดแข่งขัน
สมบรูณ์ 



 57

 เนื(องจากคา่ Concentration Ratio และคา่ Hirschman-Herfindahl Index ที(คํานวณได้ 
ให้ผลที(แตกต่างกนั จึงต้องพิจารณาปัจจยัอื(นๆที(มีผลต่อโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขต 
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มาพิจารณาร่วมด้วย คือ รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชา ความรอบรู้
ข้อมลูขา่วสาร ความยากง่ายในการเข้าสูต่ลาด และการเคลื(อนย้ายปัจจยัการผลิต 
 

 3.2 รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชา 
 ในการวิเคราะห์รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะ
แห่งในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้ทําการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น วิชาที(เปิดสอน 
หลกัสตูรที(เปิดสอน ระดบัชั &นที(เปิดสอน และอตัราคา่เรียนตอ่หลกัสตูร ของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแห่ง 
เพื(อนํามาวิเคราะห์ร่วมกับค่า Concentration Ratio และค่า Hirschman-Herfindahl Index ซึ(ง
คํานวณได้ในเบื &องต้นโดยข้อมลูที(ได้ ส่วนใหญ่มาจากแผ่นพบั/ใบปลิว ของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแห่ง
ที(ประชาสมัพนัธ์ และดึงดดูผู้ เรียน โดยการนําเสนอหลกัสูตรที(น่าสนใจ และอาจารย์ผู้สอนที(เป็นผู้ มี
ความสามารถและมีชื(อเสียงเป็นที(รู้จกัอยา่งกว้างขวางในด้านวิชาการ โดยสรุปได้ดงัตาราง 15 
 

ตาราง 15 รูปแบบและลกัษณะการกวดวิชา ของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแหง่ในเขตปทมุวนั
กรุงเทพมหานคร 

 

ลําดบั ชื(อโรงเรียน ระดบัชั &นที(เปิดสอน วิชาที(สอน หลกัสตูร 
อตัราคา่

เรียน (บาท) 
/ หลกัสตูร 

1 คดิคณิต 
(คมุอง) 

- เตรียมอนบุาล 
- ประถมศกึษา 
- มธัยมศกึษา 

- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาองักฤษ 

- เสริมความรู้ 
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ 

1,284-1,391 

2 ณภทัร
ศกึษา  
(Oplus) 

- ประถมศกึษาปีที( 6 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

3,000-5,500 
 
 

3 เตรียม
วิทยา 

(อ.เสาวนิตย์) 

- ประถมศกึษา 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น

ปลาย 

- ภาษาองักฤษ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ฟิสิกส์ 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

1,500-4,000 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ลําดบั ชื(อโรงเรียน ระดบัชั &นที(เปิดสอน วิชาที(สอน หลกัสตูร 
อตัราคา่

เรียน (บาท) 
/ หลกัสตูร 

4 เดอะตวิ
เตอร์  

- ประถมศกึษา 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มธัยมศกึษาตอน 

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- สงัคมศกึษา 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม 
- ความรู้รายวิชา 

1,300-4,500 

5 เดอะ เบรน  - ประถมศกึษาปีที( 5,6 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- สงัคมศกึษา 
- ฟิสิกส์ 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

3,000-5,000 

6 ธรรมชาติ
ศกึษา 
(ยเูรก้า) 

- มธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

2,200-4,800 
 
 

7 นวศกึษา 
สยามส
แควร์ 
(เจีpย) 

- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาองักฤษ 
- สงัคมศกึษา 
- ภาษาไทย 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

1,200-5,500 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ลําดบั ชื(อโรงเรียน ระดบัชั &นที(เปิดสอน วิชาที(สอน หลกัสตูร 
อตัราคา่

เรียน (บาท) 
/ หลกัสตูร 

8 บ้าน
คํานวณ 

- ประถมศกึษาปีที( 6 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สงัคมศกึษา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

2,900-3,500 

9 ปริทรรศน์
ศกึษา 
(GET) 

- ประถมศกึษาปีที( 5,6 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สงัคมศกึษา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี, ชีววิทยา 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

3,000-5,500 
 
 

10 วรรณวชัร 
(GOK) 

- ประถมศกึษาปีที( 5,6 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- สงัคมศกึษา 
- พื &นฐานกฎหมาย 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

4,000-5,000 

11 วรรณสรณ์   
(เคมี อ.อุ๊ ) 

- มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น
ปลาย 

- เคมี 
- ชีววิทยา 
- วิทย์กายภาพ 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

1,500-3,500 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ลําดบั ชื(อโรงเรียน ระดบัชั &นที(เปิดสอน วิชาที(สอน หลกัสตูร 
อตัราคา่

เรียน (บาท) 
/ หลกัสตูร 

12 วิทย์ศลิป์ 
(Pinnacle) 

- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น

ปลาย 

- ภาษาองักฤษ 
- ภาษาเยอรมนั 
- ภาษาญี(ปุ่ น 
- ภาษาจีน 
- สงัคมศกึษา 
- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

3,000 

13 ศนูย์ความรู้
สญัญา 

- ประถมศกึษาปีที( 4-6 
 

- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- สงัคมศกึษา 
- วิทยาศาสตร์ 
- ความรู้รอบตวั 

และความถนดั
ทางการเรียน 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

3,500-4,500 

14 ศนูย์
วิชาการ
วิทย์-คณิต 
(GSC) 

- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สงัคมศกึษา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

2,500-5,000 

15 สมยัวิทยา - มธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

- คณิตศาสตร์ - เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

1,000-2,200 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ลําดบั ชื(อโรงเรียน ระดบัชั &นที(เปิดสอน วิชาที(สอน หลกัสตูร 
อตัราคา่

เรียน (บาท) 
/ หลกัสตูร 

16 สยามศกึษา 
(Onopco) 

- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- ภาษาฝรั(งเศส 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

2,500-4,500 

17 สอนภาษา
และกวดวิชา
บณัฑิต
ปรัชญา  
(Enconcept) 

- ประถมศกึษา 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 

- ภาษาองักฤษ - เสริมทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษ 

1,800-4,500 

18 สอนเสริม 
ดร.ณสรรค์- 
ดร.ยพุา 

- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สงัคมศกึษา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- ฟิสิกส์ 
- เคมี 
- ชีววิทยา 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

3,000-5,000 

19 แอพ
พลายด์
ฟิสิกส์ 

- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มธัยมศกึษาตอน

ปลาย 

- วิทยาศาสตร์ 
- ฟิสิกส์ 
- พื &นฐาน

วิศวกรรม 
 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

700 -5,000 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ลําดบั ชื(อโรงเรียน ระดบัชั &นที(เปิดสอน วิชาที(สอน หลกัสตูร 
อตัราคา่

เรียน (บาท) 
/ หลกัสตูร 

20 สีตบตุร
บํารุงเวลา
พิเศษ 

- ประถมศกึษา 
- มธัยมศกึษาตอนต้น 
- มัธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น

ปลาย 

- คณิตศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- สงัคมศกึษา 
- ภาษาไทย 
- ภาษาองักฤษ 
- ฟิสิกส์ เคมี 
- ชีววิทยา 

- เตรียมสอบเข้า
ศกึษาตอ่ 

- ทบทวนและเสริม
ความรู้รายวิชา 

n/a 

 
ที(มา : เว็บไซต์โรงเรียนกวดวิชา แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ และการสอบถามทางโทรศพัท์ 
 
 จากตาราง 15 โรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่จะเปิดสอนในหลาย
สาขาวิชา เพื(อรองรับกลุม่ผู้ เรียนที(มีความต้องการเรียนในหลากหลายวิชา ซึ(งการเปิดสอนในหลายวิชา
จะเป็นการเพิ(มสว่นแบง่ทางการตลาดให้มากขึ &น  

โดยโรงเรียนกวดวิชาที(เปิดสอนครอบคลมุทกุสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคม
ศกึษา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มีจํานวน 13 แห่ง คือ เดอะเบรน เดอะติวเตอร์ 
ธรรมชาตศิกึษา นวศกึษาสยามสแควร์ บ้านคํานวณ ปริทรรศน์ศกึษา วรรณวชัร วิทย์ศิลป์ ศนูย์ความรู้
สัญญา ศูนย์วิชาการวิทย์-คณิต สีตบุตรบํารุงเวลาพิเศษสยามศึกษา และสอนเสริม ดร.ณสรรค์- 
ดร.ยพุา  

โรงเรียนกวดวิชาที( เปิดสอนเฉพาะบางสาขาวิชา เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ  มี 4 แห่ง คือ คิดคณิต ณภัทรศกึษา แอพพลายด์ฟิสิกส์ และเตรียม
วิทยา ส่วนโรงเรียนกวดวิชาที(เปิดสอนเพียงวิชาเดียว มี 2 แห่ง คือ สมัยวิทยา เปิดสอนวิชา
คณิตศาสตร์ และสอนภาษาและกวดวิชาบณัฑิตปรัชญา เปิดสอนวิชาภาษาองักฤษ  

ในส่วนของหลกัสูตรที(เปิดสอน โรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่ง จะมีหลักสูตรที(เน้นผลการเรียน 
ใน 2 รูปแบบ คือ หลกัสตูรเพื(อเตรียมสอบเข้าศกึษาตอ่ในระดบัที(สงูขึ &นในสถาบนัการศกึษาที(มีชื(อเสียง 
และหลกัสูตรทบทวน/เสริมความรู้รายวิชา ซึ(งจะเน้นเนื &อหาในแตล่ะเรื(องของแตล่ะวิชา โดยส่วนใหญ่
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จะเปิดรับนกัเรียนตั &งแต่ระดบัชั &นประถมศกึษาปีที( 5-6 มธัยมศกึษาตอนต้น และมธัยมศกึษาตอนต้น 
และมีอตัราคา่เรียนตอ่หลกัสตูรที(ใกล้เคียงกนั คือ หลกัสตูรละประมาณ 2,000 – 5,000 บาท 

จากข้อมลูดงักล่าว พิจารณาได้ว่ารูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาของโรงเรียนกวดวิชา
ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีลกัษณะที(ใกล้เคียงกนั ทําให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนใน
แต่ละวิชากับโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื(น ทดแทนกันได้ ซึ(งการเลือกเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่จะ
พิจารณาจากคณุภาพของอาจารย์ที(สอนเป็นอนัดบัแรก ดงันั &นสินค้าคือลกัษณะและรูปแบบของการ
กวดวิชามีความแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย และสามารถใช้ทดแทนกนัได้ 

3.3 ความรอบรู้ข้อมลูขา่วสาร 
 ความรอบรู้ข้อมูลข่าวสารในตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

พิจารณาในด้านของผู้ เรียน และครูผู้สอน จากข้อมลูการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างพบว่าใน
สว่นของผู้ เรียนกวดวิชาสว่นใหญ่ ทราบข้อมลูเกี(ยวกบัหลกัสตูรและอตัราคา่เรียนของโรงเรียนกวดวิชา
แห่งอื(นๆ ในระดบัปานกลาง ถึงมาก และผู้ เรียนส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบข้อมลูโรงเรียนกวดวิชาที(
เรียนอยู่ในปัจจบุนั กบัโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื(นๆ เพื(อประกอบการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา ใน
ส่วนของ ครูผู้สอนทราบข้อมูลเกี(ยวกับหลกัสูตรและอตัราผลตอบแทนของโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื(นๆ 
ในระดบัปานกลาง และส่วนใหญ่จะไม่เปรียบเทียบข้อมูลโรงเรียนกวดวิชาที(สอนอยู่ในปัจจุบนั กับ
โรงเรียนกวดวิชาแหง่อื(นๆ  

3.4 ความยากง่ายในการเข้าสูต่ลาด และการเคลื(อนย้ายปัจจยัการผลิต 
 ในการพิจารณาความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาดของผู้ ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา  

พิจารณาจากระเบียบข้อบงัคบัในการจดทะเบียนประกอบการโรงเรียนกวดวิชา ผู้ประกอบการโรงเรียน 
กวดวิชาจะต้องยื(นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั &งโรงเรียนกวดวิชา กับสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาสามารถยื(นขอ 
จัดตั &งโรงเรียนกวดวิชาในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล มีค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ประกอบด้วยค่าใบอนุญาตโรงเรียนกวดวิชา ฉบบัละ 3,000 บาท ค่ายื(นคําขอ ฉบบัละ 500 บาท 
(พระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550) ในสว่นของจํานวนเงินลงทนุ เชน่ ทนุจดทะเบียน ขึ &นอยู่กบั
ประเภทของการจดทะเบียนและขนาดของโรงเรียนกวดวิชาที(ขอจัดตั &ง ค่าเช่า/ซื &อ ที(ดินหรืออาคาร
สํานกังาน เพื(อใช้เป็นสถานที(ในการเปิดสอนกวดวิชา ซึ(งในเขตปทมุวนั โรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่จะ
อยู่บริเวณสยามสแควร์ โดยพื &นที(ดังกล่าวเป็นแหล่งธุรกิจการค้าที(เป็นที(นิยม มีอัตราค่าเช่าตั &งแต ่
30,000 – 100,000 บาทตอ่เดือน ขึ &นอยูก่บัทําเลที(ตั &ง (จากบทความ Marketing survey/สยามสแควร์)  
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ในส่วนของการเคลื(อนย้ายปัจจัยการผลิตที(สําคัญ คือ ครูผู้ สอนซึ(งจัดเป็นตวัแปรที(สําคัญ 
ในการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของผู้ เรียน เนื(องจากผู้ เรียนส่วนใหญ่พิจารณาจากคุณภาพของ
ครูผู้สอนเป็นอนัดบัแรก โรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแห่งจึงเน้นดงึดดูผู้ เรียนโดยจดัครูผู้สอนที(มีเทคนิคการ
สอนเป็นที(ชื(นชอบของผู้ เรียน เช่น สอนสนกุ กระชบั เข้าใจง่าย นอกจากนี &ผู้สอนส่วนใหญ่จะมีประวตัิ
การศกึษาและผลงานในอดีตที(โดดเดน่ และเป็นที(รู้จกัในวงกว้างทําให้ผู้ เรียนมีความเชื(อมั(น และยึดติด
กับครูผู้สอนในแต่ละวิชา เช่น วิชาคณิตศาสตร์โดยอาจารย์สมยั/อาจารย์เจีpย วิชาเคมีโดยอาจารย์อุ๊  
วิชาภาษาไทยโดนครูลิลลี( วิชาฟิสิกส์ของแอพพลายด์ฟิสิกส์ ฯลฯ ซึ(งในปัจจบุนัโรงเรียนกวดวิชาหลาย
แห่งได้หนัมาใช้กลยทุธ์เน้นครูผู้สอนที(เป็นคนรุ่นใหม่ ที(มีความสามารถ มีผลการเรียนดีมากในระดบั
มธัยมศกึษา และอุดมศึกษา มาทดแทนครูผู้สอนกลุ่มเดิมๆและสร้างกระแสความนิยมในกลุ่มผู้ เรียน
วยัรุ่น ด้วยรูปแบบการสอนที(สนุกสนาน เป็นกันเองมากขึ &น ปัจจุบนัจึงมีครูผู้ สอนรุ่นใหม่ที(เป็นที(รู้จัก 
เช่น อาจารย์โอ๋ OPLUS (ณภัทรศึกษา) สอนวิชาวิชาคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ อาจารย์บิ~ก  
(บ้านคํานวณ) สอนวิชาวิชาเคมี  

ดงันั &นความยากง่ายในการเข้าสูต่ลาดของผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา และการเคลื(อนย้าย
ปัจจัยการผลิต  ของโรง เ รียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน  ก รุ ง เทพมหานคร  จึ ง ทําไ ด้ ไม่ยาก  
โดยอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างในช่วงแรก เนื(องจากจะต้องสร้างความเชื(อมั(นให้กับผู้ เรียน แต่หาก
สามารถสร้างชื(อเสียงและความนิยมในกลุม่ผู้ เรียนได้มากขึ &น ก็จําทําให้สินค้า คือ การกวดวิชาสามารถ
แขง่ขนัในตลาดได้ 

สรุป เมื(อพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ เพื(อนํามาวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร คือ การกระจกุตวัของอุตสาหกรรม รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชา 
ความรอบรู้ข้อมลูขา่วสาร และความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด/การเคลื(อนย้ายปัจจยัการผลิต พบว่ามี
จํานวนโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีจํานวนหลายแหง่ การคํานวณคา่การกระจกุ
ตวั CR อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนค่า HHI อยู่ในระดบัตํ(า มีการแข่งขันค่อนข้างสูง รูปแบบและ
ลกัษณะของการกวดวิชาแตกตา่งกนับ้าง แตส่ามารถทดแทนกนัได้ ผู้ เรียนมีความรอบรู้ข้อมลูข่าวสาร
คอ่นข้างมาก ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาดและการเคลื(อนย้ายปัจจยัการผลิตทําได้ไม่ยาก จึงสรุป
ได้ว่าโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดกึ(งแข่งขัน 
กึ(งผกูขาด (Monopolistic Competition) 
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ตาราง 16  สรุปผลการวิเคราะห์ลกัษณะโครงสร้างตลาด 
 

 ผลการวิเคราะห์ ลกัษณะตลาด 
1) การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม 

CR   = 0.6830, 0.6848, 0.7240 
HHI  = 0.0390, 0.0389, 0.0389 

 
ตลาดกึ(งแขง่ขนักึ(งผกูขาด 
ตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์ 

2) รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาใกล้เคียงกนั
สามารถทดแทนกนัได้ 

ตลาดกึ(งแขง่ขนักึ(งผกูขาด 

3) ความรอบรู้ข้อมลูขา่วสารของผู้ เรียนอยูใ่นระดบั 
ปานกลางถึงมาก 

ตลาดกึ(งแขง่ขนักึ(งผกูขาด 

4) ความยากง่ายในการเข้าสูต่ลาดและการเคลื(อนย้าย
ปัจจยัการผลิตทําได้ไมย่าก 

ตลาดกึ(งแขง่ขนักึ(งผกูขาด 

 
จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างตลาด โดยการพิจารณาคา่การกระจกุตวั CR และ HHI พบวา่ 

ให้ผลการพิจารณาที(แตกตา่งกนั ซึ(งนา่จะเป็นผลมาจากความคลาดเคลื(อนของข้อมลูทางสถิติเกี(ยวกบั
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่ง ที(เป็นการแจ้งจํานวนนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา 
แตล่ะแหง่ไปยงัสํานกังานส่งเสริมการศกึษาเอกชน ซึ(งอาจเป็นการแจ้งข้อมลูที(ไม่ตรงกบัความเป็นจริง 
ดงันั &นจึงต้องนําปัจจยักําหนดลกัษณะตลาด ทั &ง 4 ปัจจยั คือ การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม รูปแบบ
และลักษณะของการกวดวิชา ความรอบรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ เรียน และความยากง่ายในการเข้าสู่
ตลาดและการเคลื(อนย้ายปัจจยัการผลิตมาใช้ในการพิจารณาร่วมกัน โดยสรุปได้ว่าลักษณะตลาด
โดยรวมเป็น ตลาดกึ(งแขง่ขนักึ(งผกูขาด (Monopolistic Competition) 
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บทที� 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

สังเขปความมุ่งหมาย ความสาํคัญ และวิธีดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
การวิจยันี �เป็นการศึกษาโครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขนัของธุรกิจกวดวิชา ในเขตปทุม

วนั กรุงเทพมหานคร โดยการทราบข้อมลูเกี*ยวกบัโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการธุรกิจกวดวิชา ในการปรับปรุงการบริหารจดัการให้
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะตลาด และดําเนินพฤติกรรมการแข่งขันให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ เรียน  เป็นประโยชน์ตอ่นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และผู้ปกครองในการตดัสินใจเรียนกวด
วิชา นอกจากนี �ยังจะเป็นข้อมูลให้กับผู้ เกี*ยวข้องกับการจัดการศึกษา นําไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนในระดบัตา่งๆให้มีความเหมาะสมตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครั �งนี �ผู้ วิจยัได้ตั �งความมุง่หมายไว้ดงันี � 
1. เพื*อศกึษาสภาพทั*วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย 
2. เพื*อศกึษาโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 
1. การทราบเกี*ยวกับสภาพทั*วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร

และหน่วยงานของภาครัฐที*เกี*ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการนําไปเป็นข้อมูลในการกําหนด
นโยบายด้านการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ  

2. การทราบเกี*ยวกับโครงสร้าง และลักษณะตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร เป็นข้อมูลที*เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการวางแผนบริหารจัดการโรงเรียน   
กวดวิชา 
 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที*ใช้ในการวิจยั คือ โรงเรียนกวดวิชา ผู้ เรียน และครูผู้สอนของโรงเรียนกวดวิชาใน
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร จํานวน 25 แห่ง ได้แก่ กวดวิชาคิดคณิต กวดวิชาณภัทรศึกษาสยาม 
สแควร์ เดอะเบรนปทุมวนั เดอะเบรนสยามสแควร์เดอะติวเตอร์ปทุมวนั เดอะติวเตอร์สยามสแควร์  
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กวดวิชาเตรียมวิทยา กวดวิชาธรรมชาติศึกษา กวดวิชานวศกึษาสยามสแควร์  กวดวิชาบ้านคํานวณ 
กวดวิชาบ้านคํานวณ สยามสแควร์  กวดวิชาปริทรรศน์ศกึษา กวดวิชาวรรณวชัร กวดวิชาวรรณสรณ์
สยามสแควร์  ศนูย์ความรู้สญัญา กวดวิชาวิทย์ศิลป์ กวดวิชาวิทย์  ศิลป์สยามสแควร์  สมยัวิทยา  
ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต ศนูย์วิชาการวิทย์-คณิต สยามสแควร์ กวดวิชาสยามศกึษา สีตบตุรบํารุงเวลา
พิเศษ แอพพลายด์ฟิสิกส์ สอนเสริม ดร.ณสรรค์-ดร.ยพุา  และ สอนภาษาและกวดวิชาบณัฑิตปรัชญา 
สยามสแควร์ 

กลุ่มตัวอย่างที* ใ ช้ในการวิจัย คือ นักเ รียน และครู ที* เ รียนและสอนกวดวิชาในเขต 
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบุคลากรครูผู้ สอนของโรงเรียนกวดวิชาทั �ง 25 แห่ง ในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานครปี 2551 มีจํานวน 294 คน โดยกําหนดกลุ่มตวัอย่าง 5% ของบคุลากรครูผู้สอน จะได้
กลุ่มตวัอย่างจํานวน 15 คน ส่วนผู้ เรียนกวดวิชามีจํานวน 43,284 คน ซึ*งผู้ วิจยักําหนดจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ โดยเลือกระดับความเชื*อมั*น 95%  
จึงมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั �งสิ �น 400 คน การสุ่มตัวอย่าง เลือกวิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา  
(Quota Sampling) เพื*อกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างจากผู้ เรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั �ง 25 แห่ง  
แห่งละ 16 คน และได้เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจนครบตามจํานวน 
ที*กําหนด 
 

การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 
เครื*องมือที*ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู เป็นแบบสอบถามที*ผู้ วิจยัสร้างขึ �น โดยแบง่เป็น 2 ฉบบั 

เพื*อสอบถามข้อมลูจากบคุลากรครูผู้สอน และผู้ เรียนกวดวิชา 
แบบสอบถามครูผู้สอน แบง่เป็น 2 ตอน ดงันี � 

ตอนที* 1 ข้อมูลทั*วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ ระดบัการศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ 

ตอนที* 2 ข้อมูลเกี*ยวกับการกวดวิชา ประกอบด้วยลักษณะการกวดวิชา วิชาที*สอน ระยะเวลาใน 
การสอน ความยากง่ายในการเข้าสู่ธุรกิจกวดวิชา และการเปลี*ยนไปสอนยงัโรงเรียนกวดวิชา
แหง่อื*นๆ 

แบบสอบถามผู้ เรียน แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี � 
ตอนที* 1 ข้อมูลทั*วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้ ระดบัการศึกษาของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบใช้ตวัเลือก  
ตอนที* 2 ข้อมูลเกี*ยวกับการกวดวิชา ประกอบด้วยลักษณะการกวดวิชา ค่าใช้จ่ายในการกวดวิชา

ระยะเวลาในการกวดวิชา และเหตผุลในการกวดวิชา 
ตอนที* 3 ผลที*ได้รับจากการกวดวิชา ประกอบด้วยผลในแง่บวก และผลในแง่ลบที*ได้รับจากการกวดวิชา   
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการศกึษาครั �งนี � ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยขั �นตอนดงันี � 
1. ข้อมลูปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมลูที*ได้จากการตอบแบบสอบถามของครูผู้สอน 

และผู้ เรียนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาทั �ง 25 แห่ง ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร โดยเป็นบคุลากร
ครูผู้สอนจํานวน 50 คน และผู้ เรียนกวดวิชาจํานวน 400 คน โดยมีขั �นตอนในการดําเนินการดงันี � 

1.1 ผู้ วิจยัขอหนงัสือแนะนําตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร เพื*อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ในพื �นที*เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 

1.2 ดําเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชา ครูผู้สอน และผู้ เรียน
กวดวิชาในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร โดยการสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามที*ผู้ วิจัย 
ได้สร้างไว้ 

1.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในขั �นที* 1.2 ในชว่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

2. จดัเก็บรวบรวมข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลเกี*ยวกบัการกวดวิชาใน
ประเทศไทย ช่วงปี 2547-2551 โดยการรวบรวมข้อมลูจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศกึษา
เอกชน (www.opec.go.th) และข้อมลูจากวารสาร บทความ อินเตอร์เน็ต  

 
การจัดกระทาํข้อมูล  
 

กระทําโดยนําข้อมูลที* ไ ด้จากการตอบแบบสอบถามมารวบรวมและประมวลผล  
มีขั �นตอน ดงันี � 

1. ทําการตรวจสอบข้อมลู (Editing) โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม  
และทําการแยกแบบสอบถามที*ไมส่มบรูณ์ออก 

2. ทําการลงรหสั (Coding) โดยนําข้อมูลจากแบบสอบถามที*สมบูรณ์ มาลงรหสั
ตามที*ได้กําหนดไว้ลว่งหน้า 

3. ทําการจดัระบบข้อมลู และบนัทกึข้อมลู 
4. ทําการประมวลผลคา่สถิตเิบื �องต้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์สภาพทั*วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย ตามความมุ่งหมาย 1 ผู้ วิจัย

รวบรวมข้อมูลสถิติข้อเท็จจริงต่างๆ เกี*ยวกับการกวดวิชา นํามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) ซึ*งเป็นการวิเคราะห์โดยการบรรยายสรุป และใช้สถิติพื �นฐานในการอธิบาย ได้แก่ คา่ร้อยละ 
และคา่เฉลี*ย 

2. การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตาม
ความมุ่งหมาย 2 กระทําโดยการคํานวณค่าการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม โดยวิธีหาค่าดัชนี 
Concentration Ratio (CR) และคา่ดชันี Hirschman- Herfindahl Index (HHI) โดยใช้ข้อมลูส่วนแบง่
การตลาดของโรงเรียนกวดวิชาแตล่ะแหง่ มาคํานวณหาคา่การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม 
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี*ยวกับโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ตามความมุง่หมายของงานวิจยั สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี � 

1. สภาพทั�วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย 
จํานวนโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย เพิ*มขึ �นทุกปี ตั �งแต่ช่วง ปี 2547 – 2550 และลดลง

เล็กน้อยในปี 2551 โดยโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนกวดวิชาในภูมิภาค ซึ*งกระจายอยู่
ตามจังหวัดต่างๆทั*วประเทศ หากพิจารณาเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร ซึ*งเป็น
ศนูย์กลางทางการศกึษาพบวา่มีจํานวนมากถึง 1 ใน 3 ของโรงเรียนกวดวิชาทั*วประเทศ  

จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั*วประเทศช่วงปี 2547 – 2551 มีจํานวนเพิ*มขึ �นทกุปี และ
ในกรุงเทพมหานครมีจํานวนนกัเรียนที*เรียนกวดวิชา 1 ใน 2 ของจํานวนนกัเรียนทั �งประเทศ โดยเป็น
นักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย อัตราส่วนของครูต่อจํานวนนักเรียนของโรงเรียนกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานคร มีอตัราสงูกวา่โรงเรียนกวดวิชาในภมูิภาค  

ผู้ เรียนส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นผู้ ที*มีอายุระหว่าง 
15-18 ปี ศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต บิดาและมารดาของผู้ เรียน
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพในภาค
ธุรกิจเอกชน และมีรายได้ของครัวเรือนมากกวา่ 30,000 บาท 
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2.  การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าการกระจุกตวัของอุตสาหกรรม จากดชันี Concentration Ratio 
(CR) และ Hirschman-Herfindahl Index (HHI) โดยใช้ข้อมูลจากส่วนแบ่งการตลาดของโรงเรียน 
กวดวิชาแต่ละแห่ง ตั �งแต่ปี 2549 - 2551 พบว่าค่า CR และค่า HHI ในช่วงปี 2549 – 2551 
มีค่าใกล้เคียงกัน โดยค่าการกระจกุตวั CR ของปี 2549 - 2551 คือ 0.6830 0.6848 และ 0.7240  
ตามลําดับ  แสดง ถึ งการกระ จุกตัว  และการผูกขาดอยู่ ในระดับปานกลาง  ส่วนค่า  HHI  
ของปี 2549 - 2551 คือ 0.0390  0.0389 และ 0.0389 ตามลําดบั แสดงถึงการกระจุกตวัและการ
ผกูขาดอยูใ่นระดบัตํ*า คือ มีการแขง่ขนัสงู   

2.2 รูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชา พบว่ารูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาของ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีลักษณะที*ใกล้เคียงกัน ทําให้ผู้ เรียน
สามารถเลือกเรียนในแต่ละวิชากับโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื*น ทดแทนกันได้ ซึ*งการเลือกเรียนของ
นกัเรียนส่วนใหญ่จะพิจารณาจากคณุภาพของอาจารย์ที*สอนเป็นอนัดบัแรก ดงันั �นสินค้าคือลกัษณะ
และรูปแบบของการกวดวิชามีความแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย และสามารถใช้ทดแทนกนัได้ 

2.3 ความรอบรู้ข้อมลูข่าวสาร ผู้ เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี*ยวกบัหลกัสตูรและ
อตัราคา่เรียนของโรงเรียนกวดวิชาแหง่อื*นๆ คอ่นข้างมาก และผู้ เรียนส่วนใหญ่มีการเปรียบเทียบข้อมลู
โรงเรียนกวดวิชาที*เรียนอยู่ในปัจจุบนั กับโรงเรียนกวดวิชาแห่งอื*นๆ เพื*อประกอบการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชา ในสว่นของครูผู้สอนทราบข้อมลูเกี*ยวกบัหลกัสตูรและอตัราผลตอบแทนของโรงเรียน
กวดวิชาแห่งอื*นๆ ในระดบัน้อยถึงปานกลาง และส่วนใหญ่จะไม่เปรียบเทียบข้อมลูโรงเรียนกวดวิชาที*
สอนอยูใ่นปัจจบุนักบัโรงเรียนกวดวิชาแหง่อื*นๆ 

2.4 ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด และการเคลื*อนย้ายปัจจยัการผลิต ทําได้ไม่ยาก โดย
จะพิจารณาทั �งในด้านเงินทนุแล้ว และปัจจยัการผลิตที*สําคญั คือ ครูผู้สอนซึ*งจดัเป็นตวัแปรที*สําคญัใน
การตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของผู้ เรียน เนื*องจากผู้ เรียนส่วนใหญ่พิจารณาจากคุณภาพของ
ครูผู้สอนเป็นอนัดบัแรก ซึ*งในปัจจบุนัโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งได้หนัมาใช้กลยทุธ์เน้นครูผู้สอนที*เป็น
คนรุ่นใหม่ที*มีความสามารถ มาทดแทนครูผู้สอนกลุ่มเดิมๆและสร้างกระแสความนิยมในกลุ่มผู้ เรียน
วยัรุ่นมากขึ �น 
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                 เมื*อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที* เ ป็นตัวกําหนดโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชา 
ในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ซึ*งประกอบด้วย การกระจกุตวัของอตุสาหกรรม รูปแบบและลกัษณะ
ของการกวดวิชา ความรอบรู้ข้อมลูขา่วสาร และความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด/การเคลื*อนย้ายปัจจยั
การผลิต พบว่า คา่การกระจกุตวั CR อยู่ในระดบัปานกลาง อยู่ในลกัษณะตลาดกึ*งแข่งขนักึ*งผกูขาด 
ส่วนค่า HHI อยู่ในระดบัตํ*า คือมีการแข่งขนัค่อนข้างสูง ลกัษณะตลาดแข่งขนัสมบรูณ์ เมื*อพิจารณา
ร่วมกบัรูปแบบและลกัษณะของการกวดวิชาที*แตกตา่งกนับ้าง แตส่ามารถทดแทนกนัได้ ผู้ เรียนมีความ
รอบรู้ข้อมลูขา่วสารคอ่นข้างมาก ความยากง่ายในการเข้าสูต่ลาดและการเคลื*อนย้ายปัจจยัการผลิตทํา
ได้ไมย่าก จงึสรุปได้วา่โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร เป็นตลาด
กึ*งแขง่ขนักึ*งผกูขาด (Monopolistic Competition) 
 

อภปิรายผล 
 การวิเคราะห์ ข้อมูลเ กี* ยวกับโครงสร้างตลาดของโรง เ รียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร มีประเดน็ที*จะนํามาอภิปรายผล ดงันี � 

1. สภาพทั�วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย 
จากการศึกษาพบว่าจํานวนโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทย เพิ*มขึ �นทุกปี ตั �งแต่ช่วง  

ปี 2547 – 2550 และลดลงเล็กน้อยในปี 2551 โดยโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนกวดวิชา
ในภูมิภาค ซึ* งกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั*วประเทศ พิจารณาเฉพาะโรงเ รียนกวดวิชา 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีจํานวนมากถึง 1 ใน 3 ของโรงเรียนกวดวิชาทั*วประเทศ จํานวนนกัเรียน 
ในโรงเรียนกวดวิชาทั*วประเทศช่วง ปี 2547 – 2551 เพิ*มขึ �นทกุปี อตัราส่วนของครูตอ่จํานวนนกัเรียน
ของโรงเรียนกวดวิชาในประเทศไทยช่วงปี 2547 – 2551 พบว่าครูผู้สอน 1 คน ของโรงเรียนกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานคร มีอตัราส่วนต่อจํานวนนักเรียนที*มากกว่า โรงเรียนกวดวิชาในภูมิภาค  พิจารณา
เฉพาะโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีจํานวนมากถึง 1 ใน 2 ของจํานวนนักเรียนทั �ง
ประเทศ นกัเรียนในโรงเรียนกวดวิชาทั*วประเทศช่วง ปี 2547 – 2551 เป็นเพศหญิง มากกว่าชาย จาก
การตอบแบบสอบถามของผู้ เรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ เรียนกวดวิชาส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นนักเรียนในแผนวิทย์-คณิต วิชาที* เ รียนส่วนใหญ่คือ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  ผู้ เรียนส่วนใหญ่จะเรียนอย่างน้อย  2 วิชา และใช้เวลาเรียนสปัดาห์ละ 1-2 วนั ซึ*ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) ได้ทําการศึกษาเรื*องการกวดวิชาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย พบว่านกัเรียนที*เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง แผนการ
เรียนของนักเรียนที*เรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ คือ วิทย์-คณิต วิชาที*เรียนส่วนใหญ่คือ คณิตศาสตร์  
โดยนกัเรียนหนึ*งคนกวดวิชาโดยเฉลี*ย 2 วิชาตอ่ภาคเรียน และใช้เวลาในการเรียนกวดวิชาสปัดาห์ละ 
6-10 ชั*วโมง 
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 2. โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
  จากผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เป็นตลาดกึ*งแข่งขนักึ*งผูกขาด (Monopolistic Competition) โดยมีจํานวนโรงเรียน
กวดวิชาคอ่นข้างมาก คือ 25 แห่ง คา่การกระจกุตวั Concentration Ratio ของปี 2549 - 2551 คือ 
0.6830 0.6848 และ 0.7240 ตาม ลําดบั แสดงถึงการกระจกุตวั และการผกูขาดอยู่ในระดบัปานกลาง
ส่วนค่า Hirschman-Herfindahl Index ของปี 2549 - 2551 คือ 0.0390  0.0389  และ 0.0389 
ตามลําดับ แสดงถึงการกระจุกตัวและการผูกขาดอยู่ในระดับตํ*า คือ มีการแข่งขันสูง  เมื*อนํามา
วิเคราะห์ร่วมกับรูปแบบและลักษณะของการกวดวิชาซึ*งแตกต่างกันบ้าง แต่สามารถทดแทนกันได้ 
ผู้ เรียนมีความรอบรู้ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างมาก ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาดและการเคลื*อนย้าย
ปัจจยัการผลิตทําได้ไมย่าก จงึสอดคล้องกบัแนวคดิทฤษฎีเกี*ยวกบัโครงสร้างตลาดกึ*งแข่งขนักึ*งผกูขาด 
(วนัรักษ์ มิ*งมณีนาคิน, 2547:161) (นราทิพย์ ชุติวงศ์, 2539: 290) ซึ*งกล่าวว่าตลาดกึ*งแข่งขนักึ*ง
ผกูขาดจะมีผู้ผลิตเป็นจํานวนมาก สินค้าของผู้ผลิตจะมีความแตกตา่งกนับ้างแตส่ามารถใช้ทดแทนกนั
อย่างได้ใกล้เคียง ผู้ผลิตแตล่ะคนมีอํานาจผูกขาดในสินค้าของตนอยู่บ้าง เนื*องมาจากความแตกตา่ง
กนัของสินค้า การเข้าออกจากตลาดเป็นไปได้ง่าย ซึ*งลกัษณะของการกวดวิชาของโรงเรียนกวดวิชาแต่
ละแห่งในเขตปทุมวัน จากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีการเปิดสอนในหลายรายวิชา และหลักสูตรที*
คล้ายคลงึกนั คือมีทั �งการกวดวิชาเพื*อเพิ*มผลการเรียนโดยการเรียนลว่งหน้า หรือเสริมความรู้เฉพาะใน
แตล่ะรายวิชา และหลกัสตูรเพื*อเตรียมสอบเข้าศกึษาตอ่ โดยมีรูปแบบและอตัราคา่เรียนที*ใกล้เคียงกนั 
ทําให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาแห่งใดก็ได้ ซึ*งจากการตอบแบบสอบถามของ
นกัเรียนที*เรียนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนกบั
โรงเรียนที*มีครู อาจารย์ผู้สอนที*มีความสามารถ สอนสนกุ เข้าใจง่าย ซึ*งเป็นอํานาจผกูขาดของโรงเรียน
กวดวิชาหลายๆแหง่ 
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ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
1.จากการศึกษาสภาพทั*วไปของการกวดวิชาในประเทศไทย พบว่าจํานวนโรงเรียนกวดวิชา

และจํานวนนักเรียนที*เรียนกวดวิชาในภูมิภาค มีจํานวนเพิ*มขึ �น และมีแนวโน้มเพิ*มขึ �นอย่างต่อเนื*อง  
แสดงให้เห็นว่าการเรียนในชั �นเรียนปกติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนได้ทั �งหมด  
หรือมีความแตกต่างในด้านผลการเรียนระหว่างนักเรียนที*เรียนและไม่เรียนกวดวิชา และระหว่าง
นักเรียนในภูมิภาคกับนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ทําให้นักเรียนหันมาเรียนกวดวิชาเพิ*มมากขึ �น  
ในส่วนของภาครัฐจึงควรนําไปเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในชั �นเรียนปกติให้มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ซึ*งมีพื �นฐานความสามารถทางการเรียนที*
แตกต่างกัน นอกจากนี �ในส่วนของหน่วยงานที*มีหน้าที*กํากับดแูลโรงเรียนกวดวิชา ควรมีการควบคมุ
มาตรฐานและคณุภาพของโรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่ง เช่น สดัส่วนของครูผู้สอนกวดวิชาต่อจํานวน
นกัเรียนให้มีสดัสว่นที*เหมาะสม เพื*อให้นกัเรียนได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเรียนกวดวิชา ในส่วนของ
ภาคเอกชน จะเป็นชอ่งทางให้กบัผู้ประกอบการรายใหมที่*จะเลือกลงทนุในธุรกิจการกวดวิชา นําไปเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเปิดดําเนินกิจการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดต่างๆที*เป็นศูนย์กลาง 
ทางการการศกึษาและยงัมีการแขง่ขนัไมส่งูเทา่กบัในกรุงเทพมหานคร 

2. การศึกษาโครงสร้างตลาดของของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
พบว่ามีลกัษณะเป็นตลาดกึ*งแข่งขนักึ*งผูกขาด หลกัสูตรการกวดวิชาของโรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่ง 
มีลกัษณะแตกตา่งกันบ้าง แต่สามารถใช้ทดแทนกนัได้อย่างใกล้เคียง โดยโรงเรียนกวดวิชาส่วนใหญ่ 
จะเ ปิดสอนในหลายวิชา เ พื* อรอง รับความต้องการของผู้ เ รียน  ดังนั �นผู้ ประกอบการเดิม  
และผู้ ประกอบการรายใหม่ที* ต้องการเข้าสู่ธุรกิจนี � ควรนําข้อมูลด้านโครงสร้างตลาดของธุรกิจ 
ประเภทนี �ไปใช้ในการวางแผนการดําเนินงาน โดยควรจะเปิดสอนในรายวิชาและหลักสูตรที*
หลากหลาย ครอบคลุม เพื*อเพิ*มส่วนแบง่ทางการตลาด นอกจากนี �ควรมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้ เรียนอย่างต่อเนื*อง เพื*อนําข้อมูลที*ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลกัสูตรเดิมที*มีอยู่ และวางแผนพฒันา
หลกัสตูรใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ เรียนในแตล่ะกลุม่มากขึ �น 

3. จากการวิจัยพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ มีความรอบรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนกวดวิชา 
แตล่ะแห่งคอ่นข้างมาก และสามารถเลือกเรียนกบัโรงเรียนแต่ละแห่งได้อย่างเสรี แต่ผู้ เรียนส่วนใหญ่
เลือกเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาโดยพิจารณาจากความสามารถของครูผู้ สอนเป็นอันดับแรก 
ผู้ประกอบการโรงเรียนกวดวิชาจึงควรมีการคดัเลือกบุคลากรครูผู้สอนที*มีความสามารถในการสอน
ด้านต่างๆ ที*ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ เรียนซึ*งส่วนใหญ่เป็นผู้ เรียนในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะ
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และพฒันารูปแบบรวมถึงหลกัสตูรในการสอน ให้มีความนา่สนใจมากขึ �น 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการศึกษาครั5งต่อไป 
 1. จากการศกึษาพบว่าผู้ เรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นผู้ มีอายุ
ระหว่าง 15 – 18 ปี ศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต โดยผู้ เรียน 
ในกลุ่มนี � เป็นกลุ่มที*อยู่ในช่วงของการเตรียมตวัเข้าศึกษาต่อในระดบัอดุมศกึษา ซึ*งจะต้องมีการสอบ
คดัเลือก ทําให้มีความต้องการเรียนกวดวิชามากกว่าผู้ เรียนในกลุ่มอื*นๆ จึงควรมีการศึกษาเพิ*มเติม 
โดยเน้นเฉพาะผู้ เ รียนกลุ่มดังกล่าว ในประเด็นอื*นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายและ
ประสิทธิผลที*ได้รับจากการเรียนกวดวิชา หรือศกึษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ เรียนในกลุ่มนี � 
เพื*อเป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบการในการวางแผนบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรียนเฉพาะกลุม่มากขึ �น 
 2. ควรมีการศึกษาเพิ*มเติมในเรื*องของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาดของโรงเรียน 
กวดวิชากับนโยบายของภาครัฐในด้านการศึกษา เพื*อนําผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการกําหนด
นโยบายด้านการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. ควรมีการศึกษาโครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชา ในจังหวัดที*เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาของภูมิภาคต่างๆ โดยศึกษาพฤติกรรมการแข่งขนัทั �งในด้านราคาและไม่ใช่ราคา เพื*อให้
ผู้ประกอบการได้นําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธการแข่งขนัให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียนมากขึ �น 
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(ผู้ เรียน) 
แบบสอบถาม 

 

เรื�อง   การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 
 

คําชี �แจง : แบบสอบถามนี �จดัทําขึ �น เพื!อประกอบการจดัทําสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท (ภาค
พิเศษ) สาขาเศรษฐศาสตร์การจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้จดัทําใคร่ขอ
ความกรุณาจากผู้ตอบแบบสอบถามนี � ทําการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ของท่าน ข้อมูลที!ได้จากแบบสอบถามจะใช้ในการศึกษาเท่านั �นและจะไม่เผยแพร่
ข้อมลูของรายบคุคล  

แบบสอบถามชดุนี �แบง่ออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที! 1 ข้อมลูทั!วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที! 2 ข้อมลูเกี!ยวกบัการเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
ตอนที! 3 เหตผุล และผลที!ได้รับจากการกวดวิชา 
 

กรุณาทําเครื!องหมาย � ลงใน  [  ] ที!ตรงกบัความเป็นจริงของทา่นในแตล่ะคําถาม 
 

ตอนที� 1 ข้อมลูทั!วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

[  ] ชาย     [  ] หญิง 
 

2. อาย…ุ………………ปี 
 

3. ภมูิลําเนา………………………………………………………………………… 
4. ระดบัการศกึษา 

[  ] ประถมศกึษา    [  ] มธัยมศกึษาตอนต้น 
[  ] มธัยมศกึษาตอนปลาย  [  ] ปริญญาตรี 
[  ] สงูกวา่ปริญญาตรี   [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ…………………… 
 

5. สาย/แผนกที!เรียน………………………………………………………………….. 
 

6. คะแนนเฉลี!ยตลอดปีการศกึษา ก่อนมาเรียนกวดวิชา…………………………….. 
 

7. คะแนนเฉลี!ยตลอดปีการศกึษา หลงัมาเรียนกวดวิชา…………………………….. 
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8. อาชีพของบดิา 
  [ ] ค้าขาย หรือ ธุรกิจสว่นตวั   [ ] เกษตรกรรม หรือ ประมง 

[ ] รับราชการ     [ ] พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
[ ] พนกังานบริษัทเอกชน   [ ] อื!นๆ (ระบ)ุ............................ 
 

9. อาชีพของมารดา 
  [ ] ค้าขาย หรือ ธุรกิจสว่นตวั   [ ] เกษตรกรรม หรือ ประมง 

[ ] รับราชการ     [ ] พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
[ ] พนกังานบริษัทเอกชน   [ ] อื!นๆ (ระบ)ุ............................ 
 

10.ระดบัการศกึษาสงูสดุของบดิา 
[  ] ประถมศกึษา    [  ] มธัยมศกึษาตอนต้น 
[  ] มธัยมศกึษาตอนปลาย  [  ] ปริญญาตรี 
[  ] สงูกวา่ปริญญาตรี   [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ…………………… 
 

11.ระดบัการศกึษาสงูสดุของมารดา 
[  ] ประถมศกึษา    [  ] มธัยมศกึษาตอนต้น 
[  ] มธัยมศกึษาตอนปลาย  [  ] ปริญญาตรี 
[  ] สงูกวา่ปริญญาตรี   [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ…………………… 
 

12. รายได้ของครอบครัว (รายได้ของบิดาและมารดา) ตอ่เดือน 
[  ] ตํ!ากวา่ 10,000 บาท    [  ] 10,000-20,000 บาท 
[  ] 20,001-30,000 บาท   [  ] 30,001-40,000 บาท 
[  ] 40,001-50,000 บาท   [  ] มากกวา่ 50,000 บาท 
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ตอนที� 2 ข้อมลูเกี!ยวกบัการเรียนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
1. วิชาที!เรียนในปัจจบุนั (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

[  ] คณิตศาสตร์     [  ] วิทยาศาสตร์ 
[  ] ภาษาไทย    [  ] ภาษาองักฤษ 

  [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ……………………………………………. 
 

2. จํานวนวนัที!เรียนกวดวิชา/สปัดาห์ 
  [  ] 1 – 2 วนั        [  ] 3 - 4 วนั [  ] มากกวา่ 4 วนั 
 

3. คา่ใช้จา่ยในการกวดวิชา/เดือน 
[  ] ตํ!ากวา่ 5,000 บาท    [  ] 5,000-10,000 บาท 
[  ] 10,001-15,000 บาท   [  ] มากกวา่ 15,000 บาท 
 

4. ผู้ ที!ชําระคา่ใช้จา่ยในการกวดวิชา (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
[  ] บดิา/มารดา/ผู้ปกครอง………………………..%    
[  ] ตนเอง………………………………………….%     

  [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ …………………………………….% 

 

5.ทา่นรู้จกัโรงเรียนกวดวิชาแหง่นี � จากแหลง่ข้อมลูใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
[  ] บดิา/มารดา/ผู้ปกครอง  [  ] ญาติ 
[  ] เพื!อน     [  ] แผน่พบั/โฆษณาตามแผ่นป้าย 
[  ] วิทย ุ    [  ] หนงัสือพิมพ์ 

  [  ] อินเตอร์เน็ต    [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ……………………  
 

6. เหตผุลที!ท่านเลือกเรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาแหง่นี � (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
[  ] ความมีชื!อเสียง    [  ] ราคาเหมาะสม 
[  ] ความสะดวกในการเดนิทาง  [  ] อาจารย์ที!สอนมีคณุภาพ 

  [  ] เนื �อหา/หลกัสตูรนา่สนใจ  [  ] มีการสง่เสริมการขาย/ให้สว่นลด 
 [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………………. 
 

7. ทา่นทราบข้อมลูเกี!ยวกบัหลกัสตูร และอตัราคา่เรียนของโรงเรียนกวดวิชาแหง่อื!นๆ หรือไม ่ 
มากน้อยเพียงใด 

[  ] มาก        [  ] ปานกลาง             
[  ] น้อย      [  ] ไมท่ราบเลย 
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 8. ในการตดัสินใจเลือกเรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาแหง่นี � ท่านได้มีการเปรียบเทียบข้อมลู
โรงเรียนกวดวิชาที!ทา่นเรียน กบัโรงเรียนกวดวิชาแหง่อื!นๆหรือไม ่  

 [  ] เปรียบเทียบ       [  ] ไมเ่ปรียบเทียบ(ข้ามไปข้อ 10.) 
 

9. จากข้อ 8. ปัจจยัใดที!ทา่นนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ เพื!อใช้ในการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชา (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) เลือกตอบโดยเรียงลําดบั 1,2,3,… ในชอ่ง [  ] 

  [   ] ความมีชื!อเสียง     
[   ] ราคาเหมาะสม 
[   ] ความสะดวกในการเดนิทาง   
[   ] อาจารย์ที!สอนมีคณุภาพ 

  [   ] เนื �อหา/หลกัสตูรน่าสนใจ   
[   ] มีการสง่เสริมการขาย/ให้สว่นลด 

 [   ] อื!นๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………………. 
 

10. หากทา่นทราบข้อมลูวา่โรงเรียนกวดวิชาแหง่อื!นๆ มีเนื �อหาหลกัสตูรที!น่าสนใจ และตรงกบั
ความต้องการของทา่นมากกวา่ ทา่นสามารถเปลี!ยนไปเรียนกบัโรงเรียนแหง่นั �นได้หรือไม ่
  [  ] เปลี!ยนได้ทนัที    

[  ] เปลี!ยนหลงัเรียนครบหลกัสตูรแล้ว 
  [  ] เปลี!ยนไมไ่ด้ เพราะ……………………………………………………………. 
  [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………………. 
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ตอนที� 3 เหตผุล และผลที!ได้รับจากการกวดวิชา 
 1. เหตผุลที!ท่านเรียนกวดวิชาในปัจจบุนั (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[  ] เพื!อเรียนลว่งหน้าก่อนเรียนในชั �นเรียนปกติ 
[  ] เรียนที!โรงเรียนไมเ่ข้าใจ/เรียนไมท่นัเพื!อน 
[  ] เพื!อชว่ยให้ผลการเรียนดีขึ �น 
[  ] เพื!อเตรียมสอบเข้าศกึษาตอ่ 
[  ] เพื!อนชวน 
[  ] ผู้ปกครองให้เรียน 
[  ] ครูในโรงเรียนแนะนําให้เรียน 
[  ] อื!นๆ (ระบ)ุ................................................................................... 
  

 2. การเรียนกวดวิชาครั �งนี � เป็นการเรียน 
[  ] ครั �งที! 1 (ข้ามไปตอบข้อ 5)   
[  ] ครั �งที! 2 
[  ] ครั �งที! 3 
[  ] ครั �งที! 4 เป็นต้นไป 
 

3. ผลในด้านบวกที!ได้รับจากการกวดวิชาในชว่งที!ผา่นมา (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
[  ] ผลการเรียน/เกรดเฉลี!ยดีขึ �น  
[  ] มีความเข้าใจในวิชาที!เรียนมากขึ �น 
[  ] สอบเข้าศกึษาตอ่ได้ 
[  ] ได้เทคนิคในการทําข้อสอบได้รวดเร็วมากขึ �น 
[  ] อื!นๆ (ระบ)ุ................................................................ 
 

4. ผลในด้านลบที!ได้รับจากการกวดวิชาในช่วงที!ผา่นมา (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
[  ] เหนื!อย/ไมมี่เวลาพกัผอ่น หรือทํากิจกรรมอื!นๆ 
[  ] ทําให้ความสนใจในชั �นเรียนปกตน้ิอยลง 
[  ] สิ �นเปลืองคา่ใช้จา่ย 
[  ] อื!นๆ (ระบ)ุ................................................................ 
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5. ทา่นคิดว่าการกวดวิชาจะสามารถชว่ยทา่นในเรื!องใดตอ่ไปนี �ได้ มากน้อยเพียงใด 
 

รายการ มากที!สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที!สดุ 

1. ได้คะแนนสอบในโรงเรียนดีขึ �น      

2. ได้เทคนิคในการทําข้อสอบได้รวดเร็ว  
    มากขึ �น 

     

3. มีความมั!นใจในการสอบมากขึ �น      

4. มีความเข้าใจในวิชาที!เรียนมากขึ �น      

5. เพิ!มโอกาสการสอบเข้าศกึษาตอ่      

6. ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์      

7. อื!นๆ (ระบ)ุ..............................      
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบการสอบถาม ขอขอบคณุเป็นอย่างสงู 
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(บคุลากรครูผู้สอน) 
แบบสอบถาม 

 

เรื�อง   การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 
 

คําชี �แจง : แบบสอบถามนี �จดัทําขึ �น เพื!อประกอบการจดัทําสารนิพนธ์ของนิสิตปริญญาโท (ภาค
พิเศษ) สาขาเศรษฐศาสตร์การจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้จดัทําใคร่ขอ
ความกรุณาจากผู้ตอบแบบสอบถามนี � ทําการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
ของท่าน ข้อมูลที!ได้จากแบบสอบถามจะใช้ในการศึกษาเท่านั �น และจะไม่เผยแพร่
ข้อมลูของรายบคุคล  

 

แบบสอบถามชดุนี �แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที! 1 ข้อมลูทั!วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที! 2 ข้อมลูเกี!ยวกบัการสอนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 

กรุณาทําเครื!องหมาย � ลงใน  [  ] ที!ตรงกบัความเป็นจริงของทา่นในแตล่ะคําถาม 
 

ตอนที� 1 ข้อมลูทั!วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

[  ] ชาย     [  ] หญิง 
 

2. อาย ุ
[  ] ตํ!ากวา่ 20 ปี    [  ] 20 –30 ปี 
[  ] 31- 40 ปี     [  ] มากกวา่ 40 ปี 
 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
[  ] ตํ!ากวา่ปริญญาตรี    [  ] ปริญญาตรี 
[  ] ปริญญาโท    [  ] ปริญญาเอก 
[  ] อื!นๆระบ…ุ……………………………………………………… 
 

4.  สาขาวิชาที!สําเร็จการศกึษา 
 ระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชา………………………………………… 
 ระดบัปริญญาโท  สาขาวิชา………………………………………… 
 ระดบัปริญญาเอก สาขาวิชา………………………………………… 
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5. สถานภาพสมรส 
[  ] โสด    
[  ] สมรส   
[  ] หม้าย 
 

 6. จํานวนบตุรและผู้อยูใ่นอปุการะ 
  จํานวนบตุรที!ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ………………………คน  
  จํานวนบิดา/มารดา/ญาต ิที!ต้องอปุการะ………………คน 
 

 7. อาชีพหลกั 
  [ ] รับราชการ     [ ] พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

[ ] พนกังานบริษัทเอกชน   [ ] ค้าขาย หรือ ธุรกิจสว่นตวั    
[ ] เกษตรกรรม หรือ ประมง  [ ] อื!นๆ (ระบ)ุ............................ 
 

 8. อาชีพรอง (ระบ)ุ…………………………………………………………………… 
   

9. รายได้เฉลี!ยตอ่เดือน จากการประกอบอาชีพหลกั 
[  ] ตํ!ากวา่ 10,000 บาท    [  ] 10,000-20,000 บาท 
[  ] 20,001-30,000 บาท   [  ] 30,001-40,000 บาท 
[  ] 40,001-50,000 บาท   [  ] มากกวา่ 50,000 บาท 
 

10. รายได้เฉลี!ยตอ่เดือน จากการประกอบอาชีพรอง 
[  ] ตํ!ากวา่ 10,000 บาท    [  ] 10,000-20,000 บาท 
[  ] 20,001-30,000 บาท   [  ] 30,001-40,000 บาท 
[  ] 40,001-50,000 บาท   [  ] มากกวา่ 50,000 บาท 
 

 11. สดัสว่นรายได้จากการประกอบอาชีพหลกั และการกวดวิชา 
  รายได้จากการประกอบอาชีพหลกั………………………..% 
  รายได้จากการประกอบอาชีพรอง………………………...% 
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ตอนที� 2 ข้อมลูเกี!ยวกบัการสอนกวดวิชาในเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
1. เหตผุลในการเลือกสอนกวดวิชา (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) เลือกตอบโดยเรียงลําดบั 1,2,3,… 

ในชอ่ง [  ] 
[  ] ผลตอบแทนดี   [  ] มีผู้แนะนํา 
[  ] รายได้ประจําไมเ่พียงพอ  [  ] มีเวลาวา่ง 
[  ] อื!นๆระบ…ุ………………………………. 

 

2. วิชาที!สอนในปัจจบุนั (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
[  ] คณิตศาสตร์     [  ] วิทยาศาสตร์ 
[  ] ภาษาไทย    [  ] ภาษาองักฤษ 

 [  ] อื!นๆระบ…ุ………………………………. 
 

3. จํานวนวนัที!สอน/สปัดาห์ 
  [  ] 1 – 2 วนั        [  ] 3 - 4 วนั [  ] มากกวา่ 4 วนั 
 

4. รายได้จากการสอนกวดวิชา/เดือน 
[  ] ตํ!ากวา่ 5,000 บาท    [  ] 5,000-10,000 บาท 
[  ] 10,001-15,000 บาท   [  ] 15,001-20,000 บาท 
[  ] 20,001-25,000 บาท   [  ] มากกวา่ 25,000 บาท 
 

5. ทา่นทราบข้อมลูเกี!ยวกบัโรงเรียนกวดวิชาแหง่นี � จากแหลง่ใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
[  ] เพื!อน     [  ] แผน่พบั/โฆษณาตามแผ่นป้าย 
[  ] วิทย ุ    [  ] หนงัสือพิมพ์ 

  [  ] อินเตอร์เน็ต    [  ] อื!นๆระบ…ุ………………… 
 

 6. เหตผุลที!ท่านเลือกสอนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี � (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[  ] ความมีชื!อเสียง    [  ] ผลตอบแทนที!ดี 
[  ] ความสะดวกในการเดนิทาง  [  ] มีผู้แนะนํา 
[  ] อื!นๆระบ…ุ……………………………. 
 

7. ทา่นสอนกวดวิชา ณ โรงเรียนกวดวิชาแหง่นี �เป็นแหง่แรกหรือไม่ 
[  ] แหง่แรก       [  ] แหง่ที! 2   [  ] แหง่ที! 3 
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8. เหตผุลที!ทําให้ทา่นย้ายจากการสอนกวดวิชาที!โรงเรียนเดมิ มาสอน ณ โรงเรียนกวดวิชา
แหง่นี � 

[  ] ได้รับผลตอบแทนที!ดีกวา่  [  ] ไมส่ะดวกในการเดนิทาง   
[  ] โรงเรียนเดมิปิดกิจการ  [  ] มีผู้แนะนํา 
[  ] อื!นๆระบ…ุ…………………………………………………………. 
 

9. ทา่นทราบข้อมลูเกี!ยวกบัหลกัสตูรที!เปิดสอน และอตัราคา่ตอบแทนของโรงเรียนกวด 
วิชาแหง่อื!นๆ มากน้อยเพียงใด 

[  ] มาก  [  ] ปานกลาง  [  ] น้อย   [  ] ไมท่ราบเลย 
 

10. ก่อนตดัสินใจเป็นครูสอนกวดวิชา ณ โรงเรียนแหง่นี � ท่านเคยทราบหรือได้ศกึษาข้อมลู
เกี!ยวกบัโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี � มาก่อนหรือไม่ 

 [  ] ไมท่ราบ/ไมเ่คยศกึษา 
 [  ] ทราบ โดยศกึษาข้อมลูด้าน 
  ……..การเงิน 
  ……..ความมั!นคงของกิจการ 
  ……..อื!นๆ (ระบ)ุ…………………………………………………. 
  

11. ในการตดัสินใจสอนกวดวิชากบัโรงเรียนกวดวิชาแหง่นี � ทา่นได้มีการเปรียบเทียบข้อมลูกบั
โรงเรียนกวดวิชาแหง่อื!นๆหรือไม ่  

 [  ] เปรียบเทียบ       [  ] ไมเ่ปรียบเทียบ 
 

12. จากข้อ 11 ปัจจยัใดที!ทา่นนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ เพื!อใช้ในการตดัสินใจเลือก 
โรงเรียนกวดวิชา 

[  ] ความมีชื!อเสียง    [  ] ผลตอบแทน 
[  ] ทําเลที!ตั �งของโรงเรียน  [  ] อื!นๆ (ระบ)ุ………………………. 
 

13. หากทา่นทราบข้อมลูวา่โรงเรียนกวดวิชาแหง่อื!นๆมีอตัราผลตอบแทนที!สงูกวา่และตรง 
กบัความต้องการของทา่นมากกวา่ ทา่นสามารถเปลี!ยนไปสอนกบัโรงเรียนแหง่นั �นได้หรือไม ่
  [  ] เปลี!ยนได้ทนัที   [  ] เปลี!ยนหลงัหมดสญัญาจ้างแล้ว 
  [  ] เปลี!ยนไมไ่ด้ เพราะ………………… [  ] อื!นๆระบ…ุ……………………… 
 
 จบการสอบถาม ขอขอบคณุเป็นอย่างสงู 
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ตาราง  ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 

Size of 
Population (N) 

Sample Size (n) for Precision (e) of 
+1%  +2% +3% +4% +5% +10% 

500 b b b b 222 83 
1,000 b b b 385 286 91 
1,500 b b 638 441 316 94 
2,000 b b 714 476 333 95 
2,500 b 1,250 769 500 345 96 
3,000 b 1,364 811 517 353 97 
3,500 b 1,458 843 530 359 97 
4,000 b 1,538 870 541 364 98 
4,500 b 1,607 891 549 367 98 
5,000 b 1,667 909 556 370 98 
6,000 b 1,765 938 566 375 98 
7,500 b 1,845 959 574 378 99 
8,000 b 1,905 976 580 381 99 
9,500 b 1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 
20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 
 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

 
 Formula for sample size when population proportion is   is  

 
 

This table assumes  
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สช.1 

คาํขอรับใบอนุญาตให้จัดตั 0งโรงเรียน 
--------------------------------- 

 

เขียนที!…………………………………. 
วนัที!……….เดือน……………………..พ.ศ.……... 

 
 1. ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................................  
  1.1 เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาต…ิ…………………เกิดวนัที! ...................................................................  
เดือน……………………………พ.ศ……………….อาย…ุ……..ปี อยูบ้่านเลขที! ............................................................  
ตรอก/ซอย……………………………………ถนน………………………………………หมูที่! ...........................................  
ตําบล/แขวง……….. .................................................................... อําเภอ/เขต ..............................................................  
จงัหวดั……………………………………………. ......................... เลขหมายโทรศพัท์ ....................................................  
อาชีพ………………. ................................................................... ชื!อสาํนกังาน ............................................................  
ตั �งอยูเ่ลขที!……………………………….. ..................................... ตรอก/ซอย ...............................................................  
ถนน………………………….……………….หมูที่!…………………ตําบล/แขวง .............................................................  
อําเภอ/เขต……………………..จงัหวดั…….................................. หมายเลขโทรศพัท์ ....................................................      
คณุวฒุ…ิ………….……………………………………………………………. 
ชื!อบิดา………………… .................................. ชื!อสกลุ ........................................................... สญัชาต ิ........................  
ชื!อมารดา…………………… ........................... ชื!อสกลุ ........................................................... สญัชาต ิ........................  
ชื!อภริยาหรือสาม…ี…………. .......................... ชื!อสกลุ ........................................................... สญัชาต ิ........................  
(ถ้าเป็นภริยาให้ระบชืุ!อสกลุและสญัชาติก่อนสมรส) 
  1.2 เป็นนิติบคุคลประเภท ....................................................................................................................  
ตามกฎหมายของประเทศ ................................................................................. จดทะเบียนเมื!อ ....................................  
เลขทะเบียน ………………………………………………..มีสาํนกังานตั �งอยูเ่ลขที! ........................................................  
ตรอก/ซอย……………………………………ถนน………………………………………หมูที่! ...........................................  
ตําบล/แขวง……….. .................................................................... อําเภอ/เขต ..............................................................  
จงัหวดั……………………………………………. ......................... หมายเลขโทรศพัท์ ....................................................  
โดยมี…………………………………………………………..……เป็นผู้มีอํานาจลงชื!อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
สญัชาติ……………………………………….อาย…ุ…………..ปี อยูบ้่านเลขที!..  
ตรอก/ซอย……………………………………ถนน………………………………………หมูที่! ...........................................  
ตําบล/แขวง……….. .................................................................... อําเภอ/เขต ..............................................................  
จงัหวดั……………………………………………. ......................... หมายเลขโทรศพัท์ ....................................................  
 2. ข้าพเจ้าขอรับใบอนญุาตให้จดัตั �งโรงเรียน ประเภท ...  .............  
ระดบั………………………………………………………ชื!อ………………. .  
โดยจะจดัตั �งขึ �นที!เลขที!……………………………………ตรอก/ซอย……………………… ..............................................  
ถนน………………………….……………….หมูที่!…………………ตําบล/แขวง .............................................................  
อําเภอ/เขต………… .................................................................... จงัหวดั……. .......................................................  
หมายเลขโทรศพัท์…………………………………………. 
 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจะดําเนินกิจการตามโครงการจดัตั �งโรงเรียน ที!ข้าพเจ้าได้ยื!นมาพร้อมกบั   
คําขอนี � ภายในกําหนด 6 เดือน  นบัแต่วนัที!ได้รับอนญุาต จะแสดงหลกัฐานต่อกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้เริ!มดําเนิน  
กิจการตามนั �นแล้ว 
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 4. พร้อมคําขอนี � ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานตา่งๆ มาด้วย คือ 
  4.1 ในกรณีผู้ขอรับใบอนญุาตให้จดัตั �งโรงเรียนเป็นบคุคลธรรมดา 
   (1) โครงการจดัตั �งโรงเรียน จํานวน 10 ชดุ 
   (2) แบบรายการประวตัิยอ่ของผู้ขอรับใบอนญุาตให้จดัตั �งโรงเรียน ท้ายแบบ สช.1 
   (3) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิjในที!ดินหรือสญัญาเช่าที!ดินที!ใช้เป็นที!จดัตั �งโรงเรียน 

ซึ!งได้รับรองสาํเนาถกูต้อง  
   (4) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 
   (5) หลกัฐานแสดงความรู้ตามระเบียบที!รัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 19  
   (6) หลกัฐานที!แสดงวา่มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
   (7) รูปถ่ายครึ!งตวั หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 5 × 6เซนติเมตร ซึ!งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน 

จํานวนสามรูป 
   (8) ภาพถ่ายบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรอื!นที!ใช้แทนบตัรประจําตวัประชาชน 
  4.2 ในกรณีผู้ขอรับใบอนญุาตให้จดัตั �งโรงเรียนเป็นนิติบคุคล 
   (1) สําเนาหรือภาพถ่ายใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนบริษัท และหนงัสือรับรองจากนายทะเบียน      

รับรองวา่บริษัทมีวตัถปุระสงค์เพื!อการศกึษา และมีผู้ ถือหุ้นที!มีสญัชาติไทย และจํานวนหุ้นของ      
ผู้ ถือหุ้นที!มีสญัชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนผู้ ถือหุ้น และจํานวนหุ้นทั �งหมด รวมทั �ง     
รายชื!อผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัท (กรณีที!เป็นบริษัทจํากดั) 

   (2) สําเนาหรือภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนและหนังสือรับรองจาก         
นายทะเบียนรับรองว่าห้างหุ้ นส่วนมีวัตถุประสงค์เพื!อการศึกษา และมีผู้ เป็นหุ้ นส่วนที!มี
สญัชาติไทย และจํานวนทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นที!มีสญัชาติไทย ไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนผู้
เป็นหุ้นสว่นและจํานวนทนุทั �งหมดรวมทั �งรายชื!อผู้มีอํานาจทําการแทนห้างหุ้นสว่น (กรณีที!เป็น
ห้างหุ้นสว่น) 

   (3) สําเนาหรือภาพถ่ายใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ และหนังสือรับรองจากนาย
ทะเบียน รับรองวา่มลูนิธิมีวตัถปุระสงค์เพื!อการศกึษา และมีกรรมการมลูนิธิที!มีสญัชาติไทยไม่
น้อยกว่า     กึ!งหนึ!งของจํานวนกรรมการบริหารทั �งหมด รวมทั �งรายชื!อผู้มีอํานาจทําการแทน
มลูนิธิ (กรณีที!เป็นมลูนิธิ) 

   (4) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเป็นสมาคมหรือสหกรณ์และ 
    (ก) หนังสือรับรองจากนายทะเบียนรับรองว่าสมาคมหรือสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื!อ

การศึกษาและมีกรรมการสมาคมหรือสหกรณ์ที!มีสญัชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของ
จํานวนกรรมการสมาคมหรือสหกรณ์ทั �งหมดและจํานวนสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์
มีสญัชาติไทยไมน้่อยกวา่กึ!งหนึ!งของจํานวนสมาชิกทั �งหมด  หรือ 

    (ข) หนังสือรับรองจากนายทะเบียนรับรองว่าสมาคมหรือสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื!อ
การศึกษาและมีกรรมการสมาคมหรือสหกรณ์ที!มีสญัชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของ
จํานวนกรรมการสมาคมหรือสหกรณ์ทั �งหมด กับหนงัสือรับรองของกรรมการผู้มีอํานาจ
ทําการแทนสมาคมหรือสหกรณ์ รับรองว่าจํานวนสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์มี
สัญชาติไทย ไม่น้อยกว่ากึ!งหนึ!งของจํานวนสมาชิกทั �งหมด (กรณีเป็นสมาคมหรือ
สหกรณ์) 

   (5) โครงการจดัตั �งโรงเรียน จํานวน 10 ชดุ 
   (6) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิjในที!ดินหรือสญัญาเช่าที!ดิน ที!ใช้เป็นที!จดัตั �งโรงเรียนที!

ได้ รับรองสาํเนาถกูต้อง 
   (7) เอกสารตาม 4.1 (2) (4) (6) (7) และ (8) ของผู้จดัการนิติบคุคลหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติ

บคุคลซึ!งเป็นผู้ยื!นคําขอรับใบอนญุาต 
 

                 (ลายมือชื�อ)…………………………………………………………ผู้ยื�นคาํขอ 
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ประวัตย่ิอผู้วิจัย 

 
ชื�อ ชื�อสกลุ    นางสาวอรทยั  สทุศัน์ 
วนัเดือนปีเกิด    22 ตลุาคม 2521 
สถานที�เกิด    อา่งทอง 
สถานที�อยูปั่จจบุนั   255/122 รัชดาเพรสทีจคอนโด ซ.พิบลูอปุถมัภ์  

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ตําแหนง่หน้าที�การงานปัจจบุนั เจ้าหน้าที�สินไหม 
สถานที�ทํางานปัจจบุนั  บริษัท ไทยประกนัชีวิต จํากดั 
 
ประวตัิการศกึษา 

พ.ศ. 2539   มธัยมศกึษา 
จากโรงเรียนสตรีอา่งทอง 

พ.ศ. 2544   เศรษฐศาสตรบณัทิต  
จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2553   เศรษฐศาสตรมหาบณัทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจดัการ 
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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