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 นิชาภา ภาปัทมาสน์: ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม . อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : 

ผศ.ดร. พิทกัษ ์ศิริวงศ.์ 137 หนา้ 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปัจจยัการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัร
เรียนกวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัทางจิตวิทยา ปัจจยัทางสังคมทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทีเรียนกวดวิชาในเขต
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน 365 คน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนจะให้ความ สําคญัใน
ขอ้การเลือกสถาบนักวดวชิาตามทีตนเองตอ้งการมากทีสุด ใหค้วามสาํคญัในขอ้วตัถุประสงค์
ในการสมคัรเรียนเพือเพิมผลการเรียนในโรงเรียนอยู่ในระดบัรองลงมา และขอ้การเลือก
ภาพลักษณ์และความน่าเชือถือทีเกิดจากการโฆษณาตามลําดับ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านจิตวิทยามีความสําคญัอยู่ในระดบัปาน
กลาง และปัจจยัดา้นสังคมมีความสําคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทิศทางบวกต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 
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  NICHAPA  PAPATTAMAS : FACTOR AFFECTING DECISION TO 

ENROLL IN A TUTORIAL OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN MUANG, 

NAKORNPATHOM PROVINCE. THESIS ADVIROR: ASST.PROF. PHITAK 

SIRIWONG,Ph.D. 137 pp. 

The purpose of this research was to study the factor affecting decision to enroll in a 

tutorial of high school students in Muang, Nakhonpathom province and to study Marketing 

Mix, Internal Variables and External Variables factors affected to behavior of decision to 

enroll in a tutorial by used questionnaire as a tool for collecting data from high school 

students in Muang, Nakhonpathom province around 365 people. The result found that the 

high school students who studied would pay attention to choose a tutorial that they were 

interesting most, next was the object that wanted to make the better school-record, image 

and credibility that came from the advertise. The Marketing Mix was the most important 

part, next was Internal Variables and External Variables. Those were related positively to 

the decision to enroll in a tutorial at a high level. 
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กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสามารถสําเร็จ เพราะความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
พิทกัษ์ ศิริวงศ์ อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผูใ้ห้ขอ้คิด คาํแนะนาํ กาํลงัใจ รวมถึงชีแนะ
แนวทางในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่านในภาควิชาการประกอบการที
ไดป้ระสิทธิประสาทวชิา ประสบการณ์ และแนวคิดต่างๆ จนผูว้จิยัเกิดความเขา้ใจในวิชาการ
ต่างๆทีไดศึ้กษา จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณรุ่นพีและเพือนๆคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์  และคุณครูจากโรงเรียนในจงัหวดันครปฐม ทีให้คาํแนะนาํและ
ช่วยเหลือในการจดัทาํแบบสอบถาม รวมถึงนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทีเดินทางมา
เรียนกวดวิชาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐมทุกท่าน ทีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ และให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครังนี 

 สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณต่อบิดา มารดา รวมทงัญาติพีน้อง และเพือนๆทีให้
ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจและคาํแนะนาํในการทาํงาน ตงัแต่เริมตน้จนทาํให้
วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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