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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูประกอบการธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบ 
สอบถามประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงเรียน
กวดวิชา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และ
ปจจัยทางจิตวิทยา การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS โดยการวิเคราะห รอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test และการหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
โดยใช Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient  
 ผลการวิจัยพบวา 
  1.  ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ําสุด 28 ป สูงสุด 60 
ป การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สําเร็จการศึกษาดานศึกษาศาสตร ดําเนินธุรกิจในรูปแบบเจาของ
กิจการ มีประสบการณในการประกอบธุรกิจมากกวา 5 ป มีแรงจูงใจในการประกอบธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชาเนื่องจากมีความรูและชํานาญ เปนอาจารยสอน และมีระยะเวลาในการกอตั้ง
ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเฉลี่ย 6.96 ป  
 2.  ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในภาพรวมพบวาผูประกอบการให
ความสําคัญในดานกระบวนการ มากที่สุด คือมีการใหบริการที่มีคุณภาพ รองลงมาคือดานการ
สนองความตองการของลูกคา และดานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ตามลําดับ 
 3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาสถานที่มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดตอ
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา  
 4.  ปจจัยทางจิตวิทยา พบวามีบุคลิกภาพมีความอยูในระดับมากที่สุด ตอความสําเร็จ
ของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา 
 5.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธตอความ 
สําเร็จของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 The purpose of this study is to ascertain the factors related to the business 
success of the tutorial schools in Bangkok area. The subjects are 100 entrepreneur tutors in 
Bangkok. Data is collected using designated questionnaire, aiming to collect the data about 
the details of the school entrepreneurs, success in business of the schools, marketing mix 
factors contributing to the success in the business and psychological factors. Data is 
analyzed and statistical analysis was carried out using Pearson's Product Moment 
Correlation Coefficient, t-test, percentage, mean and standard deviation with SPSS program. 
 The results were as follows:  
 1. Most of the respondents were educated female at the age of 28-60 years old, 
having a least a master degree qualification.  Most of them graduated in science and run the 
business as an owner, with more than five years of experience. The schools have been 
establish and in business with the average period of 6.96 years. Knowledge and expertise of 
the tutors was the key of the success in business of these schools.  
 2. Quality of the service, the willingness to respond to the needs of customers, 
innovation and creativity were four main factors related to the success of the schools 
respectively. 
 3. The marketing mixed factors highly related to the success in business in 
running these schools. 
 4. Personality of the tutors is the key psychological factor influencing the success 
in business of the schools. 
 5. Both the marketing mix and psychological factors were related to the success 
of tutorial school business, with statistical significant difference. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การคนควาอิสระฉบับนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยการไดรับความชวยเหลือ
และความอนุเคราะหจากบุคคลเหลานี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ เปนผูใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่ง รวมทั้งใหความ
เอาใจใสติดตามผลงานอยางใกลชิด 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท ประธานกรรมการและผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ กรรมการในการสอบการคนควาอิสระครั้งนี้ ที่ไดกรุณาสละเวลา
ใหคําปรึกษา แนะแนว ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ใหการศึกษาการคนควาฉบับนี้
สําเร็จไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย นภนนท หอมสุด และอาจารย ดร.สวรรยา ซ่ือ
เส่ือม ที่ไดกรุณาสละเวลา ตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองแบบสอบถาม สําหรับการศึกษาการ
คนควาอิสระครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผูประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกทาน
ที่ไดใหความรวมมือใหขอมูลวิจัยและตอบแบบสอบถามการทําวิจัยในครั้งนี้ 
 สุดทายใครกราบขอบพระคุณ บิดามารดา ครูอาจารย ญาติมิตร และครอบครัว ที่ให
ความรักความหวงใย เปนกําลังใจและสนับสนุน สงเสริมการศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด 
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