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โรงเรยีนกวดวิชาและครสูอนพิเศษในแบบจําลองตัวการตัวแทน 
 (Private Tutoring Schools and Tutors in the Principal-Agent Model) 

 

ปรัชญา ปนมณี1 

Abstract 

 This paper modified the principal-agent model originated by Holmstrom & Milgrom 
(1987, 1991) to explain interaction between private tutoring schools and tutors.  This modified 
model gives the following propositions.  The strength of the incentives and the level of tutoring 
preparation are positively affected by (1) the quality of private tutoring (2) the income gap 
between high - rank university graduates and low - rank university graduates (3) a reduction in the 
rate of households’ time preference. 
 

บทคัดยอ 

บทความนี้นําแบบจําลองตัวการตัวแทน (The principal-agent model) ของ Holmstrom 

& Milgrom (1987,1991) มาดัดแปลงและเพิ่มเติมเพื่อใชอธิบายปฏิกิริยาระหวางโรงเรยีนกวดวชิา
กับครูสอนพิเศษ แบบจําลองที่ปรับปรุงแลวทํานายวา ระดับการสรางแรงจูงใจใหกับครูและระดับ
การเตรียมตัวของครู ไดรับผลกระทบเชิงบวกจาก (1) คุณภาพของการเรียนการสอนกวดวิชา (2) 
ชองวางของรายไดระหวางผูท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยช้ันนํากับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และ (3) การ
ลดลงของอัตราสวนลดมูลคาในอนาคตของครัวเรือน  

                                                            
1 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ผูเขียนขอขอบคุณทานผูประเมินนิรนามที่ไดให

ขอเสนอแนะตางๆ โดยผูเขียนไดพยายามแกไขอยางเต็มความสามารถ   แตถายังคงขาดตกบกพรองใดๆ ผูเขียนขอนอมรับ
ไวเอง 
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1.  บทนํา 

ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีความสําคัญท้ังในแงของขนาดและผลกระทบตอการใชเวลาวาง
ของเด็กและเยาวชน รวมท้ังตอเศรษฐกิจมหภาค ไพฑูรย สินลารัตน (2545) พบวา รอยละ 30 ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนกวดวิชา ประมาณ 6-10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  เสียคาใชจาย
โดยรวม 3,318.05 ลานบาทตอป รอยละ 74 ของนักเรยีนเหลานี้เรียนกับโรงเรยีนกวดวิชา ที่เหลือ
เรยีนกับแหลงอ่ืนๆ เชน โครงการสอนพิเศษของโรงเรยีน บานครผููสอน ฯลฯ โครงการติดตาม
สภาวการณเดก็และเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ภาคใต (2551) พบวา เดก็และเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เรียนพเิศษเฉลีย่ 3 ช่ัวโมง 16 นาทตีอวัน เสียคาใชจายเฉลี่ย 804 บาทตอเดือน 
ในขณะท่ีเดก็และเยาวชนระดับมัธยมศกึษาปลาย เรียนพิเศษเฉลีย่ 2 ช่ัวโมง 42 นาทีตอวัน เสีย
คาใชจายเฉลีย่ 1,056 บาทตอเดือน ปถดัมา โครงการติดตามสภาวการณเดก็และเยาวชนรายจังหวัด 
(Child Watch) ภาคใต (2552) ศึกษาเพ่ิมเติมพบวา โรงเรยีนกวดวิชาครองสวนแบงตลาดมากท่ีสุด 
(รอยละ 90.7) สอดคลองกับผลการศึกษาของไพฑูรย สินลารตัน (2545) 

ในแงของความสําคัญตอเศรษฐกิจมหภาค มนชยา อุรุยศ และ ศิวพงศ ธีรอําพน (2548) ได
นําเสนอบทบาทของการกวดวิชาตอความเจริญเติบโตในแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปเชิงพลวัต
ประเภทรุนอายุเหลื่อมกัน (Overlapping generations) มนชยา และ ศิวพงศ ช้ีใหเห็นวาการกวด
วิชาสามารถกระตุนกระบวนการสะสมทุนมนุษยและเพิ่มความเจริญเติบโตผานชองทางการ
ยกระดับเกณฑความสามารถข้ันตํ่าสําหรับเขาศึกษาตอ  (Minimum requirement rate: MRR) 
มนชยา และ  ศิวพงศ นําขอมูลจริงมาปรับใชกับแบบจําลองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบเชิงสถิต 
(Comparative Static) แลวไดผลลัพธดังน้ี คา MRR ที่เอ้ืออํานวยตอความเจริญเติบโตมากที่สุด 
คือ รอยละ 82 ของคะแนนสอบเขา แตคา MRR  ของประเทศไทยเทากับรอยละ 73  ดังน้ัน 
โรงเรียนกวดวิชาจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีชวยเพ่ิมคา MRR นอกเหนือไปจากบทบาทของ
การศึกษาภาคบังคับ 

ในแงของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สุวิมล จีระทรงศรี (2552) ช้ีใหเห็นวา ผูที่เรียนกวดวิชา
มีโอกาสสอบไดคณะหรือมหาวิทยาลัยมุงหวังมากกวาผูท่ีไมเรียนถึง 10.8 เทา อยางไรก็ตาม ผล
การศึกษากอนหนานี้ของคณะกรรมการดําเนินการวิจัย กระทรวงศึกษาธิการ  (2547) ระบุวา 
สําหรับการวิจัยแบบไมควบคุมตัวแปร ผูที่เรียนกวดวิชามีโอกาสสอบไดมากกวาผูที่ไมเรียนเพียง 
1.57 เทา และถาวิจัยแบบควบคุมตัวแปร การเรียนกวดวิชาจะไมสงผลกระทบโดยตรงตอการ
สอบแขงขันเพ่ือเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา  
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ผลงานของกองเกียรติ บุญเสริม (2552) ช้ีใหเห็นวา ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจ
เรียนหรือไมเรียนกวดวิชา คือ เกรดเฉลี่ยสะสม  และรายไดรวมของครัวเรือน สอดคลองกับ
หลักฐานเชิงประจักษของไพฑูรย สินลารัตน (2545) ที่ระบุวา กลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงและกลุมนักเรียนที่บิดาประกอบธุรกิจสวนตัวหรือคาขายจะมีอัตราการเรียนกวดวิชาสูงกวา
กลุมอ่ืนๆ 

ปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือก “เรียนกวดวิชา” ไมไดมีเพียงปจจัยดานผูเรียนและ
ครอบครัวเทาน้ัน หลักฐานเชิงประจักษบางช้ินพบวา ครูสอนพิเศษ คือ ปจจัยท่ีสําคัญที่สุด โครงการ
ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) ภาคใต (2552) พบวา สาเหตุที่เด็ก
และเยาวชนเลือกเรียนกวดวิชาก็เพราะครูสอนพิเศษสอนสนุก สอนดี เปนกันเอง และมีเน้ือหา
ครบถวน สอดคลองกับหลักฐานของอรทัย สุทัศน (2553) ที่ระบุวา นักเรียนตัดสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาโดยพิจารณาจากความสามารถของครูสอนพิเศษเปนอันดับแรก ยิ่งไปกวานั้น อรทัยยัง
พบวา ตลาดโรงเรียนกวดวิชาเปนตลาดก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด หลักสูตรและรูปแบบของการกวดวิชามี
ลักษณะใกลเคียงกัน สามารถทดแทนกันได ในระยะยาว ผูประกอบการรายใหมสามารถเขามา
แขงขันไดไมยาก เนื่องจากธุรกิจประเภทน้ีใชเงินลงทุนตํ่า ดวยเหตุน้ี ครูสอนพิเศษจึงเปนปจจัยการ
ผลิตที่สําคัญท่ีสุด  

เนื่องจากหลักฐานเชิงประจักษขางตนยืนยันวา “ความเชี่ยวชาญดานกวดวิชาของครูสอน
พิเศษ” เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาและตอการผลิตบริการกวดวิชา
โจทยที่นาสนใจ คือ อะไรเปนปจจัยกําหนดระดับการเตรียมตัวของครูสอนพิเศษ ซ่ึงจะนําไปสูความ
เช่ียวชาญดานกวดวิชาดังกลาว ดวยเหตุนี้ เราจึงเริ่มตนดวยการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือคนหา
แบบจําลองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูสอนกวดวิชาและบุคคลอื่นๆ เชน ครัวเรือน รัฐบาล 
ฯลฯ บทความน้ีไดแบงหมวดหมูของแบบจําลองที่มีอยูแลวออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

แบบจําลองประเภทแรก เชน Kim and Lee (2002) Kim (2007) ฯลฯ ใหความสําคัญตอ
การตัดสินใจของครัวเรือน Kim and Lee (2002)  กําหนดใหครัวเรือนตัดสินใจเลือกระหวาง
บริโภคสินคากับซ้ือบริการกวดวิชา แตไมไดอธิบายวาทําไมครัวเรือนตองซ้ือบริการกวดวิชา ท้ังๆท่ี
มีบริการดานการศึกษาฟรีของภาครัฐอยูแลว Kim (2007) อธิบายอยางชัดเจนวาอุปสงคของบริการ
กวดวิชาเกิดจากปฏิกิริยาเชิงกลยุทธระหวางครัวเรือน พวกเขาตองการใหบุตรหลานของตนเปนฝาย
ไดเปรียบในการสอบแขงขัน และครัวเรือนเหลานี้เช่ือวาการกวดวิชาจะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การสอบแขงขัน (อาจจะจริงหรือไมจริงก็ได) ดังนั้น แบบจําลองประเภทแรกจึงไมใหความสําคัญ
ตอความเช่ียวชาญดานกวดวิชาของครู 
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แบบจําลองประเภทท่ีสอง เชน Biswal (1999) Glewwe and Jayachandran (2006) 

Ng and Li (2012) ฯลฯ อธิบายวา ความเช่ียวชาญดานกวดวิชาเปนเพียงพฤติกรรมทุจริตของครู
ประจํา2 Biswal (1999) ช้ีใหเห็นวาจริงๆแลวครูประจําเหลานี้ไมไดมีความเชี่ยวชาญดานกวดวิชา 
การเรียนกวดวิชาเปนเพียงธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเปนการใชอํานาจในทางท่ีผิดของครูเทานั้น 
Glewwe and Jayachandran (2006) ระบุวาครูประจําสอนไมเต็มที่ในช้ันเรียนปกติ และสอน
อยางเต็มที่ในช้ันเรียนกวดวิชาเพื่อสรางอุปสงคของบริการกวดวิชา พฤติกรรมดังกลาวคลายๆกับ
การกําหนดราคาแบบแบงแยกระดับที่สองของผูผูกขาด (2nd degree price discrimination) Ng and 

Li (2012) แสดงใหเห็นวา ถาไมมีบริการกวดวิชา ระบบการเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยพิจารณาจากผล
การสอนของครู (The performance pay system) สามารถกระตุนใหครูประจําสอนอยางเต็มที่ใน
ช้ันเรียนปกติได แตถาครูประจําพบวาความพยายามของตนกอใหความสําเร็จทางการเรียนเพิ่มข้ึน
ไมมากนัก และนักเรียนบางคนมีอํานาจซ้ือบริการกวดวิชา ครูประจําจะกลับไปกระทําทุจริตอีกครั้ง 
โดยสอนไมเต็มท่ีในช้ันเรียนปกติ และสอนอยางเต็มท่ีในช้ันเรียนกวดวิชา กลาวโดยสรุป 
แบบจําลองประเภทที่สองไมเช่ือวาความเชี่ยวชาญดานกวดวิชามีจริง ครูประจําเพียงแตใชอํานาจ
ในทางท่ีผิดหรือกระทําทุจริตเพื่อสรางอุปสงคของบริการกวดวิชาเทานั้น 

แบบจําลองประเภทท่ีสาม เชน  Dessy, St-Amour, and Vencatachellum (1998) และ
Dang and Rogers (2008) ฯลฯ ยอมรับวาความเช่ียวชาญดานกวดวิชานั้นมีอยูจริง Dessy, St-

Amour, and Vencatachellum (1998) สมมติใหครูประจําตองตัดสินใจเลือกระหวางการใชเวลา
วางสอนพิเศษในตลาดบริการกวดวิชา หรือ ทําการผลิตในภาคการผลิต ผลลัพธของแบบจําลอง
ทํานายวาผลตอบแทนของการศึกษาจะตองสูงเพียงพอ จึงจะเกิดอุปสงคในตลาดบริการกวดวิชา 
และทําใหครูประจําเลือกใชเวลาวางสอนพิเศษจนกระทั่งกลายเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น 
ปจจัยกําหนดความเช่ียวชาญดานกวดวิชานั้น คือ ผลตอบแทนของการศึกษา Dang and Rogers 

(2008) ช้ีใหเห็นวา การกวดวิชาสามารถตอบสนองความตองการดานการศึกษาในสวนที่การเรียน
ในช้ันเรียนปกติไมสามารถตอบสนองได บงบอกเปนนัยวา ครูสอนกวดวิชาตองมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน 

อยางไรก็ตาม แบบจําลองทั้ง 3 ประเภทมีขอจํากัดหรือชองวางทางความรู   โดยแบบจาํลอง
ประเภทแรกใหความสําคัญตอการตัดสินใจของครัวเรือนเทาน้ัน     แบบจําลองเหลานี้มองขามความ 

                                                            
2 หมายถึง ครูผูสอนประจาํในโรงเรียนรัฐ หรือโรงเรียนเอกชนตางๆ ทีไ่มใชสถาบนัสอนกวดวิชา 
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สําคัญของปจจัยกําหนดความเช่ียวชาญดานกวดวิชา ความเช่ียวชาญเหลานี้ไมนาจะเกิดข้ึน โดย
บังเอิญ แตนาจะเกิดจากการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร  ในขณะท่ีแบบจําลองประเภทที่สองและสาม
ถูกสรางข้ึนมาเพื่ออธิบายพฤติกรรมการสอนกวดวิชาของครูประจําเทานั้น แบบจําลองเหลานี้เหมาะ
สําหรับกรณีตลาดบริการกวดวิชาเปนตลาดผูกขาดของครูประจํา สําหรับกรณีประเทศไทย หลักฐาน
เชิงประจักษของไพฑูรย สินลารัตน (2545) และโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนราย
จังหวัด (Child Watch) ภาคใต (2552) ยืนยันวา โรงเรียนกวดวิชาครองสวนแบงตลาดคอนขางสูง 
ในขณะท่ีการสอนกวดวิชาของครูประจํามีบทบาทนอยกวามาก 

 ดังน้ัน เพ่ือเติมเต็มใหกับชองวางทางความรูดังกลาว  บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
แบบจําลองสําหรับอธิบายปฏิกิริยาระหวางโรงเรียนกวดวิชา (Private tutoring school) กับครู
สอนพิเศษ (Tutor)  และคนหาปจจัยที่มีผลกระทบตอความเช่ียวชาญดานกวดวิชาของครูสอนพิเศษ
ตอไป  

ดวยเหตุน้ี เพ่ือเปนแนวทางสําหรับศึกษาปฏิกิริยาระหวางโรงเรียนกวดวิชากับครูสอนพเิศษ
ในอนาคต บทความนี้ไดนําแบบจําลองตัวการตัวแทน (The principal-agent model) ของ 
Holmstrom & Milgrom (1987,1991) มาดัดแปลงและเพ่ิมเติมเพื่อใชอธิบายปฏิกิริยาดังกลาว 
โดยเนนเรื่องความสัมพันธระหวาง “อัตราคาสอนตอช่ัวโมง (กําหนดโดยโรงเรียน)” กับ “ระดับการ
เตรียมตัวสอน (กําหนดโดยครู)” อยางไรก็ตาม เนื่องจากอัตราคาเรียนสงผลกระทบโดยตรงตอ
พฤติกรรมของโรงเรียนและสงผลกระทบโดยออมตอพฤติกรรมของครู ดังน้ัน บทความนี้จึงเริ่มตน
ดวยการวิเคราะหปจจัยกําหนดอัตราคาเรียนเปนอันดับแรก และวิเคราะหพฤติกรรมของครูสอน
พิเศษกับโรงเรียนกวดวิชาในแบบจําลองตัวการตัวแทนเปนอันดับถัดมา 

 
2.  อัตราคาเรียนดุลยภาพ 

บทความนี้สมมติใหตลาดบริการกวดวิชาเผยแพรขอมูลขาวสารอยางครบถวน ดังนัน้ อัตรา
คาเรียนดลุยภาพจึงถูกกําหนดข้ึนมาในตลาดแขงขันสมบรูณ3 อยางไรกต็าม ความไมสมมาตรของ
ขอมูลขาวสารเกิดข้ึนระหวางโรงเรียนกวดวิชากับครูสอนพิเศษ ท้ังนี้เพราะ โรงเรียนไมทราบระดับ

                                                            
3 หลักฐานเชิงประจักษของอรทัย สทุัศน (2553) ระบวุา ตลาดโรงเรียนกวดวิชาเปนตลาดก่ึงแขงขันก่ึงผูกขาด 

อยางไรก็ตาม เสนอุปสงคตอสนิคาของผูผลิตในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดมีความยืดหยุนสูง และสําหรับกรณีคาความ
ยืดหยุนสูงมากๆ เราสามารถใชแบบจําลองตลาดแขงขันสมบูรณแทนได 
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การเตรยีมตัวของครู ดวยเหตุน้ี อัตราคาสอนและระดับการเตรียมตัวจึงถูกกําหนดข้ึนโดยทฤษฎี
ตัวการตัวแทนในหัวขอที่ 3 

กําหนดใหตลาดบริการกวดวิชาประกอบดวยโรงเรียนกวดวิชา N  แหง แตละแหงมี
คุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ และสามารถรับนักเรียนไดจํานวนจํากัดโรงเรียนละ 1 คน เพื่อที่จะ
เรียน 1 คอรส ในหัวขอน้ี จํานวนช่ัวโมงเรียนตอคอรสจะถูกสมมติวาเปนตัวแปรภายนอก4 ดังนั้น 
อุปทานของตลาดบริการกวดวิชาจึงคงที่เทากับ  N และเสนอุปทานเปนเสนต้ังตรง ขนานกับแกน
อัตราคาเรียน ดังภาพท่ี 1 

ณ เวลาปจจุบนั ภาคครัวเรือนตองตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรยีนโรงเรียนกวดวิชาเพื่อที่จะ
ผานการคัดเลอืกเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ถาผูสอบแขงขันไมเรียนกวดวิชา ความนาจะเปนทีจ่ะ
สอบผาน คือ q  แตถาเรยีนกวดวิชา ความนาจะเปนทีจ่ะสอบผาน คือ p โดย qp  5 สมมติให
ความนาจะเปนท่ีจะสอบผานมีความสัมพนัธเชิงบวกกับจํานวนช่ัวโมงเรยีน ( m ) ดังนี ้

 
mqp   หรือ mqp      (1) 

 โดย 10    และ 
m

qp 
  คือ อัตราการเพิ่มของความนาจะเปนที่จะสอบผานตอ 1 

ช่ัวโมงเรยีน บทความนี้ใช  เปนตัวบงช้ี “คุณภาพของการเรยีนการสอนกวดวิชา” ถาคุณภาพของ
การเรยีนการสอนเพิ่มข้ึน เชน สอนตรงแนวขอสอบมากขึ้น คนพบเทคนิคใหมๆ  สําหรับแกปญหา
โจทย ฯลฯ คา   จะเพิ่มข้ึน 

กําหนดใหรฐัแหงนี้มีมหาวิทยาลยั 2 ประเภท ไดแก มหาวิทยาลัยช้ันนาํและมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ มหาวิทยาลัยช้ันนํามีที่เรียนจํานวนจํากัด นกัเรียนตองสอบแขงขันเพื่อเขาศึกษาตอ ผูท่ีสําเรจ็
การศึกษาจะไดรับอัตราคาจางระดับสูง ( HW ) ในขณะที่ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ
จะไดรับอัตราคาจางระดับตํ่า ( LW )6 

กําหนดให ณ เวลาปจจุบัน คือ  0t  เวลาทีน่ักเรียนเริ่มตนทํางาน คือ 1t    และเวลา
ส้ินสุดกระแสรายไดคือ 2t  โดยครวัเรือนมีอตัราสวนลดมลูคาในอนาคตเทากับ   ถาครวัเรือน
อดทนอดออมนอยลง  จะมีคาเพิ่มข้ึน 

                                                            
4 แตในหัวขอที่ 3 จํานวนช่ัวโมงเรียนตอคอรสจะถูกกําหนดข้ึนโดยแบบจําลองตัวการตัวแทน 
5 ถา qp  ก็ไมมีเหตผุลใดๆ ที่ภาคครัวเรือนจะสงบุตรหลานเขาเรียนกวดวิชา  
6 ถาผูที่สาํเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกแหงและทกุคณะถูกคาดวาจะไดรับกระแสรายไดเทากัน ก็ไมมี

เหตุผลใดๆ ที่ภาคครัวเรือนจะสงบตุรหลานเขาเรียนกวดวิชา 



  55 

 มูลคาปจจุบนัของกระแสรายไดกรณีไมเรยีนกวดวิชา ( NSV ) จะเทากับ 

  dteWqdteWqV t
L

t
HNS

 








 

2

1

2

1

1     (2) 

และมูลคาปจจบัุนของกระแสรายไดกรณเีรียนกวดวิชา ( SV ) จะเทากับ 

  dteWpdteWpV t
L

t
HS

 








 

2

1

2

1

1      (3) 

ดังนั้น มูลคาเพิ่มของผูเรียนกวดวิชา ( V ) จึงสามารถแสดงไดดวย 

    dteWqpdteWqpVVV t
L

t
HNSS

 








 

2

1

2

1

  (4) 

แทนคา qp   จากสมการท่ี (1) ลงในสมการท่ี (4) จากน้ันจึงอินทิเกรตสมการท่ีไดต้ังแต 

1 ไปจนถึง 2  มูลคาเพิ่มของผูเรยีนกวดวิชาจะมีคาเทากับ 

  meeWWV LH
21   


      (5) 

โดย LH WW     คือ   ชองวางของรายไดระหวางผูท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลยัช้ันนํากับ
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ถาตลาดแรงงานมรีะดับการเลือกปฏิบติัเพ่ิมข้ึน เชน บวกเพิม่คาจางใหกับผูท่ี
สําเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลยัช้ันนําอยางมาก ฯลฯ LH WW  จะมีคาเพ่ิมข้ึน 

ภาคครวัเรือนตัดสินใจสงบตุรหลานเรียนกวดวิชา โดยใชหลักเกณฑเปรียบเทียบระหวาง
อัตราคาเรียนกบัมูลคาเพิ่มของผูเรียนกวดวชิา ดังน้ี 

อัตราคาเรียน   VF   ไมตองการเรียนกวดวิชา 
อัตราคาเรียน   VF   ตองการสงบุตรหลานเรยีนกวดวิชาจํานวนไมจํากัด 
ดวยหลักเกณฑขางตน เสนอุปสงคของภาคครัวเรือนจึงมีลักษณะเปนเสนตรงนอน ขนาน

กับแกนจํานวนผูเรยีน ดังภาพที่ 1 
ณ ดลุยภาพ อุปสงคของภาคครัวเรือนจะเทากับอุปทานของตลาดโรงเรยีนกวดวิชา ทาํให

อัตราคาเรียนดลุยภาพ ( F ) เทากับมูลคาเพิม่ของผูเรียนกวดวิชา 
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  meeWWVF LH
21   


     (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  โรงเรียนกวดและครูสอนพิเศษในบริบทของทฤษฎีตัวการตัวแทน 

ในบริบทของทฤษฎีตัวการตัวแทน โรงเรยีนกวดวิชา คือ ตัวการ (the principal) และครู
สอนพิเศษ คือ ตัวแทน (the agent) โดยโรงเรยีนตัดสินใจเลือก “ระบบการจายคาสอนตอคอรส” 
และครูตัดสินใจเลือก “ระดบัการเตรยีมตัว” 

3.1 เง่ือนไขเบ้ืองตนของแบบจําลอง 
ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกวดวิชากบัครูสอนพิเศษเกิดข้ึนภายใตเงื่อนไขเบ้ืองตน 5 

ประการ ดังนี ้
เงื่อนไขท่ี 1 ครูสอนพิเศษจะเตรียมตัวสอนกอนเขียนแผนการสอน ระดับการเตรียมตัวจะ

สัมพันธกับช่ัวโมงเรียนตอคอรส (ระบุไวในแผนการสอน) เชน ถาครูมีเวลาเตรียมตัวนอย  ก็
สามารถสอนไดเฉพาะคอรสส้ันๆฝกแกปญหาโจทยเพื่อสอบแขงขันเทานั้น แตถามีเวลาเตรียมตัว

ภาพที่ 1  

ดุลยภาพของตลาดบรกิารกวดวชิา 

     คาเรียน ( F ):  บาท/คอรส/คน 

    เสนอุปทานของตลาดบริการกวดวิชา 

 

 

 VF                                                                            เสนอุปสงคของภาคครัวเรือน        

     

 จํานวนผูเรยีน (N): คน 
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มากข้ึน เน้ือหาก็จะมีความละเอียดใกลเคียงกับช้ันเรียนปกติมากข้ึน จํานวนช่ัวโมงเรียนตอคอรสจึง
เพ่ิมข้ึนตามไปดวย ฯลฯ 

เงื่อนไขที่ 2 จํานวนช่ัวโมงเรยีนตอคอรสในแผนการสอน ( m ) จะถูกกําหนดจากปจจัย 2 
ประการ ไดแก ระดับการเตรียมตัวของคร ู( Z ) กับ พจนคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ ( ) ดังสมการที่ (7)7 

 

 Zm        (7) 
 

โดย พจนคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ ( ) มีการแจกแจงแบบปกติ คาเฉลี่ยเทากับศูนย 
(   0E ) และคาความแปรปรวนเทากับ 2  (   2 Var ) เราใช 2  บงช้ีระดับความเส่ียง 

เงื่อนไขที่ 3 โรงเรียนกวดวิชาตองการใหครูสอนพิเศษเตรียมตัวอยางดีที่สุด เพราะตองการ
รักษาช่ือเสียงของโรงเรียนในตลาดบริการกวดวิชา แตไมสามารถวัดระดับการเตรียมตัวของครูได
โดยตรง จึงตองประเมินจากจํานวนช่ัวโมงเรียนตอคอรสในแผนการสอนแทน  

เงื่อนไขที่ 4 ถาโรงเรียนกวดวิชาจายคาสอนตอคอรสแบบเหมาจายลวนๆ ปญหา Moral 

hazard มีแนวโนมเกิดข้ึนได เพราะครูสอนพิเศษสามารถเตรียมตัวข้ันต่ํา และเสนอแผนการสอน
เฉพาะคอรสส้ันๆฝกแกปญหาโจทยเพ่ือสอบแขงขันเทานั้น ดังน้ัน โรงเรียนจึงตองปรับปรุงวิธีการ
จายคาสอนโดยพิจารณาจากจํานวนช่ัวโมงเรียนตอคอรสดวยเชนกัน และมีรูปแบบการจายคาสอน
รวมตอคอรส8 ดังสมการที่ (8) 

 

bmaW          (8) 
  โดย   W   คือ   คาสอนรวมตอคอรส  

          a    คือ   คาสอนแบบเหมาจาย  
         b     คือ   อัตราคาสอนตอช่ัวโมง เปนตัวบงช้ีระดับการสรางแรงจูงใจ (the strength 

of the incentives)  
         m   คือ   จํานวนช่ัวโมงเรยีนตอคอรส  
 

                                                            
7 สมการที่ (7) เปนรูปแบบความสมัพันธระหวางจํานวนผลผลิตกับความพยายามของตัวแทนและพจน

คลาดเคล่ือนเชิงสถิติที่แนะนําโดย Holmstrom & Milgrom (1991, p. 29) โดยจํานวนช่ัวโมงเรียนตอคอรสในแผนการสอน 
(m) เทียบไดกับจาํนวนผลผลิตและระดับการเตรียมตวัของครู (z) เทียบไดกับความพยายามของตัวแทน 

8 Holmstrom & Milgrom (1987, p. 323)  พิสจูนเชิงทฤษฎีแลววารูปแบบการจายคาจางชนิดเชิงเสน เชน สมการ
ที่ (8) ฯลฯ มีความเหมาะสมท่ีสุด  
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เงื่อนไขที่ 5   การเตรยีมตัวของครูไดกอใหเกิดความสูญเสียอรรถประโยชน เชน ความ
เหนื่อย ความเครียด หรือ มีเวลาใหกับครอบครัวนอยลง ฯลฯ ความสูญเสียอรรถประโยชนสามารถ
ประเมินเปนตนทุนของการเตรียมตัว (C ) บทความนี้สมมติใหฟงกชันตนทุนรวมมีรูปแบบเปน
ฟงกชันยกกําลังสอง (quadratic function) ดังน้ี 

 
2

2
ZC


             (9) 

 

โดย 0k หมายถึง คาพารามิเตอรของตนทุน 
 

สมการท่ี (9) เปนรูปแบบสมการตนทุนที่แนะนําโดย Holmstrom & Milgrom (1987, p. 

323)  รูปแบบดังกลาวถูกนักเศรษฐศาสตรหลายทานนําไปใชประกอบการสรางแบบจําลองตัวการ
ตัวแทนงายๆ สําหรับงานวิจัยเชิงประจักษ เชน Haubrich (1991, p. 17) Lal and Srinivasan 

(1993, p. 781) Schaefer (1998, p. 438) Foss and Laursen (2002, p. 2) ฯลฯ 
 

3.2  ครูสอนพิเศษกับบทบาทของตัวแทน 
ครูสอนพิเศษตัดสินใจเลือก “ระดับการเตรียมตัว” ที่ทําใหเขาหรือเธอบรรลุมูลคาสูงสุดของ

อรรถประโยชนรวมจากรายไดสุทธ ิ
แทนคาสมการที่ (7) ลงในสมการท่ี (8) เราจะไดสมการคาสอนรวมตอคอรสเทากับ 
 

bbZaW               (10) 
 

รายไดสุทธิของครูสอนพิเศษ (Y ) สามารถแสดงไดดวยสมการท่ี (11) 
 

CWY                     (11) 
 

แทนคา W จากสมการที่ (10) และ C จากสมการท่ี (9) ลงในสมการท่ี (11) เราจะไดรายได
สุทธิของครูสอนพิเศษเทากบั 

 

                2

2
ZbbZaY

                             (12) 
 

กําหนดใหฟงกชันอรรถประโยชนของครสูอนพิเศษเปนแบบ Mean-Variance Utility 

Function ดังน้ี 
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    YYEU var
2


                              (13) 

โดย U   คือ อรรถประโยชนทีค่รูไดรับจากรายไดสุทธ ิ

            ระดับการเกลียดความเส่ียงของคร ู

 YE      คือ คาคาดหวังของรายไดสุทธิของครู 

 Yvar   คือ คาความแปรปรวนของรายไดสุทธิของคร ู

แทนคา Y จากสมการที่ (12) ลงในสมการท่ี (13) เราจะไดสมการอรรถประโยชนของครู

สอนพิเศษเทากับ 

222

22


bZbZaU                (14) 

ปญหาของครสูอนพิเศษ คือ ครูตองตัดสินใจเลือก “ระดบัการเตรยีมตัว ( Z )” ท่ีทําใหเขา

หรือเธอบรรลดุุลยภาพ ดังสมการขางลาง 
 

Z
Max  222

22


bZbZa   

แกปญหาดังกลาวโดยใชเงื่อนไขอนุพันธลาํดับที่ 1 ได 

b
k

Z
1

                (15) 

สมการท่ี (15) ช้ีใหเห็นวา ระดับการเตรียมตัวของครู ( Z ) ถกูกําหนดจากอัตราคาสอนตอ
ช่ัวโมง (b ) และคาพารามิเตอรของตนทุน ( k )   

3.3  โรงเรียนกวดวชิากับบทบาทของตวัการ 
โรงเรียนกวดวิชาตัดสินใจเลอืก “อัตราคาสอนตอคอรส” เพ่ือบรรลุมูลคาสูงสุดของฟงกชัน

อรรถประโยชน และเน่ืองจากอรรถประโยชนของโรงเรียนกวดวิชาเปนฟงกชันของกําไร บทความ
น้ีจึงตองเริ่มตนดวยคําจํากัดความของกําไร 
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กําไรตอคอรสของโรงเรยีนกวดวิชา คือ 
 

WF          (16) 

โดย F  หมายถึง คาเรียนดลุยภาพตอคอรส และW หมายถึง คาสอนรวมตอคอรส  

แทนคา F จากสมการที่ (6) และ W จากสมการท่ี (10) ลงในสมการท่ี (16) เราจะไดกําไร

ของโรงเรยีนกวดวิชาเทากับ 

    

  bbZameeWW LH   21      (17) 

แลวแทนคา m จากสมการท่ี (7) ลงในสมการท่ี (17) 

     

  bbZaZeeWW LH   21     (18) 

กําหนดใหฟงกชันอรรถประโยชนของโรงเรียนกวดวิชาเปนแบบ Mean-Variance 

Utility Function เชนเดยีวกับฟงกชันอรรถประโยชนของครูสอนพิเศษ แตถาโรงเรียนไมเกลยีด
ความเส่ียง  ฟงกชันอรรถประโยชนของโรงเรยีนจะลดรปูเหลือเพียง 

  E           (19) 

โดย  คือ อรรถประโยชนท่ีโรงเรยีนกวดวิชาไดรับจากกําไร 

 E  คือ คาคาดหวังของกําไรของโรงเรียนกวดวิชา 

แทนคา  จากสมการที่ (18) ลงในสมการที่ (19) เราจะไดอรรถประโยชนของโรงเรยีน

กวดวิชาเทากบั 

    bZaZeeWW LH   21 


         (20) 

โรงเรียนกวดวิชาตองเผชิญกบัขอจํากัด  2 ประการ 
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ขอจํากัดแรก  the participation constraint ดังสมการที ่(21) 

UbZbZa  222

22
           (21) 

The participation constraint ดัดแปลงมาจากสมการที่ (14) ขอจํากัดแรกบงบอกวา ถา
โรงเรียนกวดวชิาตองการใหครูสอนพิเศษตกลงใจทํางานกับโรงเรียน ครูจะตองไดรบั
อรรถประโยชนอยางตํ่าเทากบั U  

ขอจํากัดที่สอง   the incentive compatibility constraint ดังสมการที ่(22)  

b
k

Z
1

              (22)  

The incentive compatibility constraint นํามาจากสมการที่ (15) ในหัวขอ 3.2 ขอจํากัด
ที่สองบงบอกวา ถาโรงเรียนกวดวิชาเพิ่ม/ลดอัตราคาสอนตอช่ัวโมง (b ) ระดับการเตรยีมตัวของครู 
( Z ) จะเพิ่มข้ึน/ลดลง เชนกัน  

ปญหาของโรงเรียนกวดวิชา คือ โรงเรยีนตองตัดสินใจเลอืก “อัตราคาสอนตอช่ัวโมง ( b )” 

ที่ทําใหโรงเรียนบรรลุดลุยภาพ ดังนี ้

b
Max     bZaZeeWW LH   21 


  

Subject to 

b
k

Z

UbZbZa

1
22

222



 

 

เราสามารถแกปญหาดังกลาวไดโดยแทนคาขอจํากัดแรกและขอจํากัดท่ีสองลงในสมการ
เปาหมาย จากนั้นใชเงื่อนไขอนุพันธลําดับที่ 1  

อัตราคาสอนตอช่ัวโมง ( *b ) หรือ ระดับการสรางแรงจูงใจ (the strength of the 

incentives) สามารถแสดงไดดวยสมการที่ (23)   
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 2

*

1

21


 

k

eeWW
b LH







                 (23) 

ระดับการเตรยีมตัวของครู ( *Z ) หรือความพยายามของตัวแทน (the effort of the agent) 

สามารถแสดงไดดวยสมการที่ (24)   

** 1
b

k
Z          (24) 

4.  ปจจัยกําหนดระดับการสรางแรงจูงใจใหกบัครูและระดับการเตรียมตัวของครู 

ถาพิจารณาคราวๆจากโครงสรางของสมการท่ี (23) และ (24) เราพบวา แบบจําลองของ
บทความน้ีให  “ขอสรุปเบื้องตน”  เหมือนกับแบบจําลองตัวการตัวแทนของ  Holmstrom & 

Milgrom (1987,1991) และของคนอ่ืนๆที่ดําเนินตามแนวทางน้ี เชน  เชน Haubrich (1991) Lal 

and Srinivasan (1993) Schaefer (1998) Foss and Laursen (2002) ฯลฯ กลาวคือ 
พารามิเตอรของตนทุน ( k ) ระดับการเกลียดความเส่ียงของตัวแทน ( ) และระดับความเส่ียง ( 2 ) 
จะสงผลกระทบเชิงลบ9ตอระดับการสรางแรงจูงใจและความพยายามของตัวแทน 

อยางไรก็ตาม ในบริบทของโรงเรียนกวดวิชากับครูสอนพิเศษ เราพบวา อัตราคาสอนตอ
ช่ัวโมงและระดับการเตรียมตัวของครู ไดรับผลกระทบเพิ่มเติมจาก (1) อัตราการเพ่ิมของความนาจะ
เปนที่จะสอบผานตอ 1 ช่ัวโมงเรียน (2) ชองวางของรายไดระหวางระหวางผูที่ เรียนจบจาก
มหาวิทยาลัยช้ันนํากับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และ (3) อัตราสวนลดมูลคาในอนาคตของครัวเรือน ดังน้ี 

 

(1)   อัตราการเพ่ิมของความนาจะเปนท่ีจะสอบผานตอ 1 ชั่วโมงเรียน ( )   

  
  0
1 2

* 21








 





k

eeWWb LH  

0
1 **










b

k

Z
 

                                                            
9 พิจารณาจากสมการที่ (23) k , , 2 ตางอยูในตําแหนงของตัวหาร และสงผลกระทบตอสมการที่ (24) ผาน

สมการที่ (23) 
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อัตราการเพิ่มของความนาจะเปนที่จะสอบผานตอ 1 ช่ัวโมงเรียน ( ) สงผลการกระทบเชิง
บวกตออัตราคาสอนตอช่ัวโมงและระดับการเตรียมตัวของครู บงบอกเปนนัยวา ถาคุณภาพของการ
เรียนการสอนเพ่ิมข้ึน เชน สอนตรงแนวขอสอบมากข้ึน คนพบเทคนิคใหมๆสําหรับแกปญหาโจทย 
ฯลฯ คา   จะเพิ่มข้ึน ชวยเพิ่มมูลคาเพิ่มของผูเรียนกวดวิชา ทําใหอัตราคาเรียนดุลยภาพสูงข้ึน ชวย
ยกระดับผลประโยชนสวนเพ่ิม (Marginal benefit) ที่โรงเรียนไดรับจากการสรางแรงจูงใจ 
โรงเรียนกวดวิชาจึงเต็มใจเพิ่มแรงจูงใจของบุคลากร โดยวิธีการเพิ่มอัตราคาสอนตอช่ัวโมง ทําให
ระดับการเตรียมตัวของครูเพิ่มข้ึน 

(2)   ชองวางของรายไดระหวางผูท่ีเรยีนจบจากมหาวิทยาลัยช้ันนํากับมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
( LH WW  ) 

 
 
  0
1 2

* 21








 


 

k

ee
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b
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    0
1 **










LHLH WW

b

kWW

Z  

ชองวางของรายไดระหวางผู ท่ีเรียนจบจากมหาวิทยาลัยช้ันนํากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
( LH WW  ) สงผลการกระทบเชิงบวกตออัตราคาสอนตอช่ัวโมงและระดับการเตรียมตัวของครู บง
บอกเปนนัยวา ถาตลาดแรงงานมีความเขมขนของการกําหนดอัตราคาจางแบบเลือกปฏิบัติ เชน บวก
เพ่ิมคาจางใหกับผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยช้ันนําอยางมาก ฯลฯ  LH WW  จะมีคาสูงข้ึน 
ชวยเพ่ิมมูลคาเพิ่มของผูเรียนกวดวิชา ทําใหอัตราคาเรียนดุลยภาพปรับตัวเพ่ิมข้ึน ชวยยกระดับ
ผลประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal benefit) ท่ีโรงเรียนไดรับจากการสรางแรงจูงใจ โรงเรียนกวด
วิชาจึงเต็มใจเพ่ิมแรงจูงใจของบุคลากร โดยวิธีการปรับเพิ่มอัตราคาสอนตอช่ัวโมง ทําใหระดับการ
เตรียมตัวของครูเพิ่มข้ึน 

(3) อัตราสวนลดของครวัเรอืน (  ) 
เพื่อลดความซับซอนโดยไมจําเปน สมมติให   1T    มีคาเขาใกลศูนยและ 2T   มีคาเขาใกล

อินฟนิต้ี ( ) สมการที่ (23) จะลดรูปเหลือ 
 

 
 2

*

1 


k

WW
b LH




        (25) 
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จากน้ันหาอนุพันธของสมการท่ี (23) และ (25) เทยีบกับอัตราสวนลด (  )  ได 

  
  0
1 22

*












 k

WWb LH  

      0
1 **










b

k

Z  

อัตราสวนลด (  ) มีความสัมพันธในทิศทางลบกับอัตราคาสอนตอช่ัวโมงและระดับการ
เตรียมตัวของครู บงบอกเปนนัยวา หากสังคมใดประกอบดวยครัวเรือนที่ขาดความอดทน ตองการ
บริโภคทันทีไมชอบการออม คา  จะเพ่ิมข้ึน ทําใหมูลคาเพิ่มของผูเรียนกวดวิชาลดลงเชนเดียวกัน
กับอัตราคาเรียนดุลยภาพ เปนเหตุใหผลประโยชนสวนเพิ่ม (Marginal benefit) ที่โรงเรียนไดรับ
จากการสรางแรงจูงใจลดลง เพ่ือบรรลุดุลยภาพ โรงเรียนกวดวิชาตองลดระดับการเสริมแรงจูงใจ
ของบุคลากร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ลดอัตราคาสอนตอช่ัวโมง ทําใหระดับการเตรียมตัวของครูลดลง 
ชวยลดระดับตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost) ลงมาเทากับผลประโยชนสวนเพ่ิมอีกครั้ง 
 

5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป 
เนื่องจากเราขาดหลักฐานเชิงประจักษเกี่ยวกับปฏิกิริยาระหวางโรงเรียนกวดวิชากับครูสอน

พิเศษ บทความนี้จึงไดนําแบบจําลองตัวการตัวแทนชนิดเชิงเสนของ Holmstrom & Milgrom 
(1987,1991) มาดัดแปลงและเพิ่มเติมเพื่อใชอธิบายปฏิกิริยาระหวางโรงเรียนกวดวิชากับครูสอน
พิเศษ โดยโรงเรียนกวดวิชา คือ ตัวการ (the principal) และครูสอนพิเศษ คือ ตัวแทน (the agent) 
โรงเรียนตัดสินใจเลือก “ระดับการสรางแรงจูงใจ (อัตราคาสอนตอช่ัวโมง)” และครูตัดสินใจเลือก 
“ระดับการเตรียมตัว”  

แบบจําลองที่ไดทํานายวาระดับการสรางแรงจูงใจใหกับครูและระดับการเตรียมตัวของครู
ไดรับผลกระทบเชิงบวกจาก (ก) คุณภาพของการเรยีนการสอน (ข) ชองวางของรายไดระหวางผูที่
เรยีนจบจากมหาวิทยาลยัช้ันนํากับมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ และ (ค) การลดลงของอัตราสวนลดมูลคาใน
อนาคตของครัวเรือน 

5.2 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 
บทความนี้สามารถสรุปขอจํากัดและขอเสนอแนะได 2 ประเด็น ดังนี ้
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ขอจํากัดประการแรก บทความนี้สนใจเฉพาะการสรางแบบจําลองเชิงทฤษฎี แตไมไดทํา
วิจัยเพ่ือทดสอบแบบจําลองที่สรางข้ึน 

ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีตองการทําวิจัยตอไป  เราสามารถนําผลลัพธของแบบจําลองใน
หัวขอที่ 4 มาสรางฟงกชันระดับการเตรียมตัวของครู (the effort of the agent) โดยสมมติให  1T  
มีคาเขาใกลศูนยและ 2T  มีคาเขาใกลอินฟนิต้ี ( )  แลวแทนคาสมการท่ี (23) ลงใน สมการที่ (24) 
ได 
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       (26)  

ถาเราสนใจทดสอบเฉพาะทิศทางความสัมพันธระหวางระดับการเตรียมตัวของครูกับตัว
แปรอิสระตางๆ เราสามารถเขียนสมการที่ (26) ใหอยูในรูปแบบฟงกชันระดับการเตรียมตัวของครู 
ภายใตขอสมมติคาพารามิเตอรของตนทุน ( k ) คงที่ ระดับความแปรปรวนคงที่เทากับ 2  และ 
ระดับการเกลียดความเสี่ยงของครู ( ) คงที่10 
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LH WWfZ     

 

จากนั้น ผูวิจัยตองเลือกใชระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมมาทดสอบความสัมพันธดังกลาว 
อยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญ คือ การวัดตัวแปร    และ   บทความนี้ใหขอเสนอแนะสําหรับการ
วัดตัวแปรทั้ง 2 ตัว ดังน้ี 

- อัตราการเพ่ิมของความนาจะเปนท่ีจะสอบผานตอ 1 ช่ัวโมงเรียน ( ) ผูวิจัยอาจวัด  
ความนาจะเปนท่ีจะสอบผานจากอัตราสวนระหวางจํานวนผูเรียนกวดวิชาท่ีสอบไดตอ
จํานวนผูเรียนกวดวิชาทั้งหมด 

- อัตราสวนลดของครัวเรือน (  )   ผูวิจยัอาจวดัจากอัตราการออมของครวัเรือน ทั้งน้ี    
       เพราะ ถาครัวเรือนขาดความอดทนอดออม    จะเพิม่ข้ึน อัตราการออมของครวัเรือน 
       จะลดลง 
ขอจํากัดประการท่ีสอง บทความนีอ้ธิบายเฉพาะความสัมพันธระหวางโรงเรียนกวดวิชากับ

ครูสอนพิเศษ แตละเลยรูปแบบอ่ืนๆ  อีก 2 รูปแบบ  ไดแก    การกวดวชิาหลังเลิกเรยีนของโรงเรียน
ทั่วไป และการรับจางสอนกวดวิชาแบบอสิระ 
                                                            

10 ขอสมมติดังกลาวเปนไปได ถาผูวจิัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางทีม่ีความเหมาะสม 
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         ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีตองการพัฒนาแบบจําลองตอไป  
กรณีการกวดวิชาหลังเลิกเรียนของโรงเรียนทั่วไป การกวดวิชาของครูเปนเพียงสวนหนึ่ง

ของภาระงานดานตางๆในระบบประกันคุณภาพ เปาหมายของโรงเรียน คือ บรรลุคะแนนสูงสุดของ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และเปาหมายของครู คือ บรรลุคะแนนสูงสุดของผลการประเมิน
เพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือน  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับครูจึงไมสามารถเฉพาะเจาะจงไปท่ีเรื่อง
การกวดวิชา 

กรณีการรับจางสอนกวดวิชาแบบอิสระ ครูสอนพิเศษยังคงแสดงบทบาทตัวแทน ในขณะท่ี
ตัวการ คือ ครัวเรือนของนักเรียน เปาหมายของครัวเรือน คือ บรรลุมูลคาเพ่ิมสูงสุดของการกวดวิชา 
และเปาหมายของครู คือ บรรลุอัตราคาตอบแทนสูงสุด 
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