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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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บทท ี1 

บทนํา 

 

1. ประวติิความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 การศึกษาเป็นเรืองทีทุกคนในสังคมใหค้วามสาํคญั เพราะการศึกษาถือเป็นเครืองมือในการ
พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคล เมือบุคคลซึงเป็นสมาชิกของสังคมมีคุณภาพ ก็จะทาํให้
สังคมนันๆมีการพฒันาตามไปด้วย ดังเช่นทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนว
พระราชดาํริเกียวกบัความหมายของการศึกษา เมือวนัที 22 กรกฎาคม 2520 ไวด้งันี "การศึกษาเป็น
เครืองมืออนัสาํคญัในการพฒันาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมของ
บุคคล เพือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพฒันาประเทศก็ย่อมทาํได้สะดวก
ราบรืน ไดผ้ลทีแน่นอนและรวดเร็ว" (ศูนยส์ารสนเทศเขต3 จงัหวดัเชียงใหม่, 2555) จากการให้
ความสําคญัในดา้นการศึกษาและผลการเรียน ทาํให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานตงัแต่
ระดบัอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา  ไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา ปริญญาโท หรือแมแ้ต่การกวด
วิชาเพือสอบเขา้บรรจุเขา้รับราชการ เพราะผูป้กครองคาดหวงัว่าบุตรหลานจะมีคุณภาพมากขึน 
รวมถึงได้รับโอกาส และมีความเป็นอยู่ทีดีขึนในอนาคตต่อไป ซึงปัจจยัต่างๆเหล่านีเป็นการเปิด
โอกาสให้สถาบนักวดวิชาไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากผูป้กครอง โดยรูปแบบของสถาบนั
กวดวชิาไดมี้การพฒันาขึนตามความเปลียนแปลงของสังคม 

 ในปัจจุบนั โรงเรียนหรือสถาบนัศึกษาระดบัต่างๆ ถือเป็นหน่วยงานทีนาํนโยบายของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบติัโดยตรง ในลกัษณะการจดัการเรียนการสอนและการอบรมนักเรียนโดย
ครูผูส้อน เพือให้เป็นไปตามหลกัสูตรทีไดก้าํหนดไว ้โรงเรียนจึงถือเป็นสถาบนัหลกัในการพฒันา
การศึกษาของชาติ ถึงแม้ว่าในแต่ละปี งบประมาณทีรัฐบาลจัดสรรเพือใช้ในการพฒันาด้าน
การศึกษาขันพืนฐาน  ตังแต่ระดับประถมวัย  จนครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ  ตังแต่ใน
ปีงบประมาณ 2545 – 2554 ไดเ้พิมขึนอยา่งต่อเนืองทุกปี โดยงบประมาณรายจ่ายดา้นภารศึกษารวม
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เพิมขึนจาก 222,940 ล้านบาทในปี 2545 เป็น 422,239 ล้านบาท ในปี 2554 (สํานักงบประมาณ 
สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2555)  

 แม้ว่าในส่วนของภาครัฐจะมีการจัดสรรงบประมาณเพือสนับสนุนและพฒันาในด้าน
การศึกษาของไทยอย่างต่อเนืองและเพิมขึนทุกปีก็ตาม รวมถึงภาคเอกชนได้เขา้มาลงทุนในด้าน
การศึกษาทีมากขึน แต่ยงัคงพบปัญหาดา้นความไม่เพียงพอของการรับเขา้ศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน 
โดยจะเห็นปัญหานีไดช้ดัในการสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษา ทีจะมีจาํนวนผูส้อบมาก ในขณะทีจาํนวน
รับของสถาบนัการศึกษามีจาํกดั โดยเฉพาะในสถาบนัการศึกษาทีมีชือเสียงของรัฐ จากเวบ็ไซด์การ
คดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในระบบกลาง(Central University Admissions 

System) (CUAS, 2554) ทีแสดงถึงสถิติผูส้มคัรสอบต่อในระดบัอุดมศึกษา ในระบบ Admissions ปี 
2554 แยกตามคณะ  พบวา่การสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษามีการแข่งขนัทีค่อนขา้งสูงมาก 
โดยเฉพาะคณะทีไดรั้บความนิยมจากนกัเรียนรวมถึงผูป้กครอง เช่นคณะคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา
การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จะมีการแข่งขนัสูงเฉลียอยูที่อตัราการรับนกัศึกษา 
1คน ต่อ 61คน โดยจะพบวา่มีความเหลือมลาํ แตกต่างและไม่เท่าเทียมกนั ซึงเป็นการเนน้การเรียน
การสอนทีตดัสินดว้ยระบบการสอบสูง มีการแข่งขนัมาก และการเรียนการสอนในโรงเรียนยงัมี
ปัญหาซึงนาํไปสู่ค่านิยมในการเลือกเรียนในโรงเรียน หรือสถาบนัทีมีชือเสียง  

ส่งผลให้ผูป้กครองและนกัเรียนส่วนมาก เริมให้ความสําคญัและเห็นความจาํเป็นของการ
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชา มากกวา่โรงเรียนปกติ เพือผลสัมฤทธิทางการศึกษาทงั
การสอบวดัผลประจาํภาคเรียนและการสอบเขา้มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอืนทีมีชือเสียงและเป็นที
ตอ้งการ เมือผลการเรียนและการสอบแข่งขนัถือเป็นปัจจยัสําคญัต่อการเขา้ศึกษาต่อในระดบัที
สูงขึน จึงส่งผลให้มีการเรียนพิเศษในสถาบนักวดวิชาเพิมขึน โดยมีความเชือและค่านิยมว่า การ
เรียนพิเศษในสถาบนักวดวชิานอกเหนือจากภายในโรงเรียน เป็นสิงทีจาํเป็นและสําคญั เพือให้มีผล
การเรียนทีดีกว่าผูอื้น และส่งผลดีต่ออนาคตในระยะยาว สถาบนักวดวิชาจึงได้รับการสนบัสนุน 
และมีการขยายตวัอย่างต่อเนือง และถือเป็นอีกธุรกิจหนึงทีน่าลงทุน เพราะเด็กนักเรียนในทุก
ระดบัชนั ยงัคงมีการแข่งขนัเพือเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัทีมีชือเสียงตามทีตนเองหรือผูป้กครองได้
คาดหวงัไว ้ซึงสถาบนักวดวชิาถือเป็นสิงสาํคญัทีสามารถตอบสนองความตอ้งการได ้ 
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 บริษทัศูนยว์ิจยักสิกรไทย ไดจ้ดัทาํบทวิเคราะห์ "ตอ้นรับปีมงักร ดว้ยภาระค่าครองชีพสูง 
ผูป้กครองชะลอกาํลงัซือหนัมาคิดก่อนจบัจ่าย" ระบุวา่  ในช่วงเทศกาลเปิดเทอม นบัวา่เป็นช่วงเวลา
ทีบรรดาผูป้กครองต่างเตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ของบุตร ศูนยว์ิจยักสิกรไทย 
คาดวา่ ค่าใชจ่้ายของผูป้กครองในกรุงเทพฯ พบวา่ช่วงเทศกาลเปิดเทอมปี 2555 จะมีมูลค่าประมาณ 
22,500 ลา้นบาท หรือเพิมขึนประมาณร้อยละ 6 จากปีก่อนหนา้ โดยในช่วงเปิดเทอมปีนี ผูป้กครอง
จะมีภาระค่าใช้จ่ายทีเพิมขึน โดยเฉพาะผูป้กครองทีมีบุตรศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน จะมีค่าเล่า
เรียนทีปรับราคาเพิมขึนโดยเฉลียประมาณร้อยละ 5-15 หากเทียบกบัปีการศึกษาก่อนหนา้(ศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย, 2555) โดยเฉพาะในส่วนของการกวดวิชาและค่าใช่จ่ายอืน ไดก้ลายเป็นค่าใชจ่้ายสําคญั
อีกส่วนหนึงสาํหรับการศึกษาของบุตรหลาน อยูที่ร้อนละ 29.3 โดยทีผูป้กครองจาํนวนมากเต็มใจที
จะจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี โดยเฉลียอตัราค่าเล่าเรียนพิเศษจะคิดเป็นรายวิชา เฉลียวิชาละ 2,500-

3,000 บาท สําหรับเด็กนกัเรียนระดบัประถม และมีอตัราค่ากวดวิชาจะเพิมขึนเป็นวิชาละ 3,000-

5,000 บาท สําหรับเด็กนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา จากค่านิยมและความเชือตามทีได้กล่าวมาใน
ขา้งตน้ ไดเ้ปิดโอกาสให้ธุรกิจสถาบนักวดวิชาแต่ละแห่งสร้างจุดเด่นของตนเองขึนมาเพือแย่งชิง
ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจประเภทนีให้ไดม้ากทีสุด จึงถือไดว้า่รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาด
ถือเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารสถาบนักวดวิชาให้ประสบความสําเร็จ โดยการศึกษาถึงส่วน
ประสมทางการตลาด ทงัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานที ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาและทาง
สังคม ทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 

จากปัจจยัต่างๆตามทีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ ส่งผลใหจ้าํนวนสถาบนักวดวิชาเพิมจาํนวนมาก
ขึนทุกปี จากขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไดเ้ปิดเผยวา่ในปัจจุบนัมี
สถาบนักวดวิชาทวัประเทศทีขึนทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษามีจาํนวน
เพิมมากขึนทุกปี โดยทีผ่านมา ยอดสถาบนักวดวิชามีเพียงปีละ 1,000 กว่าสถาบนัเท่านนั แต่ในปี 
2554 มีจาํนวนเพิมมากขึนถึง 4,000 กว่าสถาบนั หรือมีมากขึนเฉลียปีละ 10% โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครมีมากประมาณ 1,600 สถาบนั (ยุพาพร องักุรวานิช, 2553: 2) สําหรับจงัหวดั
นครปฐม ถือเป็นจงัหวดัทีมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจทีรวดเร็ว เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจที
สําคญัแห่งหนึงของภาคกลาง และยงัเป็นศูนยร์วมของสถาบนัการศึกษาในระดับต่างๆ ทงัของ
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ภาครัฐและเอกชน โดยพบวา่เฉพาะในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มีจาํนวนโรงเรียนทงัสิน 17 

แห่ง มีจาํนวนนกัเรียนรวมทงัสิน 74,373 คน โดยมีนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจาํนวน
ทงัสิน 10,059คน (สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต9, 2551: 21) ดังนันในฐานะ
ผูป้ระกอบการสถาบนักวดวิชาขนาดเล็กทีได้รับการขึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา จึงตอ้งมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัทีมีการเปลียนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึงการตืนตวัจากการรวมกลุ่มของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
หรือ อาเซียน สถาบนักวดวิชาในปัจจุบนัยงัคงตอ้งพบกบัการแข่งขนัแยง่ชิงส่วนแบ่งของตลาด ทงั
จากสถาบนักวดวชิาขนาดเล็ก รวมถึงสถาบนักวดวชิาขนาดใหญ่ทีมีจาํนวนสาขามาก โดยเฉพาะใน
อาํเภอเมืองจงัหวดันครปฐม มีมากถึง 19 แห่งอีกดว้ย (สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน, 2553)  

 ในธุรกิจทีมีการแข่งขนัสูงเช่นนี ผูป้ระกอบการตอ้งมีความเขา้ใจในพฤติกรรม และความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริง ในการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม มากกวา่จะเดินทางไปเรียนกวดวิชาในพืนทีอืนทีอยูใ่กล ้เช่น จงัหวดักรุงเทพ หรือจงัหวดั
ราชบุรี ฯเพือนาํไปสู่การปรับปรุงพฒันารูปแบบกลยุทธ์ของสถาบนักวดวิชาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมี
ประสิทธิภาพ เพือความสาํเร็จอยา่งยงัยืน ดงันนัในการวิจยัครังนีผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัทีมีผล
ต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิาของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพือศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย 
อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

3. ขอบเขตการวจัิย 

 การศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาไว ้ดงันี 

 3.1 ขอบเขตดา้นเนือหา ศึกษาขอ้มูล, ลกัษณะทางประชากรและพฤติกรรม เพือทราบถึง
ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม โดยมุ่งเน้นในดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หรือ 7Ps ของ Philip Kotler 
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ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคคลากร ด้าน
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ รวมถึงปัจจยัทางดา้นจิตวทิยาและทางสังคม ทีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรม 

3.2 ขอบเขตดา้นประชากร การกาํหนดกลุ่มประชากร ประชากรในการศึกษาครังนี คือ 
นกัเรียนระดบัมธัยมปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ทีเรียนกวดวชิา จาํนวน 365 คน 

 3.3 ขอบเขตด้านพืนที พืนทีทีใช้ในการศึกษาคือ สถาบนักวดวิชา อาํเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม 

 3.4 ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาการศึกษาวจิยั ตงัแต่เดือน มีนาคม – พฤศจิกายน 2555 รวม
ระยะเวลา 9 เดือน 
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4. กรอบแนวคิดในการวจัิย ผูว้จิยัไดศึ้กษาโดยมีกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงันี 

  ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

1. ข้อมูลพืนฐานส่วนบุคคลของนักเรียนระดัน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม ไดแ้ก่ 

   1.1 เพศ 

   1.2 ระดบัชนั 
   1.3 ประเภทของโรงเรียนทีศึกษา 
   1.4 ระดบัผลการศึกษา 
   1.5 รายไดข้องนกัเรียน 

   1.6 ระดบัราคาในการสมคัรเรียน 

  

 

 

 

   

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถาบัน
กวดวชิา ไดแ้ก่ 

   2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
   2.2 ดา้นราคา 
   2.3 ดา้นสถานที 
   2.4 ดา้นการส่งเสริมการขาย 

   2.5 ดา้นบุคลากร 
   2.6 ดา้นกระบวนการ 
   2.7 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

 พฤติกรรมการตดัสินใจ 

สมคัรเรียนกวดวชิา 
1. การเลือกสถาบนักวดวชิา 
2. การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ 

3. การเลือกบุคลากรและเอกสารในการสอน 

4. วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน 

   

3. ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ไดแ้ก่ 

      3.1 ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
      3.2 แรงจูงใจ 

      3.3 บุคลิกภาพ 

  

 

4. ปัจจยัดา้นสังคม   ไดแ้ก่ 

     4.1 ดา้นวฒันธรรม  
     4.2 ดา้นสังคม 
     4.3 ดา้นครอบครัว 

  

แผนภูมิที 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
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5. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 1. เพือทราบถึงปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยม
ปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ดว้ยการนาํปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมาใช้ในการ
ปรับปรุงบริการ เพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทงัผูใ้ห้บริการ และผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ สถาบนักวดวิชา 
และนกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวชิา 

 2. เพือให้ทราบถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสถาบนักวดวิชา ในอาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม มากกว่าเดินทางไปเรียนกวดวิชาในจงัหวดักรุงเทพฯ ซึงทาํให้ผูป้ระกอบการ
สถาบันกวดวิชา สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย หรือนกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวชิาไดอ้ยา่งดียงิขึน 

 3. เพือให้ทราบแนวทางทีจะนาํไปใช้ในการปรับปรุงการประกอบธุรกิจสถาบนักวดวิชา 
ในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ใหมี้มาตรฐานในการประกอบการมากยิงขึน เพือเป็นประโยชน์เพือ
ผูใ้ชบ้ริการต่อไป 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 เพือให้เกิดความเข้าใจในความหมายทีตรงกันในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัจึงขอกําหนด
ความหมายและขอบเขตของคาํศพัทต่์างๆไว ้ดงันี  

 สถาบันกวดวิชา หมายถึง สถาบนัหรือโรงเรียนทีถูกจดัตงัขึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พือสอน
เสริมบางวชิา ตามหลกัสูตรการเรียนในระดบัต่างๆ โดยมีการคิดค่าใชจ่้ายในการสอนตามระยะเวลา
และหลกัสูตรทีกาํหนด 

 ผู้เรียนกวดวิชา หมายถึง นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ตลอดจนบุคคลทวัไปทีมีความสนใจ ใช้
บริการสถาบนักวดวชิา อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมทีใช้ในการดําเนินงานทางการตลาดที
ผูป้ระกอบการนาํมาใช้เพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์สูงสุด คือ
การตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Target Market) โดยการสือสารไปยงัลูกคา้
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หรือกลุ่มเป้าหมาย ในดา้นเนือหาหลกัสูตรและเอกสารประกอบการเรียน ราคาค่าเรียน สถานที การ
ส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิงทีนาํเสนอกบัผูบ้ริโภคเพือตอบสนองความพึงพอใจ
ผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีคุณค่า ในสายตาของลูกคา้ คุณค่าของสินคา้ในรูปตวัเงินก็คือราคาของ
สินคา้ ผูข้ายจะเป็นผูก้าํหนดราคาผลิตภณัฑ์ ผูซื้อจะเกิดการตดัสินใจซือก็ต่อเมือมีการยอมรับในตวั
สินคา้นนั ผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยสิงทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์เป็นคุณสมบติัที
สัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ตลอดจนผลประโยชน์ทีคาดหวงั ซึงในการศึกษาครังนีได้แก่ อาคาร
สถานที อุปกรณ์การเรียนการสอน ครูผูส้อน และเนือหาวชิาการ เป็นตน้ 

 ด้านราคา (Price) หมายถึง ราคาตน้ทุน ทีลูกคา้จ่ายไปในการไดรั้บผลิตภณัฑ์มา ตน้ทุนอยู่
ในรูปของตวัเงิน ซึงผูบ้ริโภคจะนํามาเปรียบเทียบกันระหว่างมูลค่าของผลิตภณัฑ์กับราคาของ
ผลิตภณัฑน์นั ซึงในการศึกษาครังนีไดแ้ก่ ค่าเรียนตลอดหลกัสูตร เป็นตน้ 

 ด้านสถานที (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม
ใช้เพือเคลือนยา้ยสินคา้และบริการ จากผูผ้ลิตไปยงัตลาด สถาบนัทีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด คือ 
สถาบันทางการตลาด  อาจจะเป็นคนกลางต่างๆ  ส่วนกิจกรรมทีช่วยในการกระจายสินค้า
ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้เป็นตน้ ซึงในการศึกษาครังนีไดแ้ก่ สถานทีตงัของสถาบนั 

 ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มูลระหว่างผู ้
ซือกบัผูข้าย เพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ การติดต่อสือสารอาจจะใช้บุคคลหรือไม่ใช้ก็
ได้ ซึงในการศึกษาครังนีได้แก่ การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 ด้านบุคลากร (People) หมายถึง การให้บริการต่างๆของพนักงานในโครงการ ซึงใน
การศึกษาครังนีไดแ้ก่ การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานผูใ้หบ้ริการกบัผูใ้ชบ้ริการ 

 ด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ขันตอนในการติดต่อเกียวกับโครงการ ซึงใน
การศึกษาครังนีได้แก่ ขนัตอนกระบวนการในการติดต่อประสานงานในสถาบนัหรือหน่วยงาน
ต่างๆ 
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 ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่วนประกอบขององค์กรที
ลูกคา้สัมผสัได ้ซึงในการศึกษาครังนีไดแ้ก่ ความสวยงามและความสะอาดของสถานที 

 ปัจจัยด้านจิตวิทยา หมายถึง ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพหรือจิตลกัษณะ ซึงเป็นปัจจยัภายในตวั
บุคคล แต่ปรากฏให้เห็นเป็นแบบแผนทางพฤติกรรมทีเด่นชัด ประกอบด้วย ความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค แรงจูงใจ และการรับรู้  

 ความต้องการของผู้บริโภค หมายถึง  ความตอ้งการ ความอยากไดใ้นสินคา้และบริการซึง
ทาํใหเ้กิดความพอใจ เมือความตอ้งการและความอยากไดน้นัไดรั้บการตอบสนอง ทงัจากประโยชน์
ใชส้อยในตวัสินคา้และบริการนนัและอรรถประโยชน์จากการบริโภคสินคา้ 

 แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะทีอยูภ่ายในตวัทีเป็นพลงั ทาํให้ร่างกายมีการเคลือนไหว ไปใน
ทิศทางทีมีเป้าหมาย ทีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ ซึงมกัจะเป็นเป้าหมายทีมีอยูน่ภาวะสิงแวดลอ้ม 

 บุคลกิภาพ หมายถึง ลกัษณะนิสัยทีสร้างขึนในตวัเองของบุคคล 

 การรับรู้ หมายถึง การตีความหมายใจจิตใจของบุคคลทีจะทาํใหเ้กิดการไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ 

ปัจจัยด้านสังคม หมายถึง ปัจจยัทีกาํหนดพฤติกรรมของมนุษย ์เพือให้สอดคลอ้งกบัสังคม
และเป็นทียอมรับของบุคคลในสังคมนนัดว้ย การกระทาํของผูอื้น ทาํให้เกิดการเรียนรู้พฤติกรรม
ทางสังคม ประกอบดว้ยดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม และดา้นครอบครัว 

 ด้านวฒันธรรม หมายถึง สิงทีกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนีใน
แต่ละวฒันธรรมยงัประกอบไปดว้ยวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทีเป็นทียึดถือ
ปฏิบติักนัในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง และยงัเกียวขอ้งไปถึงชนัทางสังคมภายในสังคมนนั ๆ  

 ด้านสังคม หมายถึง การดาํรงชีวิตอยูใ่นชุมชน การเป็นทียอมรับในสังคม การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และสภาพแวดลอ้มในชุมชน เป็นตน้ 

 ด้านครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมทีได้รับการอบรมสังสมกันมา ความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว การเลียงดู  
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดบัมธัยม
ปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐมครังนี ผูศึ้กษาได้นําเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องมาเป็น
แนวทางในการศึกษาดงันี 

 2.1 ลกัษณะของโรงเรียนกวดวชิา 

 2.2 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด   

 2.3 แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2.4 แนวคิดเกียวกบัจิตวทิยาทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2.5 แนวคิดเกียวกบัสังคมทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 2.6 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

2.1 ลกัษณะของโรงเรียนกวดวชิา 

 2.1.1 ความเป็นมาของการกวดวชิา  

 จุดเริมตน้ของการกวดวิชาในประเทศไทย ไม่สามารถทราบไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่เริมมีมาตงัแต่
เมือไหร่ แต่มีการคาดการณ์กนัว่าเริมมีมาตงัแต่สมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยชาวจีนทีมีฐานะดี 
ทีมีความประสงคจ์ะส่งบุตรหลานของตนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน นิยมจา้งครูจีนมาสอนภาษาจีน
ให้ก่อนออกเดินทาง จนกระทงัในปี พ.ศ.2497 ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัโรงเรียนราษฎร์ 
กาํหนดไวใ้นมาตรา 20(5) ใหมี้โรงเรียนกวดวชิาขึน จดัเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาพิเศษ 
(พรหมสร เดชากวนิกุล, 2554: 6) 

10 
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 ในปี พ.ศ. 2503 ไดมี้การประกาศใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติ โดยให้นกัเรียนมีการแยกสาย
การเรียน ทาํให้มีจุดอ่อนในการเตรียมตวัเพือเขา้สอบแข่งขนัของแต่ละสายการเรียน ดงันันเพือ
เตรียมความพร้อมเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั ส่งผลให้การกวดวิชามีบทบาทมากขึนตงัแต่
นนัมา (พรหมสร เดชากวนิกุล, 2554: 7) 

 ปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลโรงเรียนกวดวิชา ภายใตร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐาน
โรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนกวดวิชาฉบบัใหม่ ในปี 2552 มีโรงเรียนกวดวิชาทงัหมด 1,284 
แห่ง เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 324 แห่ง และส่วนภูมิภาค 960 แห่ง (สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2552) 

 2.1.2 ความหมายของการกวดวชิา 

 พิชัย สมส่งสวัสดิ (2552) ให้ความหมายของ โรงเรียนกวดวิชา ไวว้่า เป็นสถานศึกษาที
จดัระบบการศึกษานอกระบบ โดยใชห้ลกัสูตรและวิธีการเรียนการสอนตามทียืนขอรับใบอนุญาต
กบักระทรวงศึกษาธิการ ซึงมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือสรุปเนือหา และทบทวนบทเรียนตามหลกัสูตร
ปกติ เพิมเติมความรู้ แนะนาํเทคนิคการจาํ และการทาํขอ้สอบ ซึงจะเป็นผลใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนที
ดีขึน หรือนาํไปใชใ้นการสอบเขา้สถาบนัการศึกษาทีตอ้งการ 

 พรหมสร เดชากวินกุล (2553) ให้ความหมายของ การกวดวิชา ไวว้า่ คือกาเรียนการสอน
เนือหาตามหลกัสูตรทีกระทรวงศึกษาธิการใหก้ารรับรอง ซึงผูเ้รียนไดศึ้กษามาจากในห้องเรียนปกติ
แล้ว ด้วยวิธีการสอนทีแตกต่างไปจากการสอนตามปกติทวัไป โดยจะเป็นการเรียนจากครูใน
โรงเรียนเอง ครูผูส้อนภายนอก หรือครูจากโรงเรียนกวดวิชาเฉพาะก็ได ้เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์
ทางการศึกษาของนกัเรียนแต่ละคน 

 สรุปความหมายของ การกวดวิชา ว่าเป็นการเรียนการสอนในเนือหาตามหลักสูตรที
กระทรวงศึกษาใหก้ารรับรอง เพือสร้างความเขา้ใจ หรือทบทวนในเนือหาบทเรียน ซึงเป็นการเรียน
ทีเพิมเติมมาจากการเรียนในห้องเรียนปกติ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือบรรลุความตอ้งการของนกัเรียน
แต่ละคน 
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2.2 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (1997) ใหค้วามหมายของ การตลาด (Marketing) คือกระบวนการทางสังคมและการ
บริหาร เพือตอบสนองต่อความจาํเป็นและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดว้ยการสร้างกระบวนการ
และแลกเปลียนผลิตภณัฑแ์ละมูลค่าผลิตภณัฑน์นัระหวา่งกนั 

 McCarthy (1998) ให้ความหมายของ การดาํเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัทีเกิดจากการ
ประกอบกนัขึนมาของกิจกรรมต่างๆ ผ่านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึงส่วน
ประสมทางการตลาดประกอบดว้ยกนั 7 ส่วน หรือทีเรียกกนัวา่ 7P’s ดงันี 

 2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คือ แบบรูปร่างของผลิตภณัฑ์ รวมไปถึงการบริการที
เกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑน์นั และตอ้งมีการพฒันาหรือออกแบบผลิตภณัฑ์นนัให้ตรงกบัความตอ้งการ
ของตลาดและลูกคา้ โดยผลิตภณัฑ์ทีจะเสนอขายนนัจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้แต่ผลิตภณัฑ์
จะตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ ดา้นผลิตภณัฑ์ของสถาบนั
กวดวิชา คือ อาคารสถานที อุปกรณ์การเรียนการสอน ครูผูส้อน หลกัสูตรและเนือหาวิชาการ เป็น
ตน้ 

 2.2.2 ด้านราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคา ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภณัฑ์นัน และจะส่งผลต่อ
ปฏิกิริยาของลูกคา้โดยตรง เพราะปัจจยันีเป็นตวักลไกทีสําคญัทีสามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภคได ้เช่น ค่าเรียนตลอดหลกัสูตร เป็นตน้ 

 2.2.3 ด้านสถานที (Place) คือ การเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์หรือบริการ ไปสู่ผูบ้ริโภค ดงันนั
การเลือกช่องทางในการนาํเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการนัน จะตอ้งตดัสินใจเลือกช่องทางในการ
นาํเสนอทีเหมาะสมทีสุด ในธุรกิจสถาบนักวดวิชา ดา้นสถานที คือ สถานทีตงัของสถาบนั ดงันนั
ควรมีการพิจารณาถึงสถานที เวลา และความสะดวกของนกัเรียนหรือผูใ้ช้บริการ  

 2.2.4 ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นขนัตอน
การแลกเปลียนขอ้มูล หรือติดต่อสือสารระหวา่งผูข้ายและผูซื้อ โดยมีจุดประสงคเ์พือนาํเสนอขอ้มูล
หรือความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้ริโภค โดยจะช่วยชกัจูงใหเ้กิดการตดัสินใจซือ เกิดการแยง่ชิง
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ส่วนแบ่งการตลาด ตลอกจนเป็นการรักษาลูกคา้ไวไ้ม่ให้เปลียนใจไปซือสินคา้ของคู่แข่ง เช่น การ
โฆษณา การขายโดยพนกังาน การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

 2.2.5 ด้านบุคลากร (People) หรือพนกังาน (Employees) ถือเป็นองคป์ระกอบสําคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาด การบริการของพนกังานถือเป็นส่วนสําคญัสําหรับกิจการทีมีความสําเร็จ
ของกิจการ เพือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ พนกังานตอ้งเป็นผูมี้ความสามารถ มีทศันคติทีดี มี
ความคิดริเริม สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา และ
สามารถสร้างค่านิยมให้กบัองค์กร เช่น การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานผูใ้ห้บริการกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

 2.2.6 ด้านกระบวนการ (Process) ถือเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัในดา้นการบริการ ทีนาํเสนอแก่ผูใ้ช้บริการ ดงันนัสถาบนัควรจะมีการจดัผงักระบวนการ
ให้บริการเพือให้การออกแบบกระบวนการผลิตและนาํเสนอบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล เช่นขนัตอนกระบวนการในการติดต่อประสานงานในสถาบนัหรือหน่วยงานต่างๆ 
โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 

 2.2.7 ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ (Physical Evidence) คือสิงทีเป็นรูปธรรมทีใช้เป็น
เครืองมือในการบ่งชีถึงคุณภาพ ทีก่อใหเ้กิดการสร้าง พฒันาและปรับปรุงเพือให้ลูกคา้และพนกังาน
เกิดความพึงพอใจต่อสถาบนัหรือบริการ และช่วยให้สถาบนัสามารถบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนด
ไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ผลสรุปจากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทงั 7 ส่วน จะพบวา่เป็นองค์ประกอบทาง
การตลาดทีถูกควบคุมโดยองค์กร ซึงเป็นสิงทีองค์ประกอบทีองค์กรนํามาใช้เพือสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และถือเป็นตวัแปรทางการตลาดทีเราสามารถควบคุมได้ โดยกลยุทธ์ทาง
การตลาดนนัถา้มีการนาํมาพฒันาอยา่งเหมาะสม ยอ่มจะเกิดประโยชน์แก่สถาบนั 
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2.3 แนวคิดเกยีวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

 2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

 Schiffman and Kanuk (1994) ใหค้วามหมาย พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้า่ เป็นพฤติกรรมซึง
ผูบ้ริโภค ได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการคน้หาการซือการใช้การประเมิน หรือการบริโภคสินค้า 
บริการและแนวคิดต่างๆ ซึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนได้ เป็น
การศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รัพยากรทีมีอยูท่งัเงิน เวลาและกาํลงั เพือการบริโภค
สินคา้และบริการต่างๆ ประกอบดว้ย (1) ซืออะไร (2) ทาํไมจึงซือ (3) ซือเมือไหร่ (4) ซืออยา่งไร (5) 

ซือทีไหน (6) ซือบ่อยแค่ไหน 

 Engel, Blackwell and Miniard (1990) ให้ความหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้า่ เป็น
การกระทาํต่างๆทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา และไดม้าซึงการบริโภค และการจบัจ่ายใชส้อยซึง
สินคา้และบริการ รวมทงักระบวนการตดัสินใจทีเกิดขึน ทงัก่อนและหลงัการกระทาํดว้ย 

 พรหมสร เดชากวนิกุล (2553) ใหค้วามหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไวว้า่ เป็นพฤติกรรม
ซึงบุคคลใดบุคคลหนึง แสดงออกเพือจดัหา และได้มาซึงการบริโภค เริมตังแต่กระบวนการ
ตดัสินใจทีมีมาอยูก่่อนแลว้ จนถึงยอมสูญเสียทรัพยากรทีมีอยูเ่พือใหไ้ดม้าซึงสินคา้ และบริการ 

 ภาวณิ ีกาญจนาภา (2554) ใหค้วามหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภคไวว้า่เป็นกระบวนการ ใน
การจดัหาใหไ้ดม้าซึงผลิตภณัฑ์ หรือบริการ และรวมถึงพฤติกรรมทีเกิดขึนภายหลงัจากการใชผ้ลิภ
ภณัฑห์รือบริการดงักล่าว 

 สรุปความหมายของ พฤติกรรมผูบ้ริโภค วา่เป็นพฤติกรรมทีแสดงออกมาของผูบ้ริโภค ถือ
เป็นกระบวนการจดัหาใหไ้ดม้าซึงผลิตภณัฑ์ หรือบริการผา่นตวักระตุน้ทีเกิดขึนภายในตวัผูบ้ริโภค 
หรือตวักระตุน้ทีมาจากภายนอก เขา้มาทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ เพือหาทางตอบสนองความ
ตอ้งการของตนเอง  และนาํมาสู่การบริโภค 
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2.4 แนวคิดเกยีวกบัจิตวทิยาทมีีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภคแต่ละคน
จะมีความแตกต่างกนัออกไปภายใตอิ้ทธิพลของสิวแวดลอ้มต่างๆ ซึงเป็นผลมาจากความแตกต่าง
กนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ทาํให้การตดัสินใจซือและใช้
บริการของผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกนั  การแบ่งปัจจยัทีจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

 2.4.1ปัจจัยด้านจิตวิทยา หรือปัจจัยภายใน (Internal Variables) หรือปัจจยัพืนฐาน (Basic 

determinants) ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือของผูบ้ริโภคซึงประกอบดว้ย (Carthy, 1998) 

ความต้องการของผู้บริโภค (Customer’s needs) นกัจิตวิทยานิยมเรียกความตอ้งการกลุ่มนี
วา่ “แรงกระตุน้หรือแรงจูงใจของมนุษย”์ คือการแสดงพฤติกรรมหรือการกระทาํของมนุษยที์แสดง
ออกมา เนืองจากไดรั้บการกระตุ้นมาจากความตอ้งการของมนุษย ์โดยการศึกษาถึงความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคสามารถทาํใหเ้กิดความเขา้ใจพฤติกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เนืองจากมนุษยจ์ะมีความโอน
เอนทีตะมีการปฏิบติัและประพฤติตามอิทธิพลของความคิดทีตนเองมีอยู ่หรือตามความตอ้งการของ
ตน  

นกัทฤษฏีจิตวิทยา Henry Murray ไดก้าํหนดความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยาไว ้28 ประการ 
โดยเชือว่าบุคคลจะมีความต้องการพืนฐานเดียวกัน แต่บุคคลจะมีการจดัลาํดับความต้องการที
แตกต่างกนั ความตอ้งการพืนฐานของ Murray ประกอบดว้ย สิงจูงใจทีสามารถแสดงถึงบทบาทที
สําคญัในพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น การให้ไดม้า (Acquisition) ซึงความตอ้งการประสบความสําเร็จ 
(Achievement) การยอมรับ (Recognition) การแสดงออก (Exhibition) เป็นตน้ 
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ความต้องการทสัีมพนัธ์กบัสิงอนื 

- ความตอ้งการความเป็นเจา้ของ 

- อนุรักษนิ์ยม 

- ความมีระเบียบ 

- ความตอ้งการเก็บรักษา 
- ความตอ้งการสร้างสรรค์ 
ความต้องการทสีะท้อนความทะเยอทะยาน 
อาํนาจ ความสําเร็จ และความภาคภูมิใจ 

- ความเหนือกวา่ 
- ความตอ้งการประสบความสําเร็จ 

- การยอมรับ 

- การแสดงออก 

- การไม่ถูกทาํลาย 

- การหลีกเลียงความอาย 

- การป้องกนัตวั 

ความต้องการเกยีวกบัการติดต่อด้านสังคม 

- ความเขา้ใจ (ทศันคติ) 
- การแสดงออก 

ความต้องการเกยีวข้องกบัอาํนาจของบุคคล 

- ความเด่น 

- ความตอ้งการการเคารพจากบุคคลอืน 

- ความคลา้ยคลึงกนั (ดา้นทศันคติและ
ความคิด) 

- ความเป็นอิสระ 

- ความตอ้งการทีแตกต่างจากบุคคลอืน 

ความต้องการแบบ Sado-Masochistic 

- ความกา้วร้าว 

- ความสุภาพ 

ความต้องการเกยีวข้องระหว่างความรู้สึกกบั
บุคคล 

- ความผกูพนั 

- การต่อตา้น 

- การบาํรุงรักษาตวัเอง 

- ความช่วยเหลือ 

- การเล่น 

 แผนภูมิที 2 แสดงความตอ้งการดา้นจิตวทิยาตามทศันะคติของ Murray, Maslow, Mc Quire 

ทีมา: Mc Carthy, E.J. (1998). Applications in Basic Marketing. Homewood: Irwin. 

แรงจูงใจ (Motives) คือ สิงกระตุน้หรือความรู้สึกทีส่งผล ให้มีการกระทาํหรือพฤติกรรม 
โดยเกิดจากการทีบุคคลรู้ถึงความตอ้งการของตนเองจากแรงจูงใจ และเกิดความพยายามในการทีจะ
แก้ไขปัญหาทีเกิดขึนนัน ซึงเป็นเรืองสําคญัทีจะต้องศึกษาถึงความต้องการ และความคิดของ
ผูบ้ริโภคเพือสร้างแรงจูงใจในการซือสินคา้หรือบริการแก่ผูบ้ริโภคใหไ้ด ้

โมเดลของกระบวนการจูงใจที มีผลต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู ้บริโภค 
ประกอบด้วย สภาพความตึงเครียด (Tension) ซึงเกิดจากความจาํเป็น (Needs) ความตอ้งการ 
(Wants) และความปรารถนา (Desires) ทียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง โดยส่งผลให้เกิดการผลกัดนั 
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กลายเป็นพฤติกรรมทีจะทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมาย คือ ความต้องการทีได้รับการตอบสนองและ
สามารถลดความตึงเครียดได ้ดงัแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 3 แสดงโมเดลของกระบวนการจูงใจ (Model of the motivation process) 

ทีมา: Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Karun. (1994). Consumer behavior. 5th ed. 

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall. 

บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลกัษณะอุปนิสัยทีไดส้ร้างขึนในตวัเองของบุคคล และเป็น
ลักษณะพิเศษของมนุษย์ ทีทาํให้แต่ละคนมีบุคลิกภาพทีแตกต่างกันไป ทาํให้เกิดการกาํหนด
รูปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป โดยส่งผลใหเ้กิดการกระทาํใน
ลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคล 

ทฤษฏีของ Carl Junk ได้กล่าวถึงทฤษฏีจุง (Jungian Theory) ทีสะทอ้นถึงลกัษณะ
บุคลิกภาพทีมีความแตกต่างกนั ซึงส่งผลกระทบต่อบุคลิกทีแตกต่างกบัของบุคคล เป็นการหยงัลึกที
เกียวขอ้งกบับุคลิกภาพ ซึงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเฉพาะทศันะการใช้เหตุผล-

ความคิดทีเกิดขึนเองในใจ (Sensing-intuiting) ความคิด-ความรู้สึก (Thinking-feeling) การสนใจกบั
สิงภายนอก- การสนใจกบัสิงภายใน (Extroversion-introversion) และการลงความเห็น-การรับรู้ 

(Judging-percieving) (Schiffman and Kanuk, 1994: 662) 

 

ความจําเป็น ความต้องการ 
และความปรารถนาทียงัไม่ได้รับ
การตอบสนอง 

การเรียนรู้ 

ความตงึ
เครียด 

สงิกระตุ้น การบรรลุ
จดุมุ่งหมาย หรือ
ความต้องการ 

การลดความตงึเครียด 

พฤตกิรรม 

กระบวนการความเข้าใจของผู้ รับ
ข่าวสาร 
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 ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) 

การใชเ้หตุผล 

(Sensing or S) 

1. การใชเ้หตุผล-ความคิด 

(Sensing-Thinking) 

2. การใชเ้หตุผล-ความรู้สึก 

(Sensing-Feeling) 

ความคิดทีเกิดขึนเองใน
ใจ 

(Intuiting or N) 

3. ความคิดทีเกิดขึนเองในใจ-

ความคิด 

(Intuiting-Thinking) 

4. ความคิดทีเกิดขึนเองในใจ-

ความรู้สึก 

(Intuiting-Feeling) 

แผนภูมิที 4 แสดงรูปแบบบุคลิกภาพตามทฤษฏีจุง (Jungian Personality Types) 

ทีมา: Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Karun. (1994). Consumer behavior. 5th ed. 

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice – Hall 

การรับรู้ (Awareness) คือ เป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทงัทีเกิดจากการรับรู้
และประสบการณ์ของบุคคล ซึงจะเป็นการเปลียนแปลงและคงอยู่ระยะยาว ดงันนั หากมีการรับรู้ 
แต่ยงัไม่มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม หรือไม่เกิดการเปลียนแปลงอยา่งค่อนขา้งจะคงที ก็ยงัไม่ถือ
วา่เป็นการเรียนรู้ การรับรู้บางสิงบางอยา่งจากโสตประสารทสัมผสัทงั 5 สามารถแบ่งการรับรู้ของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ (Learning) และทศันคติ (Attitude) 

การรับรู้เป็นกระบวนการทีบุคคลใช้ในการเลือกสรร จดัระเบียบและตีความสิงทีกระตุน้
ออกมาเป็นภาพทีต่อเนืองและมีความหมาย โดยบุคคลจะมีการตดัสินใจโดยถือเกณฑ์สิงทีเขารับรู้
มากกวา่การถือเกณฑต์ามวตัถุประสงคใ์นการซือ การเรียนรู้ของผูบ้ริโภค เป็นกระบวนการซึงแต่ละ
บุคคลได้มาซึงความรู้และประสบการณ์จากการบริโภคและการซือ ซึงจะถูกนําไปใช้สําหรับ
พฤติกรรมทีเกียวขอ้งในอนาคต ในขณะทีการเรียนรู้บางอยา่งเป็นความตงัใจหรือการเรียนรู้จาํนวน
มากเป็นสิงทีเกิดขึนจากเหตุการณ์กบัองคป์ระกอบพืนฐาน ไดแ้ก่ การจูงใจ (Motivation) สิงบอก
เหตุ (Cues) การตอบสนอง (Response) และการเสริมแรง (Reinforcement) สําหรับทศันคติคือความ
โนม้เอียงทีเกิดจากการเรียนรู้ซึงจะมีพฤติกรรมทีสอดคลอ้งกบัความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสิง
ใดสิงหนึง ซึงทุกส่วนลว้นมีความสาํคญัทีจะทาํใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุและวิธีการซึงทศันคติสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538: 148-219) 
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2.5 แนวคิดเกยีวกบัสังคมทมีีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.5.1ปัจจัยด้านสังคม หรือปัจจัยภายนอก (External Variables) หรืออิทธิพลของ
สิงแวดลอ้มภายนอก (Environmental determinants or influences) โดยผูบ้ริโภคคือบุคคลทีไดรั้บ
อิทธิพลจากสิงแวดลอ้มอยู่เรือยๆตลอดเวลา ปัจจยัสิงแวดลอ้มภายนอกทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค แบ่งออกไดก้วา้งๆ 5 ปัจจยั คือ 

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural) ปัจจัยด้านนีถือเป็นกลุ่มของค่านิยมพืนฐาน (Basic 

Values) การรับรู้ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behavior) ทีเกิดจากการ
เรียนรู้เมือไดเ้ป็นสมาชิกของสังคมในครอบครัว วฒันธรรมจึงถือเป็นรูปแบบ หรือวิถีทางในการ
ดาํเนินชีวิต (Lifestyles) ซึงคนส่วนใหญ่ในสังคมให้การยอมรับ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลตงัแต่เกิดจนตาย จะทาํหนา้ทีเป็นตวักาํหนดบทบาทหรือพฤติกรรมต่างๆของบุคคลในสังคม 

เป็นลกัษณะทีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว และศีลธรรมอนัดีงาม
ของสังคม และยงัมีความหมายครอบคลุมถึงทุกอยา่งอนัเป็นการกระทาํ และแบบแผนความคิดทีได้
แสดงออกถึงวถีิชีวติของกลุ่มบุคคลทีอาศยัอยูใ่นสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึง  

ปัจจัยด้านสังคม  (Social) ลักษณะด้านสังคม ประกอบไปด้วยรูปแบบการดาํรงชีวิต 
(Lifestyles) ค่านิยมทางสังคม (Social Values) ความเชือถือ (Belief) และบรรทดัฐาน (Norm) ที
แตกต่างกนัในชนชันสังคมต่างๆ จะมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัของสังคม บุคคลจะมีการปฏิบติัตามโดยปราศจากการไตร่ตรองกบัทิศทางดงักล่าว ค่านิยม 
ความเชือ และบรรทดัฐานนี มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการปฏิบติั หรือยอมรับผลิตภณัฑ์ เพือให้เป็น
การยอมรับ  เข้า เป็นส่วนหนึงของสังคม  หรือที เ รียกว่า  กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) การแบ่งชนชนัสังคม จึงเป็นวิธีการแบ่งสมาชิกออกเป็นลาํดบัชนัสังคมทีมีความ
แตกต่างกนั และจะปรากฏในทุกสังคมและวฒันธรรม โดยทวัไปชนชนัทางสังคมจะถูกกาํหนดโดย
สถานะ ซึงสมาชิกของชนัสังคมใดสังคมหนึงมีความสัมพนัธ์กบัสมาชิกของสังคมอืน สมาชิกใน
สังคมถือเป็นโครงร่างของกลุ่มอา้งอิงสาํหรับการพฒันาทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ปัจจัยด้านครอบครัว  (Family) ครอบครัวเป็นพืนฐานการดําเนินชีวิตของกลุ่มต่างๆ 
ประกอบด้วยสมาชิกจาํนวน 2 คนขึนไปซึงเกียวขอ้งกนัด้วยสายเลือด การแต่งงานกนั หรือการ
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ยอมรับในการอยู่อาศยัร่วมกัน ซึงเป็นผูห้ลอมรวมให้สมาชิกในครัวเรือน โดยมีพฤติกรรมและ
ค่านิยมต่างกนัไป เช่น การตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ครอบครัว ซึงครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมได้สูงกว่าปัจจยัด้านอืนๆ ครอบครัวจะคดักรอง
อิทธิพลจากระบบสังคมทีใหญ่กว่าผ่านค่านิยมและบรรทัดฐานภายในครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวจะมีการแลกเปลียน แบ่งปันความคิด ทศันคติ ความเชือ และค่านิยมระหวา่งกนัเสมอ 

 สรุปไดว้า่ ปัจจยัภายในทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจสมคัรเรียน
กวดวิชา เกิดจากความตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือจุดประสงค์ของบุคคลในการเลือกเรียนกวดวิชา 
โดยมีแรงจูงใจเป็นสิงกระตุ้นการตัดสินใจสมัครเรียน สําหรับปัจจัยภายนอกทีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นวฒันธรรม หรือค่านิยมพืนฐาน และปัจจยัดา้น
สังคม ทีก่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบหรือการปฏิบติัตามกนั รวมถึงปัจจยัดา้นครอบครัวทีมี
พฤติกรรม และค่านิยมในการเลือกสถาบนักวดวชิาของแต่ละครอบครัวต่างกนัออกไป 

 2.3.3 ขนัตอนในการตัดสินใจ  

 Kotler และ Keller (Kotler and Keller 2006: 181-189) เป็นขนัตอนในการตดัสินใจซือ
สินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ผา่นลาํดบัขนัตอนทงัหมด 5 ขนั ตามลาํดบั ดงันี 

1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 

Recognition) กระบวนการซือเริมขึนเมือผูซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดยความ
ตอ้งการนันอาจเกิดขึนจากการกระตุน้ 2 สิง ได้แก่ สิงกระตุน้จากภายในตวัของผูบ้ริโภค เพือ
ตอบสนองความตอ้งการพืนฐานต่างๆ เช่นความหิว ความกระหาย แต่ในส่วนของสิงกระตุน้ภาย
นอกนันเกิดขึนจากการได้รับการกระตุน้จากสภาวะภายนอกรอบๆตวั ทีกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคเกิด
ความตอ้งการทีนอกเหนือจากปัจจยัต่างๆเช่น การเห็น การดูโฆษณา กระบวนการเหล่านีจะเกิดขึน
เมือมีความตอ้งการ ความตอ้งการบางอย่างจะถูกกระตุน้และยงัคงอยู่ได้นานโดยไม่ทาํให้ความ
ตอ้งการถึงระดบัทีจะทาํให้บุคคลเกิดการกระทาํ แต่บางครังถ้ามีแรงขบัเพียงพอ จะทาํให้ความ
ตอ้งการมีการพฒันาไปสู่กระบวนการซือของผูบ้ริโภคแทน 
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2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมือความตอ้งการถูกกระตุน้ได้สะสมไวม้าก
จนกระทงั ทาํให้เกิดความตงัใจให้ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคจะ
พยายามค้นหาขอ้มูลเพือหาทางสนองความต้องการทีถูกกระตุ้น เรียกความต้องการระดับนีว่า 
“ความตงัใจทีจะคน้หา(Heightened Attention)” โดยผูถู้กกระตุน้จะยอมรับหรือพยายามรับรู้ขอ้มูล
เกียวกบัตวัสินคา้ หรือบริการนันมากขึน และในระดบัทีสูงขึนไปเรียกว่า “การกระทาํการคน้หา
ขอ้มูล(Active Information Search)” เป็นขนัทีผูถู้กกระตุน้พยายามคน้ควา้หาขอ้มูลโดยวิธีการต่างๆ 
เช่น อ่านจากแหล่งขอ้มูลต่าง ซึงแบ่งแหล่งขอ้มูลของผูบ้ริโภคมี 4 กลุ่มดงันี แหล่งบุคคล (Personal 

Sources) แหล่งชุมชน (Public Sources) แหล่งประสบการณ์ (Experimental Sources) และแหล่ง
ทดลอง (Experimental Sources)  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมือผูบ้ริโภคไดค้น้หาขอ้มูลแลว้ 
ผูบ้ริโภคจะเกิดความเขา้ใจและประเมินทางเลือกต่างๆ ผูบ้ริโภคจะพยายามทีจะสนองความตอ้งการ
ก่อน แลว้จึงมองหาประโยชน์ทีไดรั้บจากสินคา้หรือบริการนนั แลว้จึงมาพิจารณาสินคา้หรือบริการ
ทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั แลว้สามารถตอบสนองความตอ้งการทีมีอยูไ่ดดี้ทีสุด 

4. การตัดสินใจซือ (Purchase Decision) หลงัจากทีไดมี้การประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคจะมี
การกาํหนดความพอใจระหวา่งผลิตภณัฑ์ต่างๆ และตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ทีมีความชืนชอบทีสุด 
ก่อนทีจะเกิดความตงัใจซือหรือการตดัสินใจซือ 

5. ความรู้สึกภายหลงัการซือ (Post Purchase Feeling) เป็นขนัตอนหนึงทีมีความสําคญัใน
กระบวนการตดัสินใจ ทีผูบ้ริโภคจะเป็นผูป้ระเมินประโยชน์และคุณค่าทีไดรั้บจากผลิตภณัฑ์ หรือ
บริการนนัทีไดต้ดัสินใจซือมา หลงัจากทดลองซือและใช ้ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เกียวกบัความ
พึงพอใจ ซึงจะส่งผลต่อการซือผลิตภณัฑห์รือบริการนนัซาํในครังต่อไป 
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ส่วนประสมทางการตลาด  
(Marketing Mix Strategy) 
1. ผลติภณัฑ์ (Product) 

2. ราคา (Price) 

3. สถานที (Place) 

4. การสง่เสริมการขาย (Promotion) 

5. บคุลากร (People) 

6. กระบวนการ (Process) 

7. ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 

สิงแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม 
(Sociocultural Environment) 
1. วฒันธรรม (Culture) 

2. สงัคม (Social Class) 

3. ครอบครัว (Family) 

การรับรู้ความต้องการ 
(Need recognition) 

 
ค้นหาข้อมลูก่อนซือ 

(Prepurchase Search) 
 

การประเมินผลทางเลอืก 
(Evaluation of Alternatives) 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา  
(Psychologicall Field) 
1. ความต้องการของผู้บริโภค 
(Customer’s Needs) 
2. แรงจงูใจ (Motives) 

3. บคุลกิภาพ (Personality) 

4. การรับรู้ (Awareness) 

ประสบการณ์ (Experience) 

การซือ (Purchase) 

1. การทดลอง (Trial) 

2. การซอืซาํ (Repeat purchase) 

การประเมินผลภายหลังการซอื 
(Postpurchase Evaluation) 

ปัจจัยภายนอก (External Influences) 

ปัจจัยนําเข้า 
(Input) 

การตัดสินใจซือของผู้บริโภค        (Consumer Decision Making) 

กระบวนการ 
(Process) 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ        (Post decision Behavior) 

ผลลัพธ์ 
(Output) 

แผนภูมิที 5 แสดงโมเดลอยา่งง่ายของการตดัสินใจซือของผูบ้ริโภค (A Simple Model of Consumer  

Decision Making) 

ทีมา: Kotler, Philip, and Keller Kevin L. (2006). Marketing Management. United States of American: 

Pearson Education. 
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 สรุปได้ว่า ขนัตอนในการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาจะเริมมากจาก การรับรู้ถึงความ
ตอ้งการของตนเองก่อน แลว้คน้หาขอ้มูล เปรียบเทียบ และประเมิน ก่อนทีจะมีการตดัสินใจซือหรือ
เลือกใช้บริการจากสถาบนักวดวิชาทีเลือกไว ้โดยทีความรู้สึกภายหลงัการซือ จะเป็นตวัตดัสินใน
การกลบัมาใชบ้ริการซาํ 

2.6 งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 สุริยนต ์ตุมแกว้ (2550)  ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือก
โรงเรียนเอกชน  ระดบัประถมศึกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา  สรุปผลการศึกษาไดด้งันี ผูป้กครอง
ส่วนใหญ่สนใจในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นผูใ้ห้บริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อยูใ่นระดบัมาก และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ผูป้กครองสนใจเป็นลาํดบัสุดทา้ย   
 สถาพร  มาอุ่น (2550) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารี
วิทยาจังหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ผูป้กครองมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คือด้านเนือหาวิชา  ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานทีและ
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน และด้านอุปกรณ์ และสือการเรียนการสอนตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทีสุด จาํนวน 2 รายการ คือมีการจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนได้
ตรงกบัวิชาและหลกัสูตรทีสอน และจดัให้มีรายวิชาเสริม เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 
และกีฬา  
 พยงค ์ สุทธิผล (2550) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิงชนั  กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีมีผล
ต่อการตัดสินใจของผู ้ปกครองทีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิงชัน  
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แยกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน
เรียงลําดับจากมากไปน้อย  ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านอาคารสถานทีและสิงแวดล้อม  ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  ดา้นการบริการ และดา้นค่าใชจ่้าย ตามลาํดบั 

 เพชรพร ขาํเนียม (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาและความ
คิดเห็นต่อการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาของผูเ้รียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจยั
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พบวา่ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาของผูเ้รียน โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
มากทุกดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นสถานทีและทาํเลทีตงั ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียน 

และสิงอาํนวยความสะดวกตามลาํดบั โดยผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการ โดยรวมเห็น
ดว้ยในระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นการจดัองค์การ ดา้นการจูงใจผูเ้รียน ดา้นการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา และดา้นการวางแผนการสอนตามลาํดบั 

 อรุณ  จุติผล (2551) ศึกษาเรืองการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครนครศรี
ธรราราช  จงัหวดันครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบั
มาก  ต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ทางกายภาพตามลาํดบั  นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบัปานกลาง ต่อปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นสถานทีและปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

จุฑาภรณ์  พูลบุญ (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชา
ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียน
กวดวชิาทีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิาของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ปัจจยัดา้น
บุคลากร มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาเป็นอนัดบั 1 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นอาจารยผ์ูส้อนมีความรู้
ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ในการสอนมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากทีสุด ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา  เป็นอนัดบั 2 โดยปัจจยัย่อยด้านชือเสียงของ
โรงเรียนกวดวชิามีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากทีสุด ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการมีผล
ต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา เป็นอนัดบั 3 ปัจจยัยอ่ยดา้นความชดัเจนของขนัตอนการให้บริการ มี
ผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากทีสุด  ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาเป็น
อนัดบัที 4 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการแจง้เรืองการจ่ายค่าเล่าเรียนชดัเจน มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวด
วิชามากทีสุด    ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาเป็นอนัดบัที 5 
โดยปัจจยัย่อยดา้นการประชาสัมพนัธ์โดยใช้แผ่นพบั  มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากทีสุด  
ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่ายมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิา เป็นอนัดบัที 6 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นสถาน
ทีตงัของโรงเรียนอยูใ่นแหล่งชุมชน  มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากทีสุด   ปัจจยัดา้นการ
สร้างภาพลกัษณ์และนาํเสนอภาพลกัษณ์ทางกายภาพมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา เป็นอนัดบั 
7 โดยปัจจยัยอ่ยมีสิงอาํนวยความสะดวกไวค้อยบริการ เช่น นาํดืม เกา้อีนงัพกั โทรทศัน์  ห้องนาํ มี
ผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิามากทีสุด  
 แสงเดือน อินทร์ลือ (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานศึกษาของ
นกัเรียนในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
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สถานศึกษาของนกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดั
จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือ พนกังาน ด้านกระบวนการ และดา้น
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

 เสาวลกัษณ์ จงอกัษร (2552) ศึกษาเรืองปัจจยัทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
คณิตศาสตร์ของผูป้กครองนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 6 ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดั
นครศรีธรรมราช และจงัหวดัสงขลา  ผลการศึกษา พบวา่ขอ้มูลความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทางสังคม
ของผูป้กครองนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 จากการศึกษาวิจยั พบวา่ผูป้กครองนกัเรียน ส่วนใหญ่
ผูเ้สนอความคิดตดัสินใจหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ และมี
วตัถุประสงคใ์นการเรียนกวดวชิาคณิตศาสตร์เพือสอบเขา้เรียนต่อ  จากการศึกษาวิจยัเรืองปัจจยัทาง
การตลาดในการเลือกโรงเรียนกวด วิชาคณิตศาสตร์ของผูป้กครองนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 6 

โดยพิจารณาระดบัความสําคญัของปัจจยัทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์
ของผูป้กครองแต่ละดา้น ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ ให้ระดบัความสําคญัมากกบัปัจจยั
ดา้นวิชาทีเปิดสอนตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน  ตาํรา คู่มือ เอกสารประกอบการสอนทีมี
มาตรฐาน โรงเรียนกวดวิชามีความน่าเชือถือ มีการใชสื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีทีทนัสมยั การใช้
เทคนิคการสอนทีหลากหลาย ปัจจยัดา้นราคาและค่าใชจ่้ายอืนของผูใ้ชบ้ริการ ให้ระดบัความสําคญั
มากกบัปัจจยัดา้นวธีิการจ่ายค่าเล่าเรียนเหมาะสม คุณภาพเหมาะสมกบัราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดและการใหก้ารศึกษาแก่ลูกคา้ ให้ระดบัความสําคญัปานกลางกบัปัจจยัดา้นการให้สิทธิลด
ค่าเรียนสาํหรับนกัเรียนเก่า การประชาสัมพนัธ์โดยใชใ้บปลิวหรือแผน่พบั มีการประชาสัมพนัธ์โดย
ใชป้้ายโฆษณามีการประชาสัมพนัธ์โดยผา่นสือต่างๆ และประชาสัมพนัธ์โดยใชเ้อกสารแนะนาํทาง 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ ให้ระดบัความสําคญัมากกบัปัจจยัดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนที
เหมาะสม การวดัและประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนเมือเรียนจบคอร์ส  และการสอบวดัระดบันกัเรียน
ก่อนเขา้เรียน ปัจจยัดา้นผลิตภาพและคุณภาพ ให้ระดบัความสําคญัมากกบัปัจจยัดา้นผลการเรียน
ของนกัเรียนดีขึน นกัเรียนมีความรู้เพิมขึน การไดรั้บความเชือถือจากผูเ้รียนและผูป้กครอง และ
นกัเรียนทีสอบเรียนต่อไดม้าก ปัจจยัดา้นหลกัฐานทีเป็นตวัวตัถุ ให้ระดบัความสําคญัมากกบัปัจจยั
ดา้นมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกทีเหมาะสม มีความปลอดภยั และสุขอนามยั เช่น มีห้องนาํที
สะอาด เพียงพอ อาคารเรียนห้องเรียนดูสวยงาม ทนัสมยั และภาพลกัษณ์ของโรงเรียนมีความ
เหมาะสม  
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 สุธาสินี  ดอกชะเอม (2552) ศึกษาเรืองปัจจยัทางสังคมทีมีผลต่อการกระทาํผิดซําของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ส่วนปัจจยัทางสังคมของผูต้อ้งขงักระทาํ
ผิดซําและกระทาํผิดครังแรกมีลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยไม่แออัดแต่มีลักษณะเป็นชุมชนทีไม่
ปลอดภยัจากปัญหายาเสพติด  มีความสัมพนัธ์ในครอบครัวอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีความคิดเห็นต่อ
การคบคา้สมาคมกบัเพือนอยู่ในระดบัปานกลางมีความคาดหวงัต่อสังคมอยู่ในระดบัปานกลาง 
ปัจจยัทางสังคมทีมีผลต่อการกระทาํผดิซาํของผูต้อ้งขงั คือ ลกัษณะชุมชนทีอยูอ่าศยัและความความ
คาดหวงัต่อสังคม 

 ศิริกร  บุญแสน  (2552) ศึกษาเรืองสภาพการเรียนกวดวิชา  กรณีศึกษานักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 6 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบวา่ นี พบวา่ ตวัแปร 

สถาบนัทีตอ้งการศึกษาต่อ และความตอ้งการของผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์กบัสภาพการเรียนกวด
วชิาอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ซึงเป็นไปตามสมมติฐานทีตงัไว ้ ส่วนตวัแปร เพศ ระดบั
ผลการเรียน สาขาทีตอ้งการศึกษาต่อ อาชีพของผูป้กครอง ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง รายได้
รวมของผูป้กครองต่อเดือน การชกัชวนของเพือนสนิทความกงัวลใจเกียวกบัคะแนน GPA ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัสภาพการเรียนกวดวิชา อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานทีตงัไว ้

 สุมิตรา คลาํงาม (2552) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 4 สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 1   ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี 

 1. ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .01 ไดแ้ก่ ปัจจยัดึงดูด ดา้นเป้าหมาย ความเชือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเคยชิน ปัจจยัผลกัดนั ดา้นความคาดหวงั พนัธะสัญญา และแรงเสริม ปัจจยัสนบัสนุน ดา้น
โอกาส ความสามารถ และการสนบัสนุน 

 2. ปัจจยัทีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .01 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเป้าหมาย ปัจจยัดา้นความคาดหวงั ปัจจยัดา้นความสามารถและปัจจยั
ดา้นการสนบัสนุน และตวัแปรพยากรณ์ทีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนได้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที.01   
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ทรงกลด แสวงผล (2552) ศึกษาเรืองส่วนประสมการตลาดบริการทีมีผลต่อการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในจงัหวดัน่าน ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพทีปรากฏ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายตามลาํดบั 

 พชัราภรณ์   ภูบุญศรี  (2552) ศึกษาเรืองปัจจัยสําคัญในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา : 

กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาปัจจยัสําคญัในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียนระดบัชนัประถมศึกษาปีที 5 และปีที 6ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จังหวดัอุบลราชธานี  ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรมากทีสุด 
รองลงมาได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ  ด้านการจัดจําหน่าย  ด้าน
กระบวนการ ดา้นราคา ตามลาํดบัและตาํสุดไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 พรหมสร เดชากวินกุล (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไวว้่า เหตุผลหลกัในการ
ตดัสินใจเรียนกวดวชิา คือการเตรียมความพร้อมในการสอบเขา้โรงเรียนในระดบัทีสูงขึน เนืองจาก
การแข่งขนัการเรียนต่อในระดบัมธัยมศึกษามีความรุนแรงมากยิงขึน ในขณะทีเหตุผลรองลงมาคือ 
เพือเพิมเกรดในโรงเรียน โดยจาํนวนวิชาทีเรียนกวดวิชาและให้ความสําคญั จะอยูที่จาํนวน 3 วิชา
เรียงตามลาํดบัความสําคญัคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาภาษาองักฤษตามลาํดบั 
สําหรับประเภทของสถาบนักวดวิชาทีเลือกเรียน จะนิยมเลือกเรียนกวดวิชาในสถาบนักวดวิชาที
สอนวิชาเดียวเป็นหลกั มากกว่าในสถาบนัทีสอนหลายวิชา สําหรับปัจจยัหลกัดา้นทาํเลทีตงัของ
สถาบนักวดวิชานนั จะให้ความสําคญัทีการจราจรไม่ติดขดัมากทีสุด ตามมาดว้ยความสะดวกของ
บริเวณจอดรถ และปัจจยัดา้นความสะดวกในการเดินทางตามลาํดบั เนืองมาจาก นักเรียนในชัน
ประถมศึกษาตอนปลายมกัจะมีผูป้กครองไปรับไปส่งในการเรียนกวดวชิา 
 สุนีย ์วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัสําคญัทางการตลาดและ
ความตอ้งการของผูเ้รียนทีมีต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพือเตรียมสอบเขา้ระดบั
ปริญญาตรีไวว้่า เมือแบ่งผลการวิจยัออกตามส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ จะพบว่า
ปัจจยัทีมีความสําคญัทีสุด ไดแ้ก่วิธีการสอน ผูเ้รียนมีความตอ้งการให้ผูส้อนใช้วิธีการสอนแบบ
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เขียนบนกระดาน ดา้นราคา พบว่าส่วนลดจากการชาํระค่าเล่าเรียน โดยตอ้งการส่วนลดเป็นพิเศษ
ให้กบัลูกคา้ประจาํ ถือเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อผูเ้รียนหรือผูบ้ริโภค ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย จะมี
ทาํเลทีตงั ทีควรจะอยูใ่นพืนทีทีมีการคมนาคมสะดวก และดา้นการส่งเสริมการตลาด โรงเรียนกวด
วิชาควรมีการจดับริการส่งเสริมการเรียนต่างๆ โดยตอ้งการบริการแนะแนวการศึกษาและการให้
คาํปรึกษาดา้นการเรียน สําหรับ ผลการเปรียบเทียบปัจจยัทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวชิาพบวา่ ผูเ้รียนในต่างจงัหวดัใหค้วามสาํคญัในเรืองวิธีการสอนและอตัราค่าเล่าเรียน
มากกวา่ผูเ้รียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 พิชัย สมส่งสวสัดิ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาว่า ปัจจัย
ความสําเร็จทีสําคญัทีผูป้ระกอบการควรตอ้งมี ในการดาํเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาคือ อาจารย์
ผูส้อนเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญในวิชาทีสอนเป็นอย่างดี มีเทคนิคในการสอนให้ผูเ้รียนสามารถ
ทาํขอ้สอบไดแ้ละเขา้ใจบทเรียนเป็นอยา่งดี มีการสอนวิธีการแกไ้ขปัญหาโจทยใ์นลกัษณะต่างๆได้
อยา่งรวดเร็ว และเป็นอาจารยที์มาจากสถาบนัการศึกษาทีมีชือเสียง มีการรวมกลุ่มผูส้อนทีมีความ
ชาํนาญในวิชาทีแตกต่างกนั พร้อมทงัจดัตารางเรียนไม่ทบัซ้อนกนั ในบริเวณและอาคารเดียวกนั
ของทีตงั มีวิธีการเรียนการสอนทีสนุก เพลิดเพลิน เป็นกนัเองกนันักเรียน และไม่น่าเบือ ทาํให้
นกัเรียนไดค้ะแนนในชนัเรียนดีขึน และสามารถสอบแข่งขนัเขา้โรงเรียน หรือสถาบนัทีมีชือเสียง
ไดเ้ป็นจาํนวนมาก โรงเรียนกวดวชิาควรตงัอยูใ่นยา่นชุมชนทีมีทีจอดรถ และการคมนาคมทีสะดวก
ใหแ้ก่ผูป้กครอง   
 พณตา  คชกลู (2553) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาตาม
ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการในอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้
ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เมือพิจารณารายด้าน พบว่าเรียงลําดับความสําคัญค่าเฉลียมากไปหาน้อย ได้ดังนี ปัจจัยด้าน
ภาพลกัษณ์และการนาํเสนอทางกายภาพ ปัจจยัดา้นบุคลากรปัจจยัผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคม ปัจจยั
ดา้นสถานที และทาํเลทีตงั ปัจจยัดา้นขนัตอนกระบวนการ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 วนิดา ธนากรกุล (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จของธุรกิจโรงเรียน
กวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมการศึกษาตอนปลายจะให้ความสําคญั
ต่อกลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนกวดวชิา แต่เมือมาพิจารณาในแต่ละดา้นกลบัพบวา่ผูป้ระกอบการ 
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กลบัให้ความสําคญัในดา้นสถานทีมากทีสุด โดยเฉพาะเรืองการตกแต่งสถานทีให้สวยงาม สะอาด 
ปลอดภยั และการเลือกสถานทีตงัทีอยู่ในบริเวณแหล่งชุมชน พบเห็นไดง่้าย การคมนาคมสะดวก
เป็นสําคญั โดยผูป้ระกอบการถือว่าปัจจยัดา้นสถานที ถือเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการนาํเสนอ
บริการให้แก่ลูกคา้ ซึงจะตอ้งพิจารณาหลกัเกณฑ์ทีสําคญั 2 ประเภท คือ การเขา้ถึงได ้และความ
พร้อมทีจะให้บริการได ้ส่วนการเลือกช่องทางในการนาํเสนอบริการจะตอ้งตดัสินใจเลือกช่องทาง
ในการนาํเสนอบริการทีมีความเหมาะสมมากทีสุด ในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา สถานที คือสถานทีตงั
ของโรงเรียนควรมีการพิจารณาถึง สถานทีเวลาและความสะดวกของนกัเรียนทีจะมาใชบ้ริการหรือ
อาํนวยความสะดวกได้ ความสําคัญลาํดับต่อมาทีผูป้ระกอบการให้ความสําคัญคือ ปัจจยัด้าน
บุคลากร โดยเน้นทีอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งมีความรู้ความชาํนาญ มีเทคนิคการสอน มีความทนัสมยั 
เขา้ใจเด็ก มีมนุษยสัมพนัธ์ดี บุคลิกภาพดี มีความเป็นกนัเอง และเจา้หนา้ทีให้บริการอย่างรวดเร็ว 
ซึงปัจจยัดงักล่าวถือเป็นปัจจยัทีผูป้ระกอบการให้ความสําคญั ปัจจยัดา้นต่อมาคือดา้นจิตวิทยา โดย
ให้ความสําคญัใยดา้นบุคลิกภาพมากทีสุด โดยเฉพาะในเรืองของความสนใจ และดูแลเอาใจใส่
ผูเ้รียน ตลอดจนเทคนิคการเรียนการสอนทีสนุก ไม่น่าเบือ ปัจจยัดา้นสุดทา้ยทีผูป้ระกอบการให้
ความสําคญัคือดา้นลูกคา้ทีมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา อยู่ในระดบั
มาก และให้ความสําคญัมากกว่าดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการ และดา้นนวตักรรม โดยเฉพาะใน
เรืองของการมีคุณภาพวธีิการสอนทีดีกวา่ 
 ฉตัรชยั  พานิชการ (2554) ศึกษาเรืองการตดัสินใจของผูป้กครองทีส่งบุตรหลานเขา้เรียน
ในโรงเรียนกวดวิชาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  ผลการวิจยัพบว่า 1) ในภาพรวมระดบัการ
ตดัสินใจของผูป้กครองทีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัชลบุรี
ในดา้นการเลือกผูข้ายอยูใ่นระดบัมาก 2) ผูป้กครองทีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และช่วงชนัเรียนของ
บุตรหลานทีต่างกนั  มีผลต่อระดบัการตดัสินใจทีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในดา้น
การเลือกผูข้ายทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 3) ผูป้กครองทีมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการในส่วนของช่วงวนัทีบุตรหลานเรียน และชวัโมงเรียนต่อสัปดาห์ ที
แตกต่างกนัมีระดบัการตดัสินใจทีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 ศุภกานต ์  แซงราชา (2554) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีมีผลต่อการ
เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  : การศึกษาในนกัเรียนของโรงเรียน
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ขนาดใหญ่พิเศษ จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยั พบวา่ จากปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเป็นอนัดบัแรก  

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นขนัตอนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
หลกัฐานทางกายภาพ ปัจจยัดา้นสถานทีให้บริการและเวลาทีให้บริการ ปัจจยัดา้นราคาและตน้ทุน
อืนๆ ในการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและการให้ความรู้ ตามลาํดบั ซึงจากผล
การศึกษาทีไดส้ามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง  พฒันา และวางแผนการตลาดแก่
ผูป้ระกอบการธุรกิจกวดวิชาในพืนทีและผูที้มีความสนใจจะประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาต่อไป
  ศิริพร  วงษน์ครินทร์ (2554) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีมีต่อนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัสมุทรปราการในการเลือกสถาบนักวดวิชา  ผลการศึกษา พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายในจงัหวดัสมุทรสาคร ได้แก่ 1)ปัจจยัด้านเนือหาหลกัสูตรและเอกสาร  โดยปัจจยัย่อยทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ รูปแบบหลกัสูตรทีตรงกบัความตอ้งการ เช่น เนือหาเจาะลึกรายวิชา เนือหาที
จะเรียนล่วงหน้าตรงกับแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2) ปัจจยัด้านบุคลากร โดยปัจจยัย่อยทีมี
ค่าเฉลียสูงสุดไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการสอนใหเ้ขา้ใจไดดี้ 3) ปัจจยัดา้นสิงนาํเสนอ
ทางกายภาพ  โดยปัจจยัย่อยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ การมีชือเสียงดา้นการศึกษามานาน 4) ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ  โดยปัจจยัย่อยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ การเปิดสอนแต่ละวิชามีหลายช่วงเวลา
เพือให้เ ลือกเ รียน   ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการทีมีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่ 5) ปัจจยัดา้นทาํเลทีตงั โดยปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ 
ทาํเลทีตงัสามารถหาพบไดง่้าย  6)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดยปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุด 
ไดแ้ก่ การแนะนะจากเพือนและรุ่นพี และ 7) ปัจจยัดา้นราคาค่าเรียนและวิธีการชาํระค่าเรียน  โดย
ปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถชาํระค่าเรียนไดห้ลายทาง  
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเรือง “ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดบัมธัยม
ปลาย อาํเภอเมือง จังหวดันครปฐม” ผูว้ิจ ัยได้ดาํเนินการเป็นขนัตอน เพือให้ได้ข้อมูลตาม
วตัถุประสงคที์กาํหนด ดงันี 

3.1 ระเบียบวธีิวจิยั 

3.2 ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

3.4 การสร้างเครืองมือในการวจิยั 

3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใชใ้นการวจิยั 

3.7 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ระเบียบวธีิวจัิย 

 ในงาวจิยัครังนีถือวา่เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งเนน้การสํารวจ
เพือใช้วิธีอธิบายขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวจิยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพือสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อ
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม จากนนัจึงนาํขอ้มูลทีประมวลไดม้าวิเคราะห์เพือสรุปผลการวิจยัและนาํเสนอเป็น
รายงานต่อไป 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 3.2.1 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ทงัเพศชายและเพศหญิงทีตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาโดยเฉลียจาํนวน 4,125 คน 
(สาลินี ชนะแสวง และสุเพญ็ นนัทเกียรติ, 2555) 

 3.2.2 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัครังนี คือ กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ทงัเพศชายและเพศหญิง ทีตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาจาํนวน 
365 คน โดยจะสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบมีชนัภูมิ (Stratified Sampling Design) โดยใชส้ถาบนัในอาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐมเป็นชนัภูมิ (ประสพชยั พสุนนท,์ 2555) 

ทงันีไดใ้ชสู้ตรการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดค่าความคลาดเคลือนทียอมรับได ้0.05 
ตามสูตรของ Taro Yamane (1967) ดงันี 

n =           N 

1+N(e)2 

 เมือ n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  N แทน จาํนวนประชากร 

  e แทน ค่าความคลาดเคลือนทียอมรับได ้

แทนค่าในสูตร 

     4,125 

 n     = __________________  

             1+ 4,125 (0.05)2 

 

   =  364.64 

   =  365 
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 ดงันนัการวิจยัครังนีคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างได3้65 คน ทงันีขึนอยู่กบัการจดัเก็บขอ้มูล
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ทีตดัสินใจกวดวิชา ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

3.3 เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึงลกัษณะของขอ้คาํถาม ประกอบไปดว้ยคาํถามแบบปลายปิด โดยผูว้ิจยั
เป็นผูพ้ฒันาแบบสอบถามด้วยตนเอง กาํหนดกรอบแนวคิดจากการนําขอ้มูลจากเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้งมาประยกุตใ์ช ้(พรหมสร เกวนิกุล, 2553) ประกอบดว้ย 5 ส่วน  

 ส่วนที 1 ข้อมูลด้านกลุ่มตัวอย่างของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จาํนวน 5 ขอ้ โดยเป็นขอ้คาํถามเกียวกบัเพศ ระดบัชนั   ประเภท
ของโรงเรียนทีศึกษา ระดบัผลการศึกษา รายไดข้องนกัเรียน และระดบัราคาในการสมคัรเรียน 

 ส่วนที 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะของเครืองมือเป็นคาํถามมี
ลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ Likert (ลิเคิร์ท) ใช้มาตราวดัขอ้มูลประเภท อนัตรภาคชัน (Interval 

Scale) เป็นลกัษณะคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงันี 

 ความสาํคญัของปัจจยัมากทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

 ความสาํคญัของปัจจยัมาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ความสาํคญัของปัจจยัปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

ความสาํคญัของปัจจยันอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

ความสาํคญัของปัจจยันอ้ยทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 

นาํมาวเิคราะห์หาค่า ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ระดบัค่าเฉลีย เพือใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉลียทีคาํนวณไดใ้นแต่ละรายการ ใชก้ารจดัช่วง ดงันี 
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การจดัช่วง = 5 (ค่าสูงสุด) – 1 (ค่าตาํสุด) 

    5 (จาํนวนชนั) 

  = 0.80 

 เกณฑ์กาํหนดระดบัค่าเฉลียในการประเมินความสําคญัของปัจจยั พิจารณาจากการจดัช่วง 
(Class interval) ไดด้งันี 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  4.21 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  3.41 – 4.20 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัมาก 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  2.61 – 3.40 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  1.81 – 2.60 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  1.00 – 1.80 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ส่วนท ี3 ขอ้มูลปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของเครืองมือเป็นคาํถามมีลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ Likert (ลิเคิร์ท) 
ใช้มาตราวดัขอ้มูลประเภท อนัตรภาคชัน (Interval Scale) เป็นลกัษณะคาํถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงันี 

 ความสาํคญัของปัจจยัมากทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

 ความสาํคญัของปัจจยัมาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ความสาํคญัของปัจจยัปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

ความสาํคญัของปัจจยันอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

ความสาํคญัของปัจจยันอ้ยทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 

นาํมาวเิคราะห์หาค่า ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)  
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ระดบัค่าเฉลีย เพือใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉลียทีคาํนวณไดใ้นแต่ละรายการ ใชก้ารจดัช่วง ดงันี 

การจดัช่วง = 5 (ค่าสูงสุด) – 1 (ค่าตาํสุด) 

    5 (จาํนวนชนั) 

  = 0.80 

 เกณฑ์กาํหนดระดบัค่าเฉลียในการประเมินความสําคญัของปัจจยั พิจารณาจากการจดัช่วง 
(Class interval) ไดด้งันี 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  4.21 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  3.41 – 4.20 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัมาก 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  2.61 – 3.40 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  1.81 – 2.60 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  1.00 – 1.80 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ส่วนที 4 ขอ้มูลปัจจยัดา้นสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของเครืองมือเป็นคาํถามมีลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ Likert (ลิเคิร์ท) 
ใช้มาตราวดัขอ้มูลประเภท อนัตรภาคชัน (Interval Scale) เป็นลกัษณะคาํถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ดงันี 

 ความสาํคญัของปัจจยัมากทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

 ความสาํคญัของปัจจยัมาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ความสาํคญัของปัจจยัปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

ความสาํคญัของปัจจยันอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

ความสาํคญัของปัจจยันอ้ยทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 
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นาํมาวเิคราะห์หาค่า ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ระดบัค่าเฉลีย เพือใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉลียทีคาํนวณไดใ้นแต่ละรายการ ใชก้ารจดัช่วง ดงันี 

การจดัช่วง = 5 (ค่าสูงสุด) – 1 (ค่าตาํสุด) 

    5 (จาํนวนชนั) 

  = 0.80 

 เกณฑ์กาํหนดระดบัค่าเฉลียในการประเมินความสําคญัของปัจจยั พิจารณาจากการจดัช่วง 
(Class interval) ไดด้งันี 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  4.21 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  3.41 – 4.20 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัมาก 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  2.61 – 3.40 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  1.81 – 2.60 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  1.00 – 1.80 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ส่วนท ี5 ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิาของผูต้อบแบบสอบถาม 
ลกัษณะของเครืองมือเป็นคาํถามมีลกัษณะเป็นมาตราวดัแบบ Likert (ลิเคิร์ท) ใชม้าตราวดัขอ้มูล
ประเภท อนัตรภาคชัน (Interval Scale) เป็นลกัษณะคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดบั ดงันี 

 ความสาํคญัของปัจจยัมากทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

 ความสาํคญัของปัจจยัมาก  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

ความสาํคญัของปัจจยัปานกลาง  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

ความสาํคญัของปัจจยันอ้ย  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 
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ความสาํคญัของปัจจยันอ้ยทีสุด  เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 

นาํมาวเิคราะห์หาค่า ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ระดบัค่าเฉลีย เพือใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉลียทีคาํนวณไดใ้นแต่ละรายการ ใชก้ารจดัช่วง ดงันี 

การจดัช่วง = 5 (ค่าสูงสุด) – 1 (ค่าตาํสุด) 

    5 (จาํนวนชนั) 

  = 0.80 

 เกณฑ์กาํหนดระดบัค่าเฉลียในการประเมินความสําคญัของปัจจยั พิจารณาจากการจดัช่วง 
(Class interval) ไดด้งันี 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  4.21 – 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  3.41 – 4.20 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัมาก 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  2.61 – 3.40 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  1.81 – 2.60 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉลียอยูร่ะหวา่ง  1.00 – 1.80 กาํหนดใหอ้ยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

สําหรับการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
(Correlation coefficient, r ) ทีไดจ้ะมีค่าตงัแต่ -1 ถึง 1 สามารถจาํแนกได ้3 แบบตงัต่อไปนี 

เมือ 0 < r  < 1 เรียกวา่ ตวัแปรทงั 2 มีความสัมพนัธ์ทางบวก คือมีความสัมพนัธ์ไปในทาง
เดียวกนั กล่าวคือ ถา้ตวัแปรหนึงมีค่าเพิม (หรีอลด) อีกตวัหนึงก็จะ
เพิม(หรือลด) ตาม 

        -1 < r < 0 เรียกวา่ ตวัแปรทงั 2 มีความสัมพนัธ์ทางลบ คือความ ส้มพนัธ์ไปในทาง
ตรงกนัขา้ม กล่าวคือ ถา้ตวัแปรหนึงมีค่าเพิม (หรือลด) อกตวัหนึงก็
จะลด (หรือเพิม) ตาม 
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  r   = 0 เรียกวา่ ตวัแปรทงั 2 ไม่มีความสัมพนัธ์แบบเชิงเส้นต่อกนั 

นอกจากนีค่าสัมประลิทธิ r จะบอกถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรมีมากน้อย 
เพียงใด กล่าวคือถ้าค่าสัมประลิทธิ r  มีค่าใกล้เคียง 1 หรือ -1 แสดงว่าตัวแปรทัง 2 ตัวมี
ความสัมพนัธ์กันสูง และถ้าค่า r = 1 หรือ -1 แสดงว่า ตวัแปรทงัสองมีความสัมพนัธ์กันแบบ
สมบูรณ์ สามารถนาํตวัแปรหนึง ไปอธิบายอีกตวัแปรหนึงได ้แต่ในกรณีค่า r  =  0 ไม่ไดห้มายความ
ว่าตวัแปรทงั 2 ไม่มีความสัมพนัธ์กนั เพียงแต่บอกว่าทงัสองไม่มีความสัมพนัธ์กนัแบบเส้นตรง
เท่านนั แต่อาจจะมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบอืนๆ เช่น แบบเส้นโคง้ วงกลม ซึงวิธีนียงัไม่สามารถ
บอกไดว้า่เป็นความสัมพนัธ์รูปแบบใด จะตอ้งใช้วิธีพิจารณาจากลกัษณะของกราฟว่าใกลเ้คียงกบั
รูปแบบใด  

 ผลการคาํนวณทีได ้จะแปลเพียงวา่ ตวัแปร 2 ตวันี  มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ ระดบัใดและ
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร แต่จะไม่แปรวา่  ตวัแปรหนึงเป็นสาเหตุของอีกตวัแปรหนึงหรือตวัแปร 2 
ตวัแปรนนัเป็นเหตุเป็นผลซึงกนัและกนั การพิจารณาว่าตวัแปร 2 ตวัแปรนนัมีความสัมพนัธ์กนั
หรือไม่ระดบัใด เราพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ทีคาํนวณได ้ 

 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ (จกัรพงษ ์ทาทอง, 2552) 

  มีค่าเท่ากบั 0  หมายถึง  ไม่มีความสัมพนัธ์เลย 

       (No correlation) 

  มีค่าระหวา่ง 0.01-0.20 หมายถึง  แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์เลย 

       (Virtually no correlation) 

  มีค่าระหวา่ง 0.21-0.45 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์นอ้ย 

    (Weak correlation) 

มีค่าระหวา่ง 0.46-0.75 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 

     (Moderate correlation) 
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มีค่าระหวา่ง 0.76-0.90 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์มาก 

    (Strong correlation) 

มีค่าระหวา่ง 0.91-0.99 หมายถึง  มีความสัมพนัธ์มากทีสุด 

    (Very strong correlation) 

มีค่าระหวา่ง 1  หมายถึง  มีความสัมพนัธ์สมบูรณ์ 

      (Perfect correlation) 

3.4 การสร้างเครืองมือในการวจัิย 

 การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนี ไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) 

เพือใหไ้ดเ้ครืองมือทีสมบูรณ์และมีคุณภาพ ผูว้จิยัไดส้ร้างเครืองมือตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 

 1. ศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้ง แนวคิด ทฤษฏี และรายงานผลการวิจยัทีเกียวขอ้งจากกรอบ
แนวคิด หลกัการ ความรู้เกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 2. นาํขอ้มูลทีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาขอ้มูลจาก เอกสาร และ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง นาํมาประยกุตใ์ช ้(พรหมสร เกวนิกุล 2553) 

 3. นาํแบบสอบถามทีสร้างเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณาจารย์
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ก่อนจะ
นาํมาพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของการวิจยั เพือตรวจสอบความ
เทียงตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency : IOC) 

ระหวา่งขอ้คาํถามกบัประเด็นหลกัของเนือหาโดยการใหค้ะแนนของผูเ้ชียวชาญดงันี  

 +1 เมือขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 

0  เมือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งตามประเด็นหลกัเนือหา 

-1 เมือขอคาํถามไม่สอดคลอ้งตามประเด็นหลกัของเนือหา 
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 4. คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ตงัแต่ 0.60 ขนัไป มาพฒันา ปรับปรุงและ
แกไ้ขตามคาํแนะนาํของคณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒิุแลว้ นาํไปจดัพิมพเ์ป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

 5. นาํแบบคาํถามทีผา่นการวิเคราะห์หาความเทียงตรงของเนือหา นาํไปทดลอง (Try-Out) 

กบักลุ่มนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมืองบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี  ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งของการวิจยัจาํนวน 30 คน แลว้นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยใช้
วธีิการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach)  

 6. จดัพิมพแ์บบสอบถาม เพือรวบรวมขอ้มูล 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขนัตอนดงันี 

 3.5.1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอย่างนกัเรียนระดบัชันมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม โดยมีขนัตอนการ
ดาํเนินงาน ดงันี 

 3.5.1.1 การเก็บขอ้มูลจากประชากร โดยการใชแ้บบสอบถามทีผูว้จิยัไดส้ร้างไว ้ 

 3.5.1.2 การตรวจสอบขอ้มูล โดยการตรวจทานความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพือให้ได้
แบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์มาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.5.1.3 การลงรหสั นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการสอบถามมาลงรหสัตามทีไดก้าํหนดไว ้

 3.5.1.4 การประมวลผลข้อมูล  ผู้วิจัยนําข้อมูลทีได้รับการลงรหัสแล้วมาบันทึกใน
คอมพิวเตอร์ เพือประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติสําหรับการวิจัยในทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS: Statistical Package for the Social Science) 

 3.5.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลทีมาจากการศึกษา คน้ควา้จากงานวิจยัทีมี
ผูด้าํเนินการไวแ้ล้ว หรือบทความทางวิชาการทีมีความเกียวขอ้ง เพือใช้เป็นกรอบความคิด หรือ
ขอ้มูลประกอบในการศึกษา วเิคราะห์ และสรุปผล 
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3.6 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทใีช้ในการวจัิย 

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ตารางแจกแจงความถี 
(Frequency) แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพือวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

 1. วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  ที
เรียนกวดวชิา ดว้ยการใชก้ารแจกแจงความถีและค่าร้อยละ 

 2. วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา ดว้ยการใชส้ถิติค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 3. วเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัทางดา้นจิตวทิยาทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียน
กวดวชิา ดว้ยการใชส้ถิติค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 4. วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัทางดา้นดา้นสังคมทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัร
เรียนกวดวชิา ดว้ยการใชส้ถิติค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 5. วเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัชนั
มธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

3.7 ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการทาํวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้ทาํแผนดาํเนินการศึกษาทฤษฏี แนวคิดจากเอกสารและ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง และเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดงันี 

 ระยะที 1 หลงัจากทีผูว้จิยัไดก้าํหนดหวัขอ้แลว้ ไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัทีมี
ความเกียวขอ้งกนั โดยไดร้วบรวมเนือหา และขอ้มูลเพือนาํมาประกอบการเขียนวิจยัโดยใช้เวลา
ประมาณ 2 เดือน ตงัแต่ มีนาคม – เมษายน 2555 
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 ระยะที 2 ผูว้จิยัไดศึ้กษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบั
มธัยมปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม รวมถึงสร้างแบบสอบถาม เพือเขียนรายงานผลการวิจยั 
พร้อมทงัให้อาจารยที์ปรึกษาตรวจสอบและให้คาํแนะนาํ ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ ตงัแต่เดือน 
พฤษภาคม – กนัยายน 2555 

 ระยะที 3 เริมตังแต่เดือนตุลาคม 2555 ผู้วิจัยจะลงพืนทีเพือเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม แลว้นาํมาวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS คาํนวณหา
ขอ้มูลพืนฐานทางประชากร ดว้ยการแจกแจงความถี ดว้ยค่าร้อยละ 
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บทท ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การนาํเสนอผลการวจิยัเรืองปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  ของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เป็นการดาํเนินการวิจยัเชิงสํารวจ 
(Survey  Method) โดยการใช้แบบสอบถาม เป็นเครืองมือในการเก็บข้อมูล  ผูว้ิจยัได้แจก
แบบสอบถามใหก้บันกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน 365  คน 
ผูว้ิจยัได้นาํแบบสอบถามดงักล่าวมา ป้อนขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ  โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้าํผล
การวเิคราะห์ออกเป็นขนัตอนต่างๆ ตามลาํดบัดงันี 

สัญลกัษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพือให้เขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัไดเ้สนอสัญลกัษณ์และ
อกัษรยอ่ทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัต่อไปนี 

n แทน กลุ่มตวัอยา่ง 

 แทน ค่าเฉลีย 

S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  

t แทน ค่าทีใชพ้ิจารณา t – distribution 

r แทน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (pearson  Product Moment Correlation  

            Coefficient) 

Max แทน ค่าสูงสุด (Maximum) 

Min แทน ค่าตาํสุด (Minimum)  

Sig. แทน ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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สําหรับการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอในรูปของตารางประกอบคาํบรรยาย
โดยแบ่งผลการวเิคราะห์ออกเป็น 8 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ใน
เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวด
วชิาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 

 ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา 

 ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา 

 ตอนที 5 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 

 ตอนที 6 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนั
กวดวชิากบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  

 ตอนที 7 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 

 ตอนที 8 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นสังคมกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา 
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ตอนท ี1ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมปลาย อําเภอเมือง 
จังหวดันครปฐม 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ประกอบดว้ย 
เพศ  ระดบัชนั  ประเภทของโรงเรียนทีศึกษา  ระดบัผลการศึกษา รายไดข้องนกัเรียน  และระดบั
ราคาในการสมคัรเรียน  ดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละ แสดงผลดงัตารางที 1 

ตารางที 1  จาํนวนและร้อยละของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย  จาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สาขา  และผลการศึกษา     (n=365) 

ข้อมูลทวัไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ           
          หญิง 132 36.2 

          ชาย 233 63.8 

2.ระดับชัน   
          มธัยมศึกษาปีที 4 44 12.1 

          มธัยมศึกษาปีที 5 223 61.1 
          มธัยมศึกษาปีที 6 98 26.8 
3.ประเภทของโรงเรียนทีศึกษา   
          รัฐบาล 353 96.7 

          เอกชน 12 3.3 
4.ระดับผลการศึกษา   
          เกรดเฉลียไม่เกิน 2.00 43 11.8 

          เกรดเฉลียระหวา่ง 2.01 – 3.00 173 47.4 
          เกรดเฉลีย 3.01 ขึนไป 365 40.8 
5.รายได้ของนักเรียน   
          ตาํกวา่ 100 บาท 202 55.3 

          100 - 150 บาท 121 33.2 
         มากกวา่ 150 บาท 42 11.5 
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ตารางที 5 (ต่อ)        (n=365) 

ข้อมูลทวัไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

6.ระดับราคาในการสมัครเรียน   
          นอ้ยกวา่ 2,000 บาท 174 47.7 

          2,000 – 2,500 บาท 114 31.2 
         2,500 บาทขึนไป 77 21.1 

 

จากตารางที 1 พบวา่ ขอ้มูลทวัไปของนกัเรียนระดบัมธัยมปลายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 36.2  และเป็นเพศหญิงร้อยละ 63.8 ตามลาํดบั  มีระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5   คิดเป็น
ร้อยละ 61.1 และ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 96.7  มีระดับผล
การศึกษา เกรดเฉลียระหว่าง 2.0 – 3.00  คิดเป็นร้อยละ 40.8  สําหรับรายได้ของนักเรียน
โดยประมาณ คือตาํกวา่ 100 บาท ต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ 55.3  และส่วนใหญ่จ่ายค่าราคาในการ
สมคัรเรียนนอ้ยกวา่ 2,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 47.7 

ตอนท ี2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันกวดวิชาทีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชา 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาทีมีผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้น
สถานที  ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้นบุคลากร   ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ  ดว้ยค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  แสดงผลดงัตารางที  2 - 9   
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ตารางที 2   ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความสาํคญัเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  

โดยภาพรวม  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันกวดวิชา 
 S.D. ระดับความสําคัญ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.91 0.55 มาก 

2.ดา้นราคา 3.76 0.62 มาก 

3.ดา้นสถานที 3.80 0.66 มาก 

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 3.68 0.68 มาก 

5.ดา้นบุคลากร 4.00 0.84 มาก 

6.ดา้นกระบวนการ 3.96 0.70 มาก 

7.ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 3.79 0.58 มาก 

รวม 3.84 0.51 มาก 

 

 จากตารางที 2 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชามีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( X =3.84)    

 เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัอยู่ในระดบั
มากทุกข้อ โดยให้ความสําคญัในด้านบุคลากรมากทีสุด ( X = 4.00) ให้ความสําคัญในด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดบัรองลงมา ( X = 3.96)  และต่อมาดา้นผลิตภณัฑ์ ( X = 3.91) ดา้นสถานที 
( X =3.80) ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ( X =3.79) ดา้นราคา ( X =3.76)  และดา้นการส่งเสริมการ
ขาย ( X =3.68)  ตามลาํดบั 
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ตารางที 3  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบนักวดวิชา ทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา จาํแนกตามดา้น
ผลิตภณัฑ ์  

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.ความโดดเด่นใน
หลกัสูตรเนือหาและความ
มีเอกลกัษณ์ 

87 

(23.8) 
177 

(48.5) 
98 

(26.8) 
3 

(0.8) 

0 

(0) 
3.95 0.73 มาก 

2.เนน้การสรุปเนือหาที
เขา้ใจง่ายทบทวนบทเรียน
และเทคนิคการทาํขอ้สอบ  

112 

(30.7) 
135 

(37.0) 
111 

(30.4) 
7 

(1.9) 
0 

(0) 
3.96 0.83 มาก 

3.เปิดสอนเฉพาะวชิาหลกั
ดา้นใดดา้นหนึง เพือสร้าง
จุดเด่นของตนเอง  

82 

(22.5) 
129 

(35.3) 
123 

(33.7) 
26 

(7.1) 
5 

(1.4) 
3.70 0.94 มาก 

4.จดัทาํตารางเรียนใหน่้า
อ่านเหมาะแก่การเรียนรู้ 

127 

(34.8) 
128 

(35.1) 
84 

(23.0) 
26 

(7.1) 
0 

(0) 
3.98 0.93 มาก 

5.มีการใชสื้อการสอน
และเทคโนโลยทีีทนัสมยั  

98 

(26.8) 
167 

(45.8) 
73 

(20.0) 
25 

(6.8) 
2 

(0.5) 
3.92 0.89 มาก 

6.ปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย
การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

95 

(26.0) 
160 

(43.8) 
92 

(25.2) 
16 

(4.4) 
2 

(0.5) 
3.90 0.85 มาก 

7.การจดัตารางเวลาและ
ตารางเรียนไม่ใหท้บัซอ้น
กนัเพือใหผู้เ้รียนเลือก
เรียนไดม้ากขึน  

104 

(28.5) 
150 

(41.1) 
94 

(25.8) 
16 

(4.4) 
1 

(0.3) 
3.93 0.86 มาก 

8.ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย
การเรียน  

140 

(38.4) 
129 

(35.3) 
83 

(22.7) 
13 

(3.6) 
0 

(0) 
4.08 0.87 มาก 
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ตารางที 3 (ต่อ) 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

9.ช่วยสร้างวนิยัในการทาํ
การบา้น  

82 

(22.5) 
146 

(40.0) 
109 

(29.9) 
24 

(6.6) 
4 

(1.1) 
3.76 0.91 มาก 

รวม 3.91 0.55 มาก 

 
 จากตารางที  3  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาจาํแนกตามดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัร
เรียนกวดวชิา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.91)    

 เมือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเรียน  มี
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08) รองลงมาคือ  จดัทาํตาราเรียนให้น่าอ่านเหมาะแก่การเรียนรู้  

มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ เปิดสอนเฉพาะวิชาหลกัดา้น
ใดดา้นหนึง เพือสร้างจุดเด่นของตนเอง  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.70) 
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ตารางที 4  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบนักวดวิชา ทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  จาํแนกตามดา้น
ราคา 

ด้านราคา 
ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.ความสมเหตุสมผลของ
ราคา  

96 

(26.3) 
162 

(44.4) 
98 

(26.8) 
9 

(2.5) 
0 

(0) 
3.95 0.73 มาก 

2.อตัราค่าเรียนทีถูกกวา่  69 

(18.9) 
146 

(40.0) 
139 

(38.1) 
11 

(3.0) 
0 

(0) 
3.96 0.83 มาก 

3.ความสะดวกในการ
สมคัร หรือชาํระค่าเรียน
เช่นทางอินเตอร์เน็ท หรือ
ธนาคาร  

60 

(16.4) 
143 

(39.2) 
139 

(38.1) 
23 

(6.3) 
0 

(0) 
3.70 0.94 มาก 

4.การจดัเก็บค่าเรียน
ครอบคลุมค่าใชจ่้ายอืนๆ  

89 

(24.4) 
141 

(38.6) 
106 

(29.0) 
26 

(7.1) 
3 

(0.8) 
3.98 0.93 มาก 

5.โปรโมชนัทีนาํเสนอ 

เช่น การลดราคาเรียน  

89 

(24.4) 
117 

(32.1) 
110 

(30.1) 
42 

(11.5) 
7 

(1.9) 
3.92 0.89 มาก 

รวม 3.91 0.55 มาก 

  

จากตารางที  4  พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาจาํแนกตามดา้นราคา  มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน
กวดวชิา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76)    

 เมือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด   คือ ความสมเหตุสมผลของราคา   มี
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X =  3.95) รองลงมาคือ  การจดัเก็บค่าเรียนครอบคลุมค่าใชจ่้ายอืนๆ มี
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ โปรโมชนัทีนาํเสนอ เช่น การ
ลดราคาเรียน มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.65) 
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ตารางที 5  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบนักวดวิชา ทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  จาํแนกตามดา้น
สถานที 

ด้านสถานที 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.มีการตกแต่งสถานที
สวยงาม สะอาด ปลอดภยั  

107 

(29.3) 
164 

(44.9) 
83 

(22.7) 
11 

(0.3) 
0 

(0) 
4.01 .80 มาก 

2.มีสิงอาํนวยความ
สะดวก  

105 

(28.8) 
129 

(35.3) 
118 

(32.3) 
10 

(2.7) 
3 

(0.8) 
3.88 .89 มาก 

3.มีบริเวณจอดรถสะดวก  60 

(16.4) 
139 

(38.1) 
133 

(36.4) 
21 

(5.8) 
12 

(3.3) 
3.59 .94 มาก 

4.ตงัอยูบ่ริเวณแหล่ง
ชุมชน มีร้านคา้ มีอาหาร  

88 

(24.1) 
120 

(32.9) 
129 

(35.3) 
24 

(6.6) 
4 

(1.1) 
3.72 .94 มาก 

5.หอ้งเรียนมีอากาศถ่ายเท
สะดวก  

116 

(31.8) 
118 

(32.3) 
100 

(27.4) 
29 

(7.9) 
2 

(0.5) 
3.87 .97 มาก 

6.หอ้งเรียนมี
เครืองปรับอากาศ  

116 

(31.8) 
117 

(32.1) 
77 

(21.1) 
40 

(11.0) 
15 

(4.1) 
3.76 1.13 มาก 

7.จาํนวนนกัเรียนในหอ้ง
ไม่แออดั  

123 

(33.7) 
81 

(22.2) 
114 

(31.2) 
42 

(11.5) 
5 

(1.4) 
3.75 1.08 มาก 

8.อุปกรณ์และสือการ
สอนทีทนัสมยั  

116 

(31.8) 
128 

(35.1) 
93 

(25.5) 
22 

(6.0) 
6 

(1.6) 
3.89 .98 มาก 

9.มียามหรือระบบรักษา
ความปลอดภยั  

112 

(30.7) 
 

97 

(26.6) 
114 

(31.2) 
34 

(9.3) 
8 

(2.2) 
3.74 1.06 มาก 

รวม 3.80 0.66 มาก 
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 จากตารางที  5  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาจาํแนกตามดา้นสถานที  มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัร
เรียนกวดวชิา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.80)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ มีการตกแต่งสถานทีสวยงาม สะอาด 

ปลอดภยั มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.01) รองลงมาคือ  อุปกรณ์และสือการสอนทีทนัสมยั 

มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.89)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ มีบริเวณจอดรถสะดวก มี
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.59) 

ตารางที 6  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  จาํแนกตามดา้น
การส่งเสริมการขาย 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.มีการโฆษณาเช่น 

ใบปลิว แผน่พบั โฆษณา 
ป้ายผา้ ตราจุดสาํคญั 

53 

(14.5) 
 

174 

(47.7) 
 

117 

(32.1) 
 

20 

(5.5) 
 

1 

(0.3) 
 

3.71 0.79 มาก 

2.มีการประชาสัมพนัธ์ 

เช่นการจดัการบรรยาย
พิเศษ การแนะนาํผูเ้รียนที
ประสบความสาํเร็จ  

61 

(16.7) 
 

158 

(43.3) 
 

128 

(35.1) 
 

18 

(4.9) 
 

0 

(0) 
 

3.72 0.80 มาก 

3.มีการจดัรายการส่งเสริม
การขาย เช่นมีของแจก ลด
ค่าเรียนใหแ้ก่นกัเรียนเก่า
หรือเรียนเป็นกลุ่ม  

73 

(20.0) 
 

138 

(37.8) 
 

100 

(27.4) 
 

49 

(13.4) 
 

5 

(1.4) 
 

3.62 0.99 มาก 

รวม 3.68 0.68 มาก 
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 จากตารางที 6  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาดา้นการส่งเสริมการขาย มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัร
เรียนกวดวชิา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.68)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ มีการประชาสัมพนัธ์ เช่น การจดัการ
บรรยายพิเศษ การเขา้เป็นอาจารยพ์ิเศษตามสถานศึกษา การแนะนาํผูเ้รียนทีประสบความสําเร็จ  มี
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72) รองลงมาคือ  มีการโฆษณา เช่น ใบปลิว แผน่พบั ป้าย
โฆษณา ป้ายผา้ ตราจุดสาํคญั มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.71)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ 
มีการจดัรายการส่งเสริมการขาย เช่นมีของแจก ลดค่าเรียนให้แก่นกัเรียนเก่าหรือเรียนเป็นกลุ่ม  มี
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.62) 

ตารางที 7  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  จาํแนกตามดา้น
บุคลากร 

ด้านบุคลากร 
ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.ครูผูส้อนมีความเป็น
กนัเอง  

157 

(43.0) 
122 

(33.4) 
70 

(19.2) 
12 

(3.3) 
4 

(1.1) 
4.36 3.16 มาก 

2.ครูผูส้อนมีชือเสียงเป็น
ทีรู้จกั  

72 

(19.7) 
107 

(29.3) 
161 

(44.1) 
19 

(5.2) 
6 

(1.6) 
3.60 0.92 มาก 

3.ครูผูส้อนมีความรู้ความ
ชาํนาญ มีเทคนิคการสอน  

136 

(37.3) 
140 

(38.4) 
72 

(19.7) 
15 

(4.1) 
2 

(0.5) 
4.08 0.88 มาก 

4.ครูผูส้อนมีความเขา้ใจ
เด็ก มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี  

159 

(43.6) 
116 

(31.8) 
71 

(19.5) 
14 

(3.8) 
5 

(1.4) 
4.12 0.95 มาก 

5.เจา้หนา้ทีใหบ้ริการ
อยา่งรวดเร็ว และเป็นมิตร  

111 

(30.4) 
121 

(33.2) 
94 

(25.8) 
37 

(10.1) 
2 

(0.5) 
3.83 0.99 มาก 

รวม 4.00 0.84 มาก 
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 จากตารางที  7  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาจาํแนกตามดา้นบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัร
เรียนกวดวชิา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ค่าเฉลียสูงสุด  คือ ครูผูส้อนมีความเป็นกนัเอง มีความสําคญั
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.36) รองลงมาคือ  ครูผูส้อนมีความเขา้ใจเด็ก  มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี มี
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.12)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ครูผูส้อนมีชือเสียงเป็นทีรู้จกั  
มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.60) 

ตารางที 8  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา จาํแนกตามดา้น
กระบวนการ  

ด้านกระบวนการ 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1. มีสือการสอนทีทนัสมยั
หลากหลาย น่าเชือถือ  

133 

(36.4) 
138 

(37.8) 
70 

(19.2) 
22 

(6.0) 
2 

(0.5) 
4.04 0.921 มาก 

2. มีการจดัการหลกัสูตร
อยา่งเป็นระบบ  

117 

(32.1 

137 

(37.5) 
95 

(26.0) 
14 

(3.8) 
2 

(0.5) 
3.97 0.886 มาก 

3.จดัใหมี้การทดสอบ
พืนฐานวดัระดบัความรู้ 

หรือทดสอบเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบจริง  

91 

(24.9) 
158 

(43.3) 
94 

(25.8) 
20 

(5.5) 
2 

(0.5) 
3.87 0.871 มาก 

รวม 3.96 0.70 มาก 

 

 จากตารางที  8  พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชา จาํแนกตามด้านกระบวนการมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.96)    
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 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ มีสือการสอนทีทนัสมยั หลากหลาย 

น่าเชือถือ มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.04) รองลงมาคือ  มีการจดัการหลกัสูตรอยา่งเป็น
ระบบ  มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ จดัให้มีการทดสอบ
พืนฐานวดัระดบัความรู้ หรือทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก  
( X = 3.87) 

ตารางที 9  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  จาํแนกตาม
ภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

ด้านภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1. ชือเสียงและระยะเวลา
ก่อตงั  

52 

(14.2) 
177 

(48.5) 
117 

(32.1) 
19 

(5.2) 
0 

(0) 
3.72 0.77 มาก 

2. ความโดดเด่น แตกต่าง
จากสถาบนัอืนๆ  

81 

(22.2) 
149 

(40.8) 
126 

(34.5) 
9 

(2.5) 
0 

(0) 
3.83 0.80 มาก 

3.ดา้นภาพลกัษณ์ที
ทนัสมยัเหมาะกบักลุ่ม
ผูเ้รียน 

81 

(22.2) 
162 

(44.4) 
97 

(26.6) 
23 

(6.3) 
2 

(0.5) 
3.81 0.87 มาก 

4.การมีเวบ็ไซดข์อง
สถาบนักวดวชิา  

98 

(26.8) 
127 

(34.8) 
105 

(28.8) 
32 

(8.8) 
3 

(0.8) 
3.78 0.97 มาก 

5.การแสดงสถิติและ
ผลงานทีผา่นมาไดแ้ก่ 

จาํนวนนกัเรียนทีสอบ
ผา่นเขา้มหาวทิยาลยั  

95 

(26.0) 
128 

(35.1) 
122 

(33.4) 
20 

(5.5) 
0 

(0) 
3.82 0.88 มาก 

รวม 3.79 0.58 มาก 
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 จากตารางที  9  พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดของสถาบนักวดวิชา จาํแนกตามดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ค่าเฉลียสูงสุด  คือ ความโดดเด่น แตกต่างจากสถาบนัอืนๆ มี
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83) รองลงมาคือ  การแสดงสถิติและผลงานทีผา่นมา ไดแ้ก่ 

จาํนวนนกัเรียนทีสอบผา่นเขา้มหาวิทยาลยั มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.82)  ส่วนขอ้ทีมี
ค่าเฉลียตาํสุดคือ ชือเสียงและระยะเวลาก่อตงั มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.72) 

ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
เรียนกวดวชิา 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน
กวดวิชา  ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ ดว้ยค่าเฉลีย และค่า
เบียงเบนมาตรฐาน  แสดงผลดงัตารางที  10 - 13  

ตารางที 10   ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีส่วนสาํคญัต่อ    
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  โดยภาพรวม 

ปัจจัยจิตวทิยา  S.D. ระดับความสําคัญ 
1.ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 3.69 0.47 มาก 
2.แรงจูงใจ 3.93 0.58 มาก 

3.บุคลิกภาพ 3.99 0.61 มาก 

รวม 3.85 0.51 มาก 

 

 จากตารางที 10 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาทีมี
ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.85)    
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 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นบุคลิกภาพมากทีสุด ( X = 3.99)  ใหค้วามสาํคญัในแรงจูงใจ อยู่
ในระดบัรองลงมา ( X = 3.93)  และต่อมาความตอ้งการของผูบ้ริโภค ( X = 3.69)  ตามลาํดบั 

ตารางที 11   ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ของความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา   จาํแนกตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ความต้องการของ
ผู้บริโภค 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.เพือเตรียมสอบเขา้
ระดบัอุดมศึกษา 

170 

(46.4) 
133 

(36.4) 
55 

(15.1) 
5 

(1.4) 
2 

(0.5) 
4.27 0.81 มาก

ทีสุด 

2.เพือทบทวนเนือหา
วชิาการ  

115 

(31.5) 
138 

(37.8) 
102 

(27.9) 
10 

(2.7) 
0 

(0) 
3.98 0.84 มาก 

3.เพือเพิมระดบัผลการ
เรียนในโรงเรียน  

112 

(30.7) 
158 

(43.3) 
77 

(21.1) 
18 

(4.9) 
0 

(0) 
4.00 0.85 มาก 

4.เพือใชเ้วลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ 

99 

(27.1) 
153 

(41.9) 
68 

(18.6) 
42 

(11.5) 
3 

(0.8) 
3.83 0.98 มาก 

5.เพือตอ้งการออกไป
เทียวนอกบา้น  

46 

(12.6) 
70 

(19.2) 
128 

(35.1) 
90 

(24.7) 
31 

(8.5) 
3.03 1.13 ปาน

กลาง 

6.เรียนตามเพือน/แฟชนั 43 

(11.8) 
93 

(25.5) 
96 

(26.3) 
103 

(28.2) 
30 

(8.2) 
3.04 1.16 ปาน

กลาง 

7.ผูป้กครองมีความ
ประสงคที์จะใหเ้รียน 

66 

(18.1) 
153 

(41.9) 
119 

(32.6) 
22 

6.0) 
5 

(1.4) 
3.69 0.88 มาก 

รวม 3.69 0.47 มาก 
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 จากตารางที  11  พบว่า นักเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยา 
จาํแนกตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.79)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ เพือเตรียมสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษา มี
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.27) รองลงมาคือ  เพือเพิมระดบัผลการเรียนในโรงเรียน มี
ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.00)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ เพือตอ้งการออกไปเทียวนอก
บา้น มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.03) 

ตารางที 12  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ทีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  จาํแนกตามแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.ตอ้งการพฒันาผลการ
เรียนของตนเอง  

171 

(46.8) 
130 

(35.6) 
48 

(13.2) 
16 

(4.4) 
0 

(0) 
4.25 0.85 มาก

ทีสุด 

2.การเรียนในหอ้งเรียนไม่
เพียงพอ  

117 

(32.1) 
141 

(38.6) 
85 

(23.3) 
19 

(5.2) 
3 

(0.8) 
3.98 0.90 มาก 

3.ตอ้งการเปลียนแปลง
ตนเอง  

125 

(34.2) 
123 

(33.7) 
100 

(27.4) 
17 

(4.7) 
0 

(0.8) 
3.96 0.91 มาก 

4.ตอ้งการแข่งขนัดา้นผล
การเรียนกบัเพือนร่วมชนั  

81 

(22.2) 
114 

(31.2) 
139 

(38.1) 
29 

(7.9) 
2 

(0.5) 
3.67 0.93 มาก 

5.ตอ้งการมีกิจกรรมและ
เวลาร่วมกบัเพือน  

71 

(19.5) 
166 

(45.5) 
105 

(28.8) 
19 

(5.2) 
4 

(1.1) 
3.77 0.86 มาก 

6.เอกสารและเทคนิคที
ไดรั้บจากการเรียนกวด
วชิาส่งส่วนสาํคญัต่อ
ระดบัผลการเรียน  

124 

(34.0) 
133 

(36.4) 
85 

(23.3) 
19 

(5.2) 
4 

(1.1) 
3.97 0.94 มาก 

รวม 3.93 0.58 มาก 
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 จากตารางที 12 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยา ของ
แรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ค่าเฉลียสูงสุด  คือ ตอ้งการพฒันาผลการเรียนของตนเอง มี
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.25) รองลงมาคือ  การเรียนในห้องเรียนไม่เพียงพอ มี
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.98)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ตอ้งการแข่งขนัดา้นผลการ
เรียนกบัเพือนร่วมชนั  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.67) 

ตารางที13 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา ทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  จาํแนกตามบุคลิกภาพ 

บุคลกิภาพ 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.ภาระค่าใชจ่้ายในการ
สมคัรเรียนต่อหลกัสูตร  

100 

(27.4) 
142 

(38.9) 
105 

(28.8) 
16 

(4.4) 
2 

(0.5) 
3.88 0.88 มาก 

2.การเลือกสมคัรเรียน
กวดวชิาเกิดขึนจากความ
สมคัรใจ  

126 

(34.5) 
126 

(34.5) 
101 

(27.7) 
12 

(3.3) 
0 

(0) 
4.00 0.87 มาก 

3.ตอ้งการเนือหาทาง
วชิาการทีหลากหลาย  

137 

(37.5) 
141 

(38.6) 
77 

(21.1) 
10 

(2.7) 
0 

(0) 
4.11 0.83 มาก 

4.การเรียนกวดวชิาทาให้
รู้สึกไดถึ้งความสาํเร็จของ
ชีวติ  

117 

(32.1) 
144 

(39.5) 
84 

(23.0) 
17 

(4.7) 
3 

(0.8) 
3.97 0.90 มาก 

รวม 3.99 0.61 มาก 
  

จากตารางที 13 พบว่า นักเรียนระดับมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านจิตวิทยา 
จาํแนกตามบุคลิกภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X =3.99)    
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 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ค่าเฉลียสูงสุด  คือ ตอ้งการเนือหาทางวิชาการทีหลากหลาย 

มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X =4.11) รองลงมาคือ  การเลือกสมคัรเรียนกวดวิชาเกิดขึนจาก
ความสมคัรใจ มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.00)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ภาระค่าใชจ่้าย
ในการสมคัรเรียนต่อหลกัสูตร  มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X =3.88) 

ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
เรียนกวดวชิา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัดา้นสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน
กวดวชิา ประกอบดว้ย ดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม และดา้นครอบครัว  ดว้ยค่าเฉลีย และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน  แสดงผลดงัตารางที  14-17 

ตารางที 14  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นสังคมทีมีผลต่อ พ ฤ ติ ก ร ร ม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  โดยภาพรวม 

ปัจจัยด้านสังคม  S.D. ระดับความสําคัญ 
1. ดา้นวฒันธรรม 3.79 0.79 มาก 

2. ดา้นสังคม 3.81 0.51 มาก 

3. ดา้นครอบครัว 3.60 0.59 มาก 

รวม 3.74 0.47 มาก 

  

 จากตารางที 14 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นสังคมทีมีผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.74)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้โดยให้ความสําคญัในดา้นสังคมมากทีสุด ( X = 3.81)  ให้ความสําคญัในแรงจูงใจ อยูใ่น
ระดบัรองลงมา ( X = 3.79)  และต่อมาดา้นครอบครัว ( X = 3.69)  ตามลาํดบั 

 



61 

ตารางที 15  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นสังคมทีมีผลต่อ  พ ฤ ติ ก ร ร ม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  จาํแนกตามขอ้วฒันธรรม 

ด้านวฒันธรรม 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.การเรียนกวดวชิาเป็นสิง
ทีปฏิบติัตามกนัเป็นหมู่
คณะ  

44 

(12.1) 
148 

(40.5) 
135 

(37.0) 
33 

(9.0) 
5 

(1.4) 
3.53 0.87 มาก 

2.การเรียนภายใน
โรงเรียนไม่มีความเสมอ
ภาค ทาํใหต้อ้งสมคัรเรียน
กวดวชิา  

77 

(21.1) 
124 

(34.0) 
135 

(37.0) 
29 

7.9) 
0 

(0) 
3.68 0.89 มาก 

3.ปัจจุบนัวชิาการใน
โรงเรียนไม่มีการปรับปรุง
ใหส้อดคลอ้งกบัโลก
ปัจจุบนั  

67 

(18.4) 
146 

(40.0) 
121 

(33.2) 
31 

(8.5) 
0 

(0) 
3.68 0.87 มาก 

4.การเรียนกวดวชิา
นอกเหนือจากใน
หอ้งเรียน ทาํใหท้ราบถึง
เนือหาใหม่ๆ  

116 

(31.8) 
158 

(43.3) 
69 

(18.9) 
22 

(6.0) 
0 

(0) 
4.24 3.15 มาก

ทีสุด 

5.การเรียนกวดวชิาตอ้งใช้
ทกัษะและความรู้พนืฐาน
ทีไดจ้ากในหอ้งเรียน  

95 

(26.0) 
133 

(36.4) 
108 

(29.6) 
25 

(6.8) 
4 

(1.1) 
3.79 0.94 มาก 

รวม 3.79 0.79 มาก 

 

 จากตารางที 15 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายใหค้วามสําคญัต่อปัจจยัดา้นสังคม มีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา จาํแนกตามขอ้วฒันธรรมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 

3.79)    
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 เมือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ การเรียนกวดวิชานอกเหนือจากใน
ห้องเรียน ทาํให้ทราบถึงเนือหาใหม่ๆ มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.24) รองลงมาคือ  
การเรียนกวดวิชาตอ้งใชท้กัษะและความรู้พืนฐานทีไดจ้ากในห้องเรียน  มีความสําคญัอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.79)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ การเรียนกวดวิชาเป็นสิงทีปฏิบติัตามกนัเป็นหมู่คณะ 

มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.53) 

ตารางที 16   ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นสังคมทีมีผลต่อ พฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  จาํแนกตามดา้นสังคม 

ด้านสังคม 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.การสมคัรเรียนกวดวชิา 

แสดงถึงฐานะทาง
ครอบครัว   

80 

(21.9) 
108 

(29.6) 
109 

(29.9) 
59 

(16.2) 
9 

(2.5) 
3.52 1.08 มาก 

2.รายไดข้องผูป้กครองส่ง
ส่วนสาํคญัต่อการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วชิา  

71 

(19.5) 
166 

(45.5) 
106 

(29.0) 
22 

(6.0) 
0 

(0) 
3.78 0.83 มาก 

3.ค่าใชจ่้ายทงัหมดในการ
เรียนกวดวชิา ส่งส่วน
สาํคญัต่อการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา  

89 

(24.4) 
151 

(41.4) 
114 

(31.2) 
11 

(3.0) 
0 

(0) 
3.87 0.81 มาก 

4.การสนบัสนุนของ
ครอบครัว ส่งส่วนสาํคญั
ต่อการเรียนรู้และการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วชิา 

102 

(27.9) 
147 

(40.3) 
88 

(24.1) 
24 

(6.6) 
4 

(1.1) 
3.87 0.93 มาก 
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ตารางที 16 (ต่อ) 

ด้านสังคม 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

5.ผูป้กครองมกัไวว้างใจ
และมอบหมายใหส้ถาบนั
กวดวชิาแนะแนวบุตร
หลานเรืองการศึกษา  

69 

(18.9) 
162 

(44.4) 
122 

(33.4) 
12 

(3.3) 
0 

(0) 
3.79 0.78 มาก 

6.เป้าหมายรวมถึงอาชีพที
ตอ้งการในอนาคตส่งส่วน
สําคัญต่อการตัดสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา  

103 

(28.2) 

169 

(46.3) 

84 

(23.0) 

9 

(2.5) 

0 

(0) 

4.00 0.78 มาก 

รวม 3.81 0.51 มาก 

  

จากตารางที 16 พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นสังคมทีมีผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  จาํแนกตามขอ้สังคม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 

3.81)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ เป้าหมาย รวมถึงอาชีพทีตอ้งการใน
อนาคตส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด       ( X = 4.00) 
รองลงมาคือ  การสนบัสนุนของครอบครัว ส่งผลต่อการเรียนรู้และการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  
และ การสนับสนุนของครอบครัว มีผลต่อการเรียนรู้และการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา มี
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.87)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ผูป้กครองมกัไวว้างใจและ
มอบหมายให้สถาบนักวดวิชาแนะแนวบุตรหลานเรืองการศึกษา  มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก  
( X = 3.52) 
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ตารางที  17  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัปัจจยัดา้นสังคม ทีมีผลต่อ พฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  จาํแนกตามดา้นครอบครัว 

ด้านครอบครัว 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.การเรียนกวดวชิาที
ประสบผล ผูป้กครองตอ้ง
มีส่วนช่วยเหลือ
สนบัสนุน  

105 

(28.8) 
173 

(47.4) 
78 

(21.4) 
9 

(2.5) 
0 

(0) 
4.02 0.78 มาก 

2.พีหรือญาติทีมีอายุ
มากกวา่ ส่งส่วนสาํคญัต่อ
การตดัสินใจเลือกเรียน
กวดวชิา   

41 

(11.2) 
156 

(42.7) 
143 

(39.2) 
13 

(3.6) 
12 

(3.3) 
3.55 0.86 มาก 

3.ครอบครัวทีแยกกนัอยู ่
จะทาํใหห้มดกาํลงัใจ
เรียน ในหอ้งเรียนและ
สถาบนักวดวชิา  

54 

(14.8) 
92 

(25.2) 
126 

(34.5) 
63 

(17.3) 
30 

(8.2) 
3.21 1.14 ปาน

กลาง 

4.อิทธิพลจากครอบครัว 

ส่งส่วนสาํคญัต่อ
พฤติกรรมและการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วชิา  

75 

(20.5) 
140 

(38.4) 
93 

(25.5) 
45 

(12.3) 
12 

(3.3) 
3.61 1.05 มาก 

รวม 3.60 0.59 มาก 

  

จากตารางที 17 พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นสังคม ทีมีผล
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา จาํแนกตามดา้นครอบครัวโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.60)    
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 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ค่าเฉลียสูงสุด  คือ การเรียนกวดวิชาทีประสบผล ผูป้กครอง
ตอ้งมีส่วนช่วยเหลือสนบัสนุน มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.02) รองลงมาคือ  อิทธิพล
จากครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  มีความสําคญัอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.61)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ครอบครัวทีแยกกนัอยู ่จะทาํให้หมดกาํลงัใจเรียน ใน
หอ้งเรียนและสถาบนักวดวชิา มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.21) 

ตอนท ี5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  ประกอบดว้ย การ
เลือกสถาบนักวดวิชา การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ   การเลือกบุคลากรและเอกสารใน
การสอน และวตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน ดว้ยค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน  แสดงผลดงั
ตารางที  18 - 21  

ตารางที18 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา
โดยภาพรวม 

พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา  S.D. ระดับความสําคัญ 
1.การเลือกสถาบนักวดวชิา 3.93 0.67 มาก 
2.การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ 3.88 0.57 มาก 

3.การเลือกบุคลากรและเอกสารในการสอน 3.78 0.64 มาก 

4.วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน 3.92 0.67 มาก 

รวม 3.88 0.54 มาก 

 

 จากตารางที 18 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ให้ความสําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.88)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัอยู่ในระดบั
มากทุกขอ้โดยให้ความสําคญัในขอ้การเลือกสถาบนักวดวิชามากทีสุด ( X = 3.93)  ให้ความสําคญั
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ในขอ้วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน อยูใ่นระดบัรองลงมา ( X = 3.92)  และต่อมา คือขอ้การเลือก
ภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ ( X = 3.88)  ตามลาํดบั 

ตารางที 19  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วชิาจาํแนกตามขอ้การเลือกสถาบนักวดวชิา 

การเลอืกสถาบันกวดวชิา 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.ตวัเอง  127 

(34.8) 
128 

(35.1) 
84 

(23.0) 
26 

(7.1) 
0 

(0) 
3.98 0.93 มาก 

2.สมาชิกในครอบครัว  98 

(26.8) 
167 

(45.8) 
73 

(20.0) 
25 

(6.8) 
2 

(0.5) 
3.92 0.89 มาก 

3.เพือน  95 

(26.0) 
160 

(43.8) 
92 

(25.2) 
16 

(4.4) 
2 

(0.5) 
3.90 0.85 มาก 

4.สือโฆษณา  104 

(28.5) 
150 

(41.1) 
94 

(25.8) 
16 

(4.4) 
1 

(0.3) 
3.93 0.86 มาก 

รวม 3.93 0.67 มาก 

 

 จากตารางที 19 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา จาํแนกตามขอ้การเลือกสถาบนักวดวชิาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ ตวัเอง  มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 
( X = 3.98) รองลงมาคือ  สือโฆษณา  มีความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลีย
ตาํสุดคือ เพือน มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.90) 
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ตารางที 20  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วชิาจาํแนกตามการเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ 

การเลอืกภาพลกัษณ์และ
ความน่าเชือถือ 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.เลือกสถาบนัตาม
โฆษณา  

140 

(0.3) 
129 

(0.3) 
83 

(0.3) 
13 

(0.3) 
0 

(0) 
4.08 0.87 มาก 

2.เลือกสถาบนัทีมีการ
ตกแต่งสถานทีอาคาร
เรียนเหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ 

82 

(22.5) 
146 

(40.0) 
109 

(29.9) 
24 

(6.6) 
4 

(1.1) 
3.76 0.91 มาก 

3.เลือกสถาบนัทีผูส้อนมี
ชือเสียง  

96 

(26.3) 
162 

(44.4) 
98 

(26.8) 
9 

(2.5) 
0 

(0) 
3.95 0.79 มาก 

4.เลือกสถาบนัทีมีคน
ใกลชิ้ดแนะนาํ 

69 

(18.9) 
146 

(40.0) 
139 

(38.1) 
11 

(3.0) 
0 

(0) 
3.75 0.79 มาก 

รวม 3.88 0.57 มาก 

  

จากตารางที 20 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวชิา จาํแนกตามขอ้การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.88)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ค่าเฉลียสูงสุด  คือ เลือกสถาบนัตามโฆษณา  มีความสําคญั
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.08) รองลงมาคือ  เลือกสถาบนัทีผูส้อนมีชือเสียง มีความสําคญัอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.95)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ เลือกสถาบนัทีมีคนใกลชิ้ดแนะนาํ มีความสําคญัอยูใ่น
ระดบัมาก  ( X = 3.75) 
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ตารางที 21  ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วชิาจาํแนกตามการเลือกบุคลากรและเอกสารในการสอน 

การเลอืกบุคลากรและ
เอกสารในการสอน 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.บุคลากรมีประสบการณ์
และความรับผดิชอบ  

60 

(16.4) 
143 

(39.2) 
139 

(38.1) 
23 

(6.3) 
0 

(0) 
3.66 .83 มาก 

2.บุคลากรมีเทคนิคในการ
จูงใจและการถ่ายทอด
ความรู้ 

89 

(24.4) 
141 

(38.6) 
106 

(29.0) 
26 

(7.1) 
3 

(0.8) 
3.79 .92 มาก 

3. เอกสารมีความน่าสนใจ 

เนือหาครอบคลุม  

89 

(24.4) 
117 

(32.1) 
110 

(30.1) 
42 

(11.5) 
7 

(1.9) 
3.65 1.03 มาก 

4.เอกสารมีสือและ
เทคโนโลยปีระกอบใน
การอธิบาย  

107 

(29.3) 
164 

(44.9) 
83 

(22.7) 
11 

(3.0) 
0 

(0) 
4.01 0.80 มาก 

รวม 3.78 0.64 มาก 

 

 จากตารางที 21 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวิชา  จาํแนกตามขอ้การเลือกบุคลากรและเอกสารในการสอนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( X = 3.78)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ เอกสารมีสือและเทคโนโลยีประกอบใน
การอธิบาย มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.01) รองลงมาคือ  บุคลากรมีเทคนิคในการจูงใจ
และการถ่ายทอดความรู้ มีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.79)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ 
เอกสารมีความน่าสนใจ เนือหาครอบคลุม มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.65) 
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ตารางที22 ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน ของระดบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา
จาํแนกตามวตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน 

วตัถุประสงค์ในการ 
สมัครเรียน 

ระดบัความสําคญั(ร้อยละ) 

X  S.D. ระดับ มาก
ทสุีด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทสุีด 

1.ตอ้งการพฒันาตนเอง  105 

(28.8) 
129 

(35.3) 
118 

(32.3) 
10 

(2.7) 
3 

(0.8) 
3.88 0.89 มาก 

2.ตอ้งการเพิมผลการเรียน
ในโรงเรียน  

127 

(34.8) 
128 

(35.1) 
84 

(23.0) 
26 

(7.1) 
0 

(0) 
3.98 0.93 มาก 

3.ตอ้งการนาไปใชส้อบ
เพือเรียนต่อในระดบัที
สูงขึน  

98 

(26.8) 
167 

(45.8) 
73 

(20.0) 
25 

(6.8) 
2 

(0.5) 
3.92 0.89 มาก 

4.ตอ้งการมีสังคมร่วมกบั
กลุ่มเพือน  

95 

(26.0) 
160 

(43.8) 
92 

(25.2) 
16 

(4.4) 
2 

(0.5) 
3.90 0.85 มาก 

รวม 3.92 0.67 มาก 

 

 จากตารางที 22 พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายให้ความสําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวิชา จาํแนกตามขอ้วตัถุประสงค์ในการสมคัรเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( X = 

3.92)    

 เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่าค่าเฉลียสูงสุด  คือ ตอ้งการเพิมผลการเรียนในโรงเรียน มี
ความสําคญัอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.98) รองลงมาคือ ตอ้งการนาํไปใช้สอบเพือเรียนต่อในระดบัที
สูงขึน มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.92)  ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ตอ้งการพฒันาตนเอง 

มีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก  ( X = 3.88) 

 



70 

ตอนท ี6 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันกวด
วชิากบัพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนั
กวดวิชากบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ใชค้่า  Pearson Correlation coefficient ที
ระดบัความเชือมนั 99 %  ซึงผลการวเิคราะห์แสดงดงัตารางที  23 - 27  

ตารางที  23 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนั
กวดวิชาทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในดา้นการ
เลือกสถาบนักวดวชิา 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที 23  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในดา้นการเลือกสถาบนักวด
วชิา   โดยใชก้ารวเิคราะห์ ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ระดบัมากในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.893 สําหรับดา้น

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

พฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียน 

r P-value ระดับ
ความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.893** 0.000 มากในทิศทางบวก 

2.ดา้นราคา 0.485** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

3.ดา้นสถานที 0.613** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.420** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

5.ดา้นบุคลากร 0.333** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

6.ดา้นกระบวนการ 0.569** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

7.ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 0.451** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 
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ราคา ดา้นสถานที และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 

0.485, 0.613 และ 0.569  ส่วนดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ย
ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.420 และ 0.333 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01   

ตารางที  24   แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนั
กวดวิชาทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในดา้นการ
เลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที 24  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ของสถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  ในด้านการเลือก
ภาพลักษณ์และความน่าเชือถือ โดยใช้การวิเคราะห์ ด้วยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายดา้นพบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสัมพนัธ์ระดบัมากในทิศทางบวก 
มีค่า  r = 0.762 สาํหรับดา้นราคา ดา้นสถานที ดา้นกระบวนการ และ ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  มี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.753, 0.660 , 0.582  และ 0.469  ส่วนดา้น

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.762** 0.000 มากในทิศทางบวก 

2.ดา้นราคา 0.753** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

3.ดา้นสถานที 0.660** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.454** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

5.ดา้นบุคลากร 0.422** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

6.ดา้นกระบวนการ 0.582** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

7.ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 0.469** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 
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การส่งเสริมการขาย และดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.454และ 
0.422 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01   

ตารางที  25   แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนั
กวดวิชาทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในดา้นการ
เลือกบุคลากรและเอกสารในการสอน 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที 25  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ของสถาบนักวดวชิาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในดา้นการเลือกบุคลากร
และเอกสารในการสอน โดยใช้การวิเคราะห์ ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์
ขอ้มูล เมือพิจารณารายดา้นพบวา่  ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ระดบัมากทีสุดในทิศทางบวก มีค่า  r = 

0.918 สําหรับ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นสถานที  ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นกระบวนการ มี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.627, 0.718, 0.482และ 0.624 ส่วนดา้น

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.627** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

2.ดา้นราคา 0.918** 0.000 มากทีสุดในทิศ
ทางบวก 

3.ดา้นสถานที 0.718** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.482** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

5.ดา้นบุคลากร 0.406** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

6.ดา้นกระบวนการ 0.624** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

7.ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 0.405** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 
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บุคลากร ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.406 และ   
0.405 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01   

ตารางที  26   แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนั
กวดวิชาทีมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาในด้าน
วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที 26  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ของสถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในดา้นวตัถุประสงคใ์น
การสมคัรเรียน  โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือ
พิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ระดบัมากในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.879 

สําหรับ ดา้นราคา ดา้นสถานที ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.529, 0.720, 0.429, 0.605 และ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.879** 0.000 มากในทิศทางบวก 

2.ดา้นราคา 0.529** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

3.ดา้นสถานที 0.720** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.429** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

5.ดา้นบุคลากร 0.410** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

6.ดา้นกระบวนการ 0.605** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

7.ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 0.481** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 
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0.481 ส่วนดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.410 อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.01   

ตารางที  27   แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนั
กวดวชิาทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา ในภาพรวม 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

จากตารางที 27  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
ของสถาบนักวดวิชาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย
วธีิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ในภาพรวม  พบวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัปานมากในทิศทางบวก มีค่า r 
= 0.894 และจากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายดา้นพบวา่   ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์
ระดบัมากทีสุดในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.929 สําหรับดา้นราคา และดา้นสถานทีมีความสัมพนัธ์
ระดบัมาก ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.779, 0.794  ส่วนดา้นการส่งเสริมการขาย   ดา้นกระบวนการ 

และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.522 , 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.929** 0.000 มากทีสุดในทิศ
ทางบวก 

2.ดา้นราคา 0.779** 0.000 มากในทิศทางบวก 

3.ดา้นสถานที 0.794** 0.000 มากในทิศทางบวก 

4.ดา้นการส่งเสริมการขาย 0.522** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

5.ดา้นบุคลากร 0.458** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

6.ดา้นกระบวนการ 0.697** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

7.ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 0.528** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

ภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที
มีส่วนสาํคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ 

0.894 ** 0.000 มากในทิศทางบวก 
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0.697และ 0.528 และดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.458 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01   

ตอนท ี7 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
เรียนกวดวชิา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านจิตวิทยากบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวิชา ใช้ค่า Pearson Correlation coefficient ทีระดบัความเชือมนั 99 % ซึงผลการ
วเิคราะห์แสดงดงัตารางที 28 - 32  

ตารางที  28  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา ในขอ้การเลือกสถาบนักวดวชิา 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที  28  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านจิตวิทยา  ทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  ในขอ้การเลือกสถาบนักวดวิชา  โดยใชก้ารวิเคราะห์
ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่  ความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค  แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ  มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.393 , 
0.435 และ 0.437 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01   

 

 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 0.393** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.แรงจูงใจ 0.435** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

3.บุคลิกภาพ 0.437** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 
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ตารางที  29  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  ในขอ้การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที  29  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านจิตวิทยา ทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  ในขอ้การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ โดยใช้
การวิเคราะห์ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า  
บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.476  ส่วนความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และแรงจูงใจ มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.420 และ 0.417 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

ตารางที  30   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านจิตวิทยาทีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  ในขอ้การเลือกบุคลากรและเอกสารใน
การสอน 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 0.420** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.แรงจูงใจ 0.417** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

3.บุคลิกภาพ 0.476** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 0.420** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.แรงจูงใจ 0.455** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

3.บุคลิกภาพ 0.534** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 
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 จากตารางที  30  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านจิตวิทยา ทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  ในขอ้การเลือกบุคลากรและเอกสารในการสอนโดยใช้
การวิเคราะห์ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า  
บุคลิกภาพ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.534 ส่วนความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค และแรงจูงใจ มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.420 และ 0.455 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

ตารางที  31  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  ในขอ้วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที  31  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านจิตวิทยา ทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  ในขอ้วตัถุประสงค์ในการสมคัรเรียน   โดยใช้การ
วิเคราะห์ด้วยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ข้อมูล เมือพิจารณารายข้อ พบว่า  
แรงจูงใจ และ บุคลิกภาพ  มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.461 , 0.476 
ส่วนความตอ้งการของผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.425 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 

 

 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 0.425** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.แรงจูงใจ 0.461** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

3.บุคลิกภาพ 0.476** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 
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ตารางที  32  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  ในภาพรวม 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที 32 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านจิตวิทยา ทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  โดยใช้การวิเคราะห์ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
ในภาพรวม  พบวา่ มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.621  และ จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่  ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ  มี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.485 , 0.519 และ 0.563 และ 0.437  อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01   

ตอนที 8 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมกับพฤติกรรมการตัดสินใจสมัคร
เรียนกวดวชิา 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัร
เรียนกวดวิชา  ใช้ค่า  Pearson Correlation coefficient ทีระดบัความเชือมนั 99 %  ซึงผลการ
วเิคราะห์แสดงดงัตารางที  33 – 37 

 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 0.485** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

2.แรงจูงใจ 0.519** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

3.บุคลิกภาพ 0.563** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 

ภาพรวมปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีส่วนสาํคญั
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ 

0.621 ** 0.000 ปานกลางในทิศ
ทางบวก 
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ตารางที  33   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคมทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  ในขอ้การเลือกสถาบนักวดวชิา 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที  33  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านสังคม   ทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา ในขอ้การเลือกสถาบนักวดวชิา โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย
วธีิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวเิคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายขอ้  พบวา่ ดา้นวฒันธรรม และ
ดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์ระดบัน้อย ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.368 และ 0.310  สําหรับด้าน
ครอบครัว แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.091 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01   

ตารางที  34   แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคมทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  ในขอ้การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

ปัจจัยด้านสังคม 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นวฒันธรรม 0.368** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.ดา้นสังคม 0.310** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

3.ดา้นครอบครัว 0.091** 0.000 แทบจะไม่มีในทิศ
ทางบวก 

ปัจจัยด้านสังคม 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นวฒันธรรม 0.348** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.ดา้นสังคม 0.345** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

3.ดา้นครอบครัว 0.059** 0.000 แทบจะไม่มีในทิศ
ทางบวก 
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 จากตารางที  34  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคม ทีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา ในขอ้การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ โดยใชก้ารวิเคราะห์
ดว้ยวธีิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายขอ้  พบวา่ ดา้นวฒันธรรม 
และดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์ระดบัน้อย ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.348 และ 0.345  สําหรับดา้น
ครอบครัว แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.059 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01   

ตารางที  35  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคมทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  ในขอ้การเลือกบุคลากรและเอกสารในการสอน 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที  35  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคม ทีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในขอ้การเลือกบุคลากรและเอกสารในการสอน   โดยใช้การ
วิเคราะห์ดว้ยวิธีสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายขอ้  พบวา่ ดา้น
วฒันธรรม และดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์ระดบัน้อย ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.356 และ 0.424 
สําหรับดา้นครอบครัว แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.077 อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั 0.01     

 

 

 

ปัจจัยด้านสังคม 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นวฒันธรรม 0.356** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.ดา้นสังคม 0.424** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

3.ดา้นครอบครัว 0.077** 0.000 แทบจะไม่มีในทิศ
ทางบวก 
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ตารางที  36  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคมทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา ในขอ้วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

 จากตารางที  36  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคม ทีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ในขอ้วตัถุประสงคใ์นการสมคัรเรียน  โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยวิธี
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน จากการวิเคราะห์ขอ้มูล เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ด้านวฒันธรรม และ
ดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์ระดบัน้อย ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.368 และ 0.294สําหรับด้าน
ครอบครัว แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.112 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.01     

ตารางที  37  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคมทีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา  ในภาพรวม 

ปัจจัยด้านสังคม 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นวฒันธรรม 0.368** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.ดา้นสังคม 0.294** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

3.ดา้นครอบครัว 0.112** 0.000 แทบจะไม่มีในทิศ
ทางบวก 

ปัจจัยด้านสังคม 
พฤตกิรรมการตดัสินใจสมคัรเรียน 

r P-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1.ดา้นวฒันธรรม 0.422** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

2.ดา้นสังคม 0.401** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

3.ดา้นครอบครัว 0.100** 0.000 แทบจะไม่มีในทิศ
ทางบวก 

ภาพรวมปัจจยัดา้นสังคมทีมีส่วนสาํคญัต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจ 

0.447 ** 0.000 นอ้ยในทิศทางบวก 

** มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  
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 จากตารางที  37  แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสังคม ทีมีผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสหสัมพนัธ์ของเ พียร์สัน จากการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  ในภาพรวมพบวา่  มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ย ในทิศทางบวก มีค่า  r = 0.447  เมือ
พิจารณารายขอ้  พบวา่ ดา้นวฒันธรรม และ ดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ย ในทิศทางบวก มี
ค่า  r = 0.422และ 0.401 สําหรับดา้นครอบครัว แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ ในทิศทางบวก มีค่า  r = 

0.100 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01     
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บทท ี5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพือเพือศึกษาปัจจยัการตลาดทีมีส่วนสําคญั
ต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัคือ  นกัเรียนระดบัมธัยมปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ทีเรียนกวด
วชิา จาํนวน 365 คน กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณขนาดตวัอยา่งของยามาเน่  ทีระดบั
ความเชือมนั 95 % และมีความคลาดเคลือนไดร้้อยละ 5 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม
ทีผูว้จิยัสร้าง แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลทวัไป
เกียวกบันกัเรียนระดบัมธัยมปลาย ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชนั ประเภทของโรงเรียนทีศึกษา ระดบั
ผลการศึกษา รายไดข้องนกัเรียน ระดบัราคาในการสมคัรเรียน คาํถามเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลาย
คาํตอบใหเ้ลือก และเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว รวมทงัหมด 6 ขอ้ 

 ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาที
มีความสําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ประกอบดว้ย  
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที  ดา้นการส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตาม
มาตรวดัของลิเคร์ท ไดแ้ก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยทีสุด จาํนวน 40 ขอ้ 

 ส่วนที 3 แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีมีส่วนสาํคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวิชา แบ่งออกเป็น 3 ขอ้ ประกอบดว้ย ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แรงจูงใจ และ
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บุคลิกภาพ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตรวดัของลิเคร์ท  
ไดแ้ก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด จาํนวน 17 ขอ้ 

 ส่วนที 4 แบบสอบถามเกียวกับปัจจัยด้านสังคมทีมีทีมีส่วนสําคัญต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา   แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นวฒันธรรม  ดา้นสังคม และ 

ดา้นครอบครัว โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตรวดัของ
ลิเคร์ท ไดแ้ก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีสุด จาํนวน 15 ขอ้ 

 ส่วนที 5 แบบสอบถามเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา   แบ่งออกเป็น 4 
ขอ้ ประกอบดว้ย การเลือกสถาบนักวดวิชา การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ การเลือก
บุคลากรและเอกสารในการสอน และวตัถุประสงค์ในการสมคัรเรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สร้างตามมาตรวดัของลิเคร์ท ไดแ้ก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง  นอ้ย  
และนอ้ยทีสุด จาํนวน 16 ขอ้ 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัได้ทาํการเก็บแบบสอบดว้ยตนเอง ให้แก่ นกัเรียนระดบั
มธัยมปลายทีเรียนกวดวชิา ตอบกลบัมา จาํนวน 365 ชุด จากนนัไดแ้บบสอบถามดงักล่าวมาลงรหสั 
ป้อนขอ้มูล และวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  

 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้การแจแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และ ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน  สําหรับผลการทดสอบความสัมพนัธ์ใชส้ถิติแบบ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   ทีระดบัความเชือมนั 99 % สําหรับ
การวจิยั ผูว้จิยัไดน้าํเสนอตามขนัตอนดงันี 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  สามารถสรุปผลได ้ดงันี 
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 ตอนท ี1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมปลาย ใน
เขตอาํเภอเมือง จังหวดันครปฐม 

จากผลการศึกษาขอ้มูลทวัไปของนักเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชา พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย มากกวา่เพศหญิง  เป็นระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ศึกษาอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาลเป็น
ส่วนใหญ่  มีระดบัผลการศึกษา เกรดเฉลียระหว่าง 2.01 – 3.00 สําหรับรายได้ของนักเรียน
โดยประมาณ คือตาํกวา่ 100 บาท ต่อวนั  และส่วนใหญ่จ่ายค่าราคาในการสมคัรเรียนนอ้ยกวา่ 2,000 

บาท    

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถาบัน
กวดวชิาทมีีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา 

 จากผลการศึกษาพบว่านกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัต่อปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวชิาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วิชา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความสําคญัในดา้นบุคลากรมากทีสุด ให้ความสําคญัในดา้น
กระบวนการ อยูใ่นระดบัรองลงมา และใหค้วามสาํคญัดา้นการส่งเสริมการขาย นอ้ยทีสุด 

 ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา 

 จากผลการศึกษาพบว่านกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัต่อปัจจยั
ดา้นจิตวทิยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
ความสาํคญัในดา้นดา้นบุคลิกภาพมากทีสุด   ใหค้วามสําคญัในแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัรองลงมา และ
ขอ้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอ้ยทีสุด 

 ตอนที 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปัจจัยด้านสังคมทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
สมัครเรียนกวดวชิา 

 จากผลการศึกษาพบว่านกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัต่อปัจจยั
ดา้นจิตวิทยาทีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้
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ความสําคญัในดา้นดา้นบุคลิกภาพมากทีสุด ให้ความสําคญัในแรงจูงใจ อยูใ่นระดบัรองลงมา และ
ขอ้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอ้ยทีสุด 

 ตอนท ี5 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา 

 จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัเกียวกบั
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญัในการเลือก
สถาบันกวดวิชามากทีสุด   ให้ความสําคัญในข้อวตัถุประสงค์ในการสมัครเรียน อยู่ในระดับ
รองลงมา และขอ้การเลือกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ นอ้ยทีสุด 

 ตอนที 6 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของ
สถาบันกวดวชิากบัพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ สามารถสรุปไดว้า่ ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัมากใน
ทิศทางบวก  เมือพิจารณารายดา้นพบว่า   ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ระดบัมากทีสุดในทิศ
ทางบวก   สําหรับดา้นราคา และดา้นสถานทีมีความสัมพนัธ์ระดบัมาก ในทิศทางบวก   ส่วนดา้น
การส่งเสริมการขาย   ดา้นกระบวนการ และดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์ระดบัปาน
กลางในทิศทางบวก มี  และดา้นบุคลากร มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยในทิศทางบวก  

 ตอนที 7 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา 

 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ สามารถสรุปไดว้่า ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัปาน
กลางในทิศทางบวก  เมือพิจารณารายด้านพบว่า  ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แรงจูงใจ  และ
บุคลิกภาพ  มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก  
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 ตอนที 8 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
สมัครเรียนกวดวชิา 

 จากการทดสอบความสัมพนัธ์ สามารถสรุปไดว้า่ ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยใน
ทิศทางบวก  เมือพิจารณารายดา้นพบวา่  ดา้นวฒันธรรม และ ดา้นสังคมมีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ย 
ในทิศทางบวก สาํหรับดา้นครอบครัว แทบจะไม่มีความสัมพนัธ์ ในทิศทางบวก  

อภิปรายผลการวจัิย    

จากการศึกษาวิจยัเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม สามารถนาํมาอภิปรายร่วมกบัแนวคิด ทฤษฏี 
และผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 1.นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดของสถาบันกวดวิชาทีมีส่วนสําคัญต่อพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชา  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยให้ความสําคญัในดา้นบุคลากรมากทีสุด ให้ความสําคญัในดา้น
กระบวนการ อยู่ในระดับรองลงมา และให้ความสําคญัด้านการส่งเสริมการขาย น้อยทีสุด ซึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนีย ์วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัสําคญั
ทางการตลาดและความตอ้งการของผูเ้รียนทีมีต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา   พบว่า
ปัจจยัทีมีความสําคญัทีสุด ไดแ้ก่วิธีการสอน ผูเ้รียนมีความตอ้งการให้ผูส้อนใช้วิธีการสอนแบบ
เขียนบนกระดาน สําหรับดา้นราคา พบวา่ลูกคา้ตอ้งการส่วนลดเป็นพิเศษ ถือเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อ
ผูเ้รียนหรือผูบ้ริโภค    

นอกจากนีผลยงัแสดงความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิชยั สมส่งสวสัดิ (2552) ไดศึ้กษา
ปัจจยัความสําเร็จของโรงเรียนกวดวิชาวา่ ปัจจยัความสําเร็จทีสําคญัทีผูป้ระกอบการควรตอ้งมี ใน
การดาํเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาคือ อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญในวิชาทีสอนเป็น
อย่างดี มีเทคนิคในการสอนให้ผูเ้รียนสามารถทาํขอ้สอบได้และเขา้ใจบทเรียนเป็นอย่างดี มีการ
สอนวิธีการแก้ไขปัญหาโจทย์ในลักษณะต่างๆได้อย่างรวดเร็ว  และเป็นอาจารย์ทีมาจาก
สถาบนัการศึกษาทีมีชือเสียง มีการรวมกลุ่มผูส้อนทีมีความชาํนาญในวิชาทีแตกต่าง และสอดคลอ้ง
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กบังานวจิยัของสถาพร  อาอุ่น (2550) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่น
อารีวทิยาจงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
อุ่นอารีวิทยา ของผูป้กครองมากทีสุด  คือดา้นเนือหาวิชา ดา้นบุคลากร และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของอรุณ  จุติผล (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรราราช  
จงัหวดันครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในระดบัมาก  ต่อ
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านบุคลากร ปัจจยัด้านกระบวนการและปัจจยัด้านภาพลักษณ์ทาง
กายภาพ  

มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุฑาภรณ์ พลูบุญ (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  จากผลการศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาทีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิาเป็นอนัดบั 1 โดย
ปัจจยัย่อยด้านอาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ในการสอนมีผลต่อการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชามากทีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัราภรณ์  ภูบุญศรี (2552) ศึกษา
เรืองปัจจยัสําคญัในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา : กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จงัหวดั
อุบลราชธานี  ผลการศึกษาปัจจัยสําคัญในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนักเรียน
ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 5 และปีที 6ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี  ส่วน
ใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นบุคลากรมากทีสุด  

นอกจากนียงัพบความไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนิดา ธนากรกุล (2553) ไดศึ้กษาปัจจยั
ทีมีความสัมพนัธ์กบัความสําเร็จของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ นกัเรียน
ระดบัมธัยมการศึกษาตอนปลายจะใหค้วามสาํคญัต่อกลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนกวดวิชา  แต่เมือ
มาพิจารณาในแต่ละด้านกลบัพบว่าผูป้ระกอบการ กลบัให้ความสําคญัในด้านสถานทีมากทีสุด 
โดยเฉพาะเรืองการตกแต่งสถานทีให้สวยงาม สะอาด ปลอดภยั และการเลือกสถานทีตงัทีอยู่ใน
บริเวณแหล่งชุมชน พบเห็นไดง่้าย การคมนาคมสะดวกเป็นสําคญั โดยผูป้ระกอบการถือว่าปัจจยั
ดา้นสถานที ถือเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการนาํเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ และไม่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของเพชรพร ขาํเนียม (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาและความ
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คิดเห็นต่อการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชาของผูเ้รียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจยั
พบวา่ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาของผูเ้รียน โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจในระดบั
มากทุกดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นสถานทีและทาํเลทีตงั ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียน 

และสิงอาํนวยความสะดวกตามลาํดบัผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการ โดยรวมเห็นดว้ยใน
ระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นการจดัองคก์าร ดา้นการจูงใจผูเ้รียน ดา้นการควบคุมคุณภาพการศึกษา 

และดา้นการวางแผนการสอนตามลาํดบั   

รวมถึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของแสงเดือน อินทร์ลือ (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกสถานศึกษาของนกัเรียนในเขตอาํเภอเมือง    จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานศึกษาของนกัเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของพรหมสร เดชากวินกุล (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร   ไวว้า่ประเภทของสถาบนักวด
วชิาทีเลือกเรียน จะนิยมเลือกเรียนกวดวิชาในสถาบนักวดวิชาทีสอนวิชาเดียวเป็นหลกั มากกวา่ใน
สถาบนัทีสอนหลายวชิา สาํหรับปัจจยัหลกัดา้นทาํเลทีตงัของสถาบนักวดวิชานนั จะให้ความสําคญั
ทีการจราจรไม่ติดขดัมากทีสุด ตามมาด้วยความสะดวกของบริเวณจอดรถ และปัจจยัด้านความ
สะดวกในการเดินทางตามลาํดบั  และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพณตา  คชกูล (2553) ศึกษาเรือง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาตามความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการในอาํเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดของโรงเรียนกวดวิชาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้น พบวา่เรียงลาํดบั
ความสําคญัค่าเฉลียมากไปหาน้อย ได้ดงันี ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์และการนําเสนอทางกายภาพ 
ปัจจยัดา้นบุคลากรปัจจยัผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคม ปัจจยัดา้นสถานที  และทาํเลทีตงั ปัจจยัดา้น
ขนัตอนกระบวนการ  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

นอกจากนีไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศุภกานต์  แซงราชา (2554) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการทีมีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย : การศึกษาในนกัเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยั พบวา่ จาก
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในปัจจัยด้าน
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ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเป็นอนัดบัแรก  และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพร  วงษ์
นครินทร์(2554) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีมีต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในจงัหวดัสมุทรปราการในการเลือกสถาบนักวดวิชา  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการทีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดั
สมุทรสาคร ไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นเนือหาหลกัสูตรและเอกสาร โดยปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ 
รูปแบบหลกัสูตรทีตรงกบัความตอ้งการ เช่น เนือหาเจาะลึกรายวิชา เนือหาทีจะเรียนล่วงหน้าตรง
กบัแนวขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยั  

 2.นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นจิตวิทยาทีมีส่วน
สําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ศิริกร  บุญแสน (2552) ศึกษาเรืองสภาพการเรียนกวดวิชา กรณีศึกษานักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 6 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรทีมี
ความสัมพนัธ์กบัสภาพการเรียนกวดวิชาของนกัเรียน คือสถาบนัทีตอ้งการศึกษาต่อของนกัเรียน  
และความตอ้งการของผูป้กครองนักเรียน และสอดคล้องกบังานวิจยัของศิริกร บุญแสน (2552) 
ศึกษาเรืองสภาพการเรียนกวดวิชา กรณีศึกษานักเรียนชันมธัยมศึกษาปีที 6 ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพการเรียนกวดวิชา
ของนกัเรียน คือสถาบนัทีตอ้งการศึกษาต่อของนกัเรียน  และความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียน 

รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุมิตรา คลาํงาม (2552) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 1  
ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั  0.01 ได้แก่ ปัจจยัดึงดูด ด้านเป้าหมาย ความเชือ ค่านิยม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเคยชิน ปัจจยัผลกัดนั ดา้นความคาดหวงั พนัธะสัญญา และแรง
เสริม ปัจจยัสนบัสนุน ดา้นโอกาส ความสามารถ และการสนบัสนุน สําหรับปัจจยัทีสามารถ
พยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นเป้าหมาย ปัจจยัดา้นความคาดหวงั ปัจจยัดา้นความสามารถและปัจจยัดา้นการสนบัสนุน และ
ตวัแปรพยากรณ์ทีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที 
0.01 
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 3.นักเรียนระดับมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านสังคมทีมีส่วน
สําคญัต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสุธาสินี  ดอกชะเอม (2552) ศึกษาเรืองปัจจยัทางสังคมทีมีผลต่อการกระทาํผิดซาํของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํจงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา่ส่วนปัจจยัทางสังคมของผูต้อ้งขงักระทาํ
ผิดซําและกระทาํผิดครังแรกมีลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยไม่แออัดแต่มีลักษณะเป็นชุมชนทีไม่
ปลอดภยัจากปัญหายาเสพติด  มีความสัมพนัธ์ในครอบครัวอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปัจจยัทางสังคมที
มีผลต่อการกระทาํผดิซาํของผูต้อ้งขงั คือ ลกัษณะชุมชนทีอยูอ่าศยัและความความคาดหวงัต่อสังคม 

 4.นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจ
สมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สถาพร  อาอุ่น (2550) 
ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยาจงัหวดัสมุทรปราการ ผล
การศึกษาสรุปไดด้งันี ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผูป้กครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากคือด้าน
เนือหาวิชา  ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานทีและสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน และดา้นอุปกรณ์ และ
สือการเรียนการสอน  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทีสุด จาํนวน 2 รายการ คือมี
การจดักิจกรรมดา้นการเรียนการสอนไดต้รงกบัวิชาและหลกัสูตรทีสอน และจดัให้มีรายวิชาเสริม 
เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และกีฬา   

ผลไดแ้สดงความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พยงค ์ สุทธิผล (2550) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิงชัน  
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองทีส่งบุตรหลานเขา้
เรียนในโรงเรียนกุศลศึกษา เขตตลิงชนั  กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ถา้แยก
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากมากไปน้อย  ดังนัน ด้านวิชาการ 
รองลงมา ดา้นอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้ม ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน  ดา้น
การบริการ และดา้นค่าใชจ่้าย ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพชรพร ขาํเนียม (2551) 

ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาและความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการโรงเรียน
กวดวชิาของผูเ้รียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเรียน
กวดวิชาของผูเ้รียน โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียนการ
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สอน ดา้นสถานทีและทาํเลทีตงั ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียน และสิงอาํนวยความสะดวกตามลาํดบั
ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการ โดยรวมเห็นดว้ยในระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นการจดั
องค์การ ดา้นการจูงใจผูเ้รียน ดา้นการควบคุมคุณภาพการศึกษา และดา้นการวางแผนการสอน
ตามลาํดบั 

 5.นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวิชากบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา
โดยภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัมากในทิศทางบวก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉตัรชยั  
พานิชการ (2554) ศึกษาเรืองการตดัสินใจของผูป้กครองทีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวด
วิชาในเขตอาํเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  ผลการวิจยัพบว่า 1)ในภาพรวมระดับการตดัสินใจของ
ผูป้กครองทีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในเขตอาํเภอเมืองจงัหวดัชลบุรีในดา้นการ
เลือกผูข้ายอยูใ่นระดบัมาก  2)ผูป้กครองทีมีระดบัการศึกษา อาชีพ และช่วงชนัเรียนของบุตรหลาน
ทีต่างกนั  มีผลต่อระดบัการตดัสินใจทีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในดา้นการเลือก
ผูข้ายทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 3)ผูป้กครองทีมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์และบริการในส่วนของช่วงวนัทีบุตรหลานเรียน และชวัโมงเรียนต่อสัปดาห์ ทีแตกต่าง
กนัมีระดบัการตดัสินใจทีแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ศุภกานต ์แซงราชา (2554) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีมีผลต่อการ
เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย : การศึกษาในนกัเรียนของโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ จงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยั พบวา่ จากปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการพบวา่  
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเป็นอนัดบัแรก  

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นขนัตอนการให้บริการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
หลกัฐานทางกายภาพ ปัจจยัดา้นสถานทีให้บริการและเวลาทีให้บริการ ปัจจยัดา้นราคาและตน้ทุน
อืนๆ ในการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและการให้ความรู้ ตามลาํดบั ซึงจากผล
การศึกษาทีได้สามารถนาํผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง  พฒันาและวางแผนการตลาดแก่
ผูป้ระกอบการธุรกิจกวดวชิาในพืนทีและผูที้มีความสนใจจะประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวชิาต่อไป  

รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพร  วงษน์ครินทร์(2554) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการทีมีต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัสมุทรปราการในการเลือกสถาบนั
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กวดวิชา  ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจ
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัสมุทรสาคร ไดแ้ก่ 1)ปัจจยัดา้นเนือหาหลกัสูตรและ
เอกสาร  โดยปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ รูปแบบหลกัสูตรทีตรงกบัความตอ้งการ เช่น เนือหา
เจาะลึกรายวชิา เนือหาทีจะเรียนล่วงหนา้ตรงกบัแนวขอ้สอบเขา้มหาวิทยาลยั 2) ปัจจยัดา้นบุคลากร 
โดยปัจจยัย่อยทีมีค่าเฉลียสูงสุดไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการสอนให้เขา้ใจได้ดี 3) 
ปัจจยัด้านสิงนําเสนอทางกายภาพ  โดยปัจจยัย่อยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่ การมีชือเสียงด้าน
การศึกษามานาน 4) ปัจจยัดา้นกระบวนการ  โดยปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ การเปิดสอนแต่
ละวชิามีหลายช่วงเวลาเพือให้เลือกเรียน  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่ 5) ปัจจยัดา้นทาํเลทีตงั โดยปัจจยัยอ่ยทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด ไดแ้ก่ ทาํเลทีตงัสามารถหาพบไดง่้าย  6)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  โดยปัจจยัยอ่ยทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ การแนะนะจากเพือนและรุ่นพี และ 7) ปัจจยัดา้นราคาค่าเรียนและวิธีการชาํระ
ค่าเรียน  โดยปัจจัยย่อยทีมีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่ สามารถชําระค่าเรียนได้หลายทาง เช่น ทาง
อินเตอร์เน็ต  โดยผา่นบญัชีธนาคาร เงินสด  

ผลยงัแสดงว่าสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑาภรณ์  พูลบุญ (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  จากผลการศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนกวดวิชาทีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาเป็น
อนัดบั 1 

 6.นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านจิตวิทยา กับพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชา โดยภาพรวมพบว่ามี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางในทิศทางบวก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุมิตรา คลาํงาม (2552) 

ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 4 สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 1  พบวา่ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจศึกษาต่อของ
นกัเรียน ไดแ้ก่ ปัจจยัดึงดูด ดา้นเป้าหมาย ความเชือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเคย
ชิน ปัจจยัผลกัดนั ดา้นความคาดหวงั พนัธะสัญญา และแรงเสริม ปัจจยัสนบัสนุน ดา้นโอกาส 

ความสามารถ และการสนบัสนุน  สําหรับปัจจยัทีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อของ
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นกัเรียนไดอ้ยา่ง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเป้าหมาย ปัจจยัดา้นความคาดหวงั ปัจจยัดา้นความสามารถและ
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุน และตวัแปรพยากรณ์ทีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจศึกษาต่อของนกัเรียน 

 7.นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้ความสําคญัเกียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัดา้นสังคมกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา   โดยภาพรวมพบวา่มีความสัมพนัธ์
ระดบัน้อยในทิศทางบวก ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ จงอกัษร (2552) ศึกษาเรือง
ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ของผู ้ปกครองนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 6 ในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี   จงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัสงขลา   ผล
การศึกษา พบวา่ขอ้มูลความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทางสังคมของผูป้กครองนกัเรียนชนัประถมศึกษา
ปีที 6 จากการศึกษาวจิยั พบวา่ผูป้กครองนกัเรียน ส่วนใหญ่ผูเ้สนอความคิดตดัสินใจหรือมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์  และมีวตัถุประสงค์ในการเรียนกวดวิชา
คณิตศาสตร์เพือสอบเขา้เรียนต่อ 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 1.ด้านผลิตภณัฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวชิาทีมีส่วนสาํคญัต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเรืองการช่วยใหบ้รรลุเป้าหมาย
การเรียน ดงันันทางโรงเรียนกวดวิชาหรือผูที้สนใจเกียวกบัธุรกิจนีควรพิจารณาถึงรูปแบบของ
หลักสูตรต้องตรงกับความต้องการของนักเรียน ดังนันในการวางหลักสูตรการเรียนจะต้อง
ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนเอกสาร
ประกอบการเรียนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละโรงเรียนกวดวิชา จะตอ้งบรรจุเนือหาโดยละเอียด 

และมีบนัทึกยอ่ช่วยจาํเพือใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจมากขึน และจดจาํในส่วนทีสาํคญัไดง่้ายขึน 

 2.ดา้นราคา จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวชิาใหค้วามสําคญั
ต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาทีมีส่วนสําคัญต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเรืองความสมเหตุสมผลของราคา
ดงันนัโรงเรียนกวดวิชาควรคิดค่าเล่าเรียนควรตงัราคาตามความเหมาะสมควรตงัราคาตามคุณภาพ
และสถานการณ์การแข่งขนั ราคาทีถูกจนเกินไปผูเ้รียนอาจจะมองว่าโรงเรียนกวดวิชานันไม่มี
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คุณภาพในการเรียนการสอนก็ได ้ หรือราคาแพงเกินไปอาจจะทาํให้ผูเ้รียนไปเลือกใช้บริการจาก
โรงเรียนอืนก็ได ้

 3.ด้านสถานที จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวชิาทีมีส่วนสาํคญัต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะเรืองมีการตกแต่งสถานที
สวยงาม สะอาด ปลอดภยั ดงันนัทางโรงเรียนกวดวิชาหรือผูที้สนใจเกียวกบัธุรกิจนีควรพิจารณาถึง
มีความสะอาดของสถานทีเรียน รวมไปถึงบริเวณโดยรอบ สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมกบั
จาํนวนนกัเรียนทีมาเรียนไม่ควรจดัให้มีผูเ้รียนมากจนเกินไป ซึงจะทาํให้ผูส้อนสามารถให้ความ
สนใจและดูแลนกัเรียนอยา่งทวัถึง ซึงส่งผลกระทบถึงพฒันาการในการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย ความ
ปลอดภยัของอาคารและบริเวณโดยรอบก็ถือเป็นเรืองสาํคญัทีผูป้กครองและนกัเรียนใหค้วามสนใจ 

 4.ดา้นการส่งเสริมการขาย จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชา
ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาทีมีส่วนสําคัญต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเรืองมีการ
ประชาสัมพนัธ์ เช่น การจดัการบรรยายพิเศษ การเขา้เป็นอาจารยพ์ิเศษตามสถานศึกษา การแนะนาํ
ผูเ้รียนทีประสบความสําเร็จ ดงันนัทางโรงเรียนกวดวิชาหรือผูที้สนใจเกียวกบัธุรกิจนีควรพิจารณา
ถึงการจัดทําสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้เ ป็นทีรู้จักแก่นักเรียนและผูป้กครอง  
โดยเฉพาะการโฆษณาด้วยการแจกใบปลิว เพราะการโฆษณาด้วยใบปลิว ถือเป็นการโฆษณา
โรงเรียนกวดวิชาไดดี้  เพราะสามารถทาํให้นกัเรียนและผูป้กครองไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัรายละเอียด
ต่างๆ ของโรงเรียนกวดวชิา  

ในใบปลิวนันควรมีรายละเอียดขอ้มูลเกียวกบัหลกัสูตรทีเปิดสอน  ตารางเรียน ราคาค่า
เรียน รวมทงัผลงานของโรงเรียนกวดวชิาสาํหรับโรงเรียนกวดวชิาทีเพิงเปิดทาํการสอนเป็นครังแรก  
รายละเอียดทีน่าจะลงในใบปลิวควรเป็นคุณสมบติัทีเด่นของโรงเรียน  รวมทงัการลงจุดเด่นของ
โรงเรียน  ทีจะดึงดูดให้นกัเรียน และผูป้กครองมาสมคัรเรียนให้ได ้และใบปลิวควรมีลกัษณะที
สวยงามน่ารักถูกใจนกัเรียน และนาํไปแจกตามหนา้โรงเรียน  หนา้ห้างสรรพสินคา้ หรือศูนยก์ารคา้
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สยามเซ็นเตอร์  เป็นตน้ นอกจากนนัแลว้โรงเรียนกวดวิชาควรให้ความสําคญัสือภายใน ในการแจง้
ข่าวสารใหแ้ก่นกัเรียนและผูป้กครองเป็นระยะๆดว้ย 

 5.ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวชิาทีมีส่วนสาํคญัต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยเฉพาะเรือง ครูผูส้อนมีความเป็น
กนัเองดงันนัทางโรงเรียนกวดวิชาหรือผูที้สนใจเกียวกบัธุรกิจนีควรพิจารณาถึงการคดัสรรอาจารย์
ผูส้อนทีจะตอ้งสือสารใหน้กัเรียนเขา้ใจไดง่้าย มีเทคนิคการจาํต่างๆ และการเอาใจใส่นกัเรียนทุกคน
ก็เป็นสิงทีสําคญั เพือสร้างความเป็นกนัเองและลดความกดดนัของนกัเรียน ส่วนเจา้หนา้ทีควรให้
การตอ้นรับ แนะนาํและประสานงานกบักลุ่มนกัเรียน ติดตามข่าวสารต่างๆ ตลอดเวลา เพือให้
ขอ้มูลทีถูกตอ้งและรวดเร็วเป็นสิงทีจาํเป็นอย่างยิง เพราะเจา้หน้าทีจะเป็นบุคคลทีใกล้ชิดกับ
นกัเรียนมากกวา่อาจารยผ์ูส้อน ดงันนั การดูแล เอาใจใส่ ความเป็นกนัเอง ของเจา้หนา้ที เป็นสิง
สําคญัสําหรับงานบริการในการทีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโรงเรียนกวดวิชากบันกัเรียน
และผูป้กครอง  ดงันนัควรทีจะมีการอบรมเจา้หนา้ทีก่อนทีจะมีการปฏิบติังาน และมีการทบทวนอยู่
เสมอ รวมไปถึงการแต่งกายของเจา้หนา้ที ทีควรสุภาพเรียบร้อย จะส่งผลให้เกิดความน่าเชือถือและ
ความเป็นกนัเองใหก้บันกัเรียนและผูป้กครองในการเขา้มาติดต่อในครังแรกได ้

 6.ดา้นกระบวนการ จากผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวิชาให้
ความสาํคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวชิาทีมีส่วนสาํคญัต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเรืองมีสือการสอนทีทนัสมยั 

หลากหลาย น่าเชือถือ ดงันนัทางโรงเรียนกวดวิชาหรือผูที้สนใจเกียวกบัธุรกิจนีควรพิจารณาถึงการ
สร้างความมนัใจให้กบักลุ่มนกัเรียนทีจะมาสมคัรเรียนนนั ขนัตอนการแนะนาํหลกัสูตรจะตอ้ง
ชดัเจน สามารถทีจะตอบคาํถามในกรณีทีเกิดความสงสัยได ้โดยการจดัทาํเอกสารระบุขนัตอน และ
ขอ้มูลทีใชป้ระกอบอืนๆ ทีใชใ้นการแนะนาํหลกัสูตร จดัเก็บเอาไวใ้ห้เป็นหมวดหมู่ทีชดัเจน แยก
ตามระดบัชนัการศึกษา ตงัแต่ชนั ม.4 ถึง ม.6 เอกสารเหล่านีควรทีจะมีการตรวจสอบ แกไ้ขเสมอ 

หลงัจากทีมีการเปลียนแปลง เพือใหเ้กิดความถูกตอ้งหลากหลาย  และทนัสมยัตลอดเวลานอกจากนี 

การสอนไดค้รบตามกาํหนดเวลา เป็นสิงทีควรจะปฏิบติัให้ไดอ้ยา่งสมาํเสมอ เพราะถือวา่เป็นการ
แสดงความรับผิดชอบต่อมาตรฐานทีไดก้าํหนดเอาไว ้ เพราะถา้เกิดเหตุการณ์การสอนไม่ครบตาม
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กาํหนดเวลาเกิดขึน อาจจะทาํให้ชือเสียงของโรงเรียนกวดวิชาเสียหายได้ ดงันนัในการวางตาราง
เรียนควรทีจะพิจารณาถึงเนือหาทีจะสอนว่าสอดคลอ้งกบัเวลาทีวางเอาไวห้รือไม่ ควรจะตดัหรือ
เพิมเนือหาส่วนไหน และมีการแจง้ใหก้บันกัเรียนทราบถึงเนือหาทีจะสอนเพือทีจะให้นกัเรียนมีการ
เตรียมตวัล่วงหนา้ จะเป็นการช่วยลดเวลาการสอนของอาจารยไ์ปไดม้าก ในกรณีทีอาจารยที์มีหนา้ที
ในการสอนไม่สามารถมาสอนในวนัทีกาํหนดไดค้วรจะมีการจดัหาอาจารยม์าสอนแทนหรือมีการ
นดัสอนชดเชยในเวลาอืน 

 7.ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  จากผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมปลายทีเรียน
กวดวิชาให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของสถาบนักวดวิชาทีมีส่วนสําคญั
ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยเฉพาะเรืองความโดด
เด่น แตกต่างจากสถาบนัอืนๆ ดงันนัทางโรงเรียนกวดวิชาหรือผูที้สนใจเกียวกบัธุรกิจนีควรสร้าง
ความแตกต่างจากโรงเรียนกวดวชิาทีอืนๆ ดว้ยการสร้างความโดดเด่น ความทนัสมยั และความแน่น
ของเนือหาให้กบัโรงเรียนกวดวิชา เพือสร้างความดึงดูดใจ และความสนใจให้แก่นักเรียนและ
ผูป้กครอง 

ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยครังต่อไป 

 ประเด็นหรือหัวขอ้ทีควรศึกษาวิจยัเพิมเติม ผูว้ิจยัไดน้าํเอาขอ้เสนอแนะสําหรับนกัเรียน
ระดบัมธัยมปลายทีเรียนกวดวชิา และขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวจิยัทีเกียวขอ้งมาสนบัสนุน โดยเห็น
วา่ควรมีการศึกษาเพิมเติมในเรืองต่อไปนี 

 1.ในการศึกษาครังต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่มตวัอยา่งทีเป็นนกัเรียนระดบัชนัประถมปลาย 
และมธัยมศึกษาตอนตน้  

 2.ในการศึกษาครังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัดา้นอืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นสังคม และดา้นเทคโนโลยทีีมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิา 

 3.ควรมีการศึกษาวิจยัเกียวกบัลกัษณะของโรงเรียนกวดวิชาทีผูเ้รียนและผูป้กครองมีความ
ตอ้งการทีจะส่งบุตรหลานเขา้ไปเรียน ในเรืองหลกัสูตร คุณภาพ และราคาทีพึงประสงค์เพือเป็นการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยงิขึน 
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 4.การศึกษาวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึง
ผูว้ิจยัใคร่เสนอแนะว่า การศึกษาวิจยัครังต่อไปควรใช้เครืองมือในการศึกษาประเภทอืน หรือทาํ
ควบคู่กนัไป เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก ซึงจะส่งผลให้การศึกษาวิจยัเกิด
ความสมบูรณ์มากขึน 
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แบบสอบถาม 

งานวจิยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม 

คําชีแจง  

 แบบสอบถามชุดนี จัดทาํขึนเพือประกอบการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นการรวบรวมขอ้มลูเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัร
เรียนกวดวชิาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  

 ผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมือจากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในการตอบแบบสอบถามอย่างตรงไปตรงมา
และครบถว้น ทงันีเพือเป็นประโยชน์แก่การวจิยัเท่านัน มิไดมี้จุดประสงคเ์พือประโยชน์ทางธุรกิจใดๆทงัสิน ผูว้ิจยัจะเก็บ
ขอ้มูลทีไดรั้บเป็นความลบั ผูต้อบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด และเสนอ
ผลการวจิยัเป็นภาพโดยรวมเท่านนั 

 แบบสอบถามนี ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1  ขอ้มลูดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที 2  ขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามในการ
เลือกสถาบนักวดวชิา 

 ส่วนที 3  ขอ้มลูปัจจยัดา้นจิตวทิยาทีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกสถาบนักวดวชิา 

 ส่วนที 4  ขอ้มลูดา้นสังคมทีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกสถาบนักวดวชิา 

ส่วนที 5  ขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 

 

นิชาภา  ภาปัทมาสน์ 

ผูด้าํเนินการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 



107 

ส่วนท ี1 ข้อมูลด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชีแจง กรุณาเขียนเครืองหมาย / ลงใน            ทีตรงกบัตวัท่านมากทีสุด 

1. เพศ   

  ชาย    หญิง 

2. ระดบัชนั 

  มธัยมศึกษาปีที 4  มธัยมศึกษาปีที 5   มธัยมศึกษาปีที 6 

3. กาํลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน 

  รัฐบาล ระบุ ___________________________________________________ 

  เอกชน ระบุ ___________________________________________________ 

4. ระดบัผลการเรียนเฉลียสะสมถึงปัจจุบนั 

  เกรดเฉลียไม่เกิน 2.00 

  เกรดเฉลียระหวา่ง 2.01 – 3.00 

  เกรดเฉลีย 3.01 ขึนไป 

5. รายไดที้นกัเรียนไดรั้บโดยประมาณต่อวนั 

  ตาํกวา่ 100 บาท 

  100 - 150 บาท 

  มากกวา่ 150 บาท 

6. ระดบัราคาเฉลียในการสมคัรเรียนต่อหลกัสูตรของนกัเรียนประมาณเท่าใด 

   นอ้ยกวา่ 2,000 บาท 

  2,000 – 2,500 บาท 

  2,500 บาทขึนไป 
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ส่วนท ี2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทส่ีงผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามใน
การเลอืกสถาบันกวดวชิา 

คําชีแจง ท่านคิดวา่ปัจจยัแต่ละขอ้มีความสาํคญัมาก/นอ้ยเพียงใด ในการตดัสินใจเลือกสมคัรเรียน 
กรุณาทาํเครืองหมาย /  ลงในช่องแต่ละระดบั 

ปัจจัยด้านต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มากทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

2.1.ด้านผลติภณัฑ์: 
2.1.1 ความโดดเด่นในหลกัสูตรเนือหาและความมีเอกลกัษณ์      

2.1.2 เนน้การสรุปเนือหาทีเขา้ใจง่ายทบทวนบทเรียนและ
เทคนิคการทาํขอ้สอบ  

     

2.1.3 เปิดสอนเฉพาะวชิาหลกัดา้นใดดา้นหนึงเพือสร้าง
จุดเด่นของตนเอง 

     

2.1.4 จดัทาํตาํราเรียนใหน่้าอ่านเหมาะแก่การเรียนรู้      

2.1.5 มีการใชสื้อการสอนและเทคโนโลยทีีทนัสมยั       

2.1.6 ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

     

2.1.7 การจดัตารางเวลาและตารางเรียนไม่ใหท้บัซอ้นกนั 
เพือใหผู้เ้รียนเลือกเรียนไดม้ากขึน 

     

2.1.8 ช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายการเรียน      

2.1.9 ช่วยสร้างวนิยัในการทาํการบา้น      

1.6 อืนๆ โปรดระบุ ___________________________      
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ปัจจัยด้านต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มาก
ทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

2.2 ด้านราคา: 
2.2.1 ความสมเหตุสมผลของราคา        

2.2.2 อตัราค่าเรียนทีถูกกวา่      

2.2.3 ความสะดวกในการสมคัร หรือชาํระค่าเรียนเช่น
ทางอินเตอร์เน็ท หรือธนาคาร 

     

2.2.4 การจดัเก็บค่าเรียนครอบคลุมค่าใชจ่้ายอืนๆ      

2.2.5 โปรโมชนัทีนาํเสนอ เช่น การลดราคาเรียน      

2.2.6 อืนๆ โปรดระบุ ___________________________      

2.3 ด้านสถานท:ี 
2.3.1 มีการตกแต่งสถานทีสวยงาม สะอาด ปลอดภยั       

2.3.2 มีสิงอาํนวยความสะดวก      

2.3.3 มีบริเวณจอดรถสะดวก      

2.3.4 ตงัอยูบ่ริเวณแหล่งชุมชน มีร้านคา้ มีอาหาร      

2.3.5 หอ้งเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวก       

2.3.6 หอ้งเรียนมีเครืองปรับอากาศ      

2.3.7 จาํนวนนกัเรียนในหอ้งไม่แออดั      

2.3.8 อุปกรณ์และสือการสอนทีทนัสมยั      

2.3.9 มียามหรือระบบรักษาความปลอดภยั      

2.2.10 อืนๆ โปรดระบุ __________________________      
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ปัจจัยด้านต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มาก
ทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด: 
2.4.1 มีการโฆษณา เช่น ใบปลิว แผน่พบั โฆษณาทาง
หนงัสือพิมพ ์วทิย ุป้ายโฆษณา ป้ายผา้ ตราจุดสาํคญั 

     

2.4.2 มีการประชาสมัพนัธ์ เช่น การจดัการบรรยายพิเศษ 
การเขา้เป็นอาจารยพ์ิเศษตามสถานศึกษา การแนะนาํ
ผูเ้รียนทีประสบความสาํเร็จ 

     

2.4.3 มีการจดัรายการส่งเสริมการขาย เช่นมีของแจก ลด
ค่าเรียนใหแ้ก่นกัเรียนเก่าหรือเรียนเป็นกลุ่ม 

     

2.4.4 อืนๆ โปรดระบุ ___________________________      

2.5 ด้านบุคลากร: 
2.5.1 ครูผูส้อนมีความเป็นกนัเอง      

2.5.2 ครูผูส้อนมีชือเสียงเป็นทีรู้จกั      

2.5.3 ครูผูส้อนมีความรู้ความชาํนาญ มีเทคนิคการสอน      

2.5.4 ครูผูส้อนมีความเขา้ใจเด็ก มีมนุษยสมัพนัธ์ทีดี      

2.5.5 เจา้หนา้ทีใหบ้ริการอยา่งรวดเร็ว และเป็นมิตร      

2.5.6 อืนๆ โปรดระบุ ___________________________      

2.6. ด้านกระบวนการ: 
2.6.1 มีสือการสอนทีทนัสมยั หลากหลาย น่าเชือถือ      

2.6.2 มีการจดัการหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ      

2.6.3 จดัใหมี้การทดสอบพืนฐานวดัระดบัความรู้ หรือ
ทดสอบเตรียมความพร้อมก่อสอบจริง 

     

2.6.4 อืนๆ โปรดระบุ ___________________________      
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ปัจจัยด้านต่างๆ ระดับความสําคัญ 

มาก
ทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

2.7 ด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ: 
2.7.1 ชือเสียงและระยะเวลาก่อตงั      

2.7.2 ความโดดเด่น แตกต่างจากสถาบนัอืนๆ      

2.7.3 ดา้นภาพลกัษณ์ทีทนัสมยัเหมาะกบักลุ่มผูเ้รียน      

2.7.4 การมีเวบ็ไซดข์องสถาบนักวดวชิา      

2.7.5 การแสดงสถิติและผลงานทีผา่นมา ไดแ้ก่ จาํนวน
นกัเรียนทีสอบผา่นเขา้มหาวิทยาลยั 

     

2.7.6 อืนๆ โปรดระบุ ___________________________      
 

ส่วนท ี3 ข้อมูลปัจจัยด้านจิตวทิยาทส่ีงผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลอืก
สถาบันกวดวชิา 

คําชีแจง ท่านคิดวา่ปัจจยัแต่ละขอ้มีความสาํคญัมาก/นอ้ยเพียงใด ในการตดัสินใจเลือกสมคัรเรียน 
กรุณาทาํเครืองหมาย /  ลงในช่องแต่ละระดบั 

ปัจจัยด้านต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มากทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

3.1 ความต้องการของผู้บริโภค: 

3.1.1 เพือเตรียมสอบเขา้ระดบัอุดมศึกษา      

3.1.2 เพือทบทวนเนือหาวชิาการ      

3.1.3 เพือเพิมระดบัผลการเรียนในโรงเรียน      

3.1.4 เพือใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์      

3.1.5 เพือตอ้งการออกไปเทียวนอกบา้น      
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ปัจจัยด้านต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มากทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

3.1 ความต้องการของผู้บริโภค: (ต่อ) 
3.1.6 เรียนตามเพือน/แฟชนั      

3.1.7 ผูป้กครองมีความประสงคที์จะใหเ้รียน      

3.1.8 อืนๆ โปรดระบุ __________________________      

3.2 แรงจูงใจ: 

3.2.1 ตอ้งการพฒันาผลการเรียนของตนเอง      

3.2.2 การเรียนในหอ้งเรียนไมเ่พียงพอ      

3.2.3 ตอ้งการเปลียนแปลงตนเอง      

3.2.4 ตอ้งการแข่งขนัดา้นผลการเรียนกบัเพือนร่วมชนั      

3.2.5 ตอ้งการมีกิจกรรมและเวลาร่วมกบัเพือน      

3.2.6 เอกสารและเทคนิคทีไดรั้บจากการเรียนกวดวชิาส่งผล
ต่อระดบัผลการเรียน 

     

3.2.7 อืนๆ โปรดระบุ __________________________      

3.3 บุคลกิภาพ:  

3.3.1 ภาระค่าใชจ่้ายในการสมคัรเรียนต่อหลกัสูตร      

3.3.2 การเลือกสมคัรเรียนกวดวชิาเกิดขึนจากความสมคัรใจ      

3.3.3 ตอ้งการเนือหาทางวชิาการทีหลากหลาย      

3.3.4 การเรียนกวดวชิาทาํใหรู้้สึกไดถึ้งความสาํเร็จของชีวติ      

3.3.5 อืนๆ โปรดระบุ __________________________      
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ส่วนท ี4 ข้อมูลด้านสังคมทส่ีงผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการเลอืกสถาบันกวด
วชิา 

คําชีแจง ท่านคิดวา่ปัจจยัแต่ละขอ้มีความสาํคญัมาก/นอ้ยเพียงใด ในการตดัสินใจเลือกสมคัรเรียน 
กรุณาทาํเครืองหมาย /  ลงในช่องแต่ละระดบั 

ปัจจัยด้านต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มากทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

4.1 ด้านวฒันธรรม: 

4.1.1 การเรียนกวดวชิาเป็นสิงทีปฏิบติัตามกนัเป็นหมู่คณะ      

4.1.2 การเรียนภายในโรงเรียนไมมี่ความเสมอภาค ทาํให้
ตอ้งสมคัรเรียนกวดวชิา 

     

4.1.3 ปัจจุบนัวชิาการในโรงเรียนไม่มีการปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบัโลกปัจจุบนั 

     

4.1.4 การเรียนกวดวชิานอกเหนือจากในหอ้งเรียน ทาํให้
ทราบถึงเนือหาใหม่ๆ 

     

4.1.5 การเรียนกวดวชิาตอ้งใชท้กัษะและความรู้พืนฐานทีได้
จากในหอ้งเรียน 

     

4.1.6 อืนๆ โปรดระบุ __________________________      

4.2 ด้านสังคม: 

4.2.1 การสมคัรเรียนกวดวชิา แสดงถึงฐานะทางครอบครัว      

4.2.2 รายไดข้องผูป้กครองส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียน
กวดวชิา 

     

4.2.3 ค่าใชจ่้ายทงัหมดในการเรียนกวดวชิา ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 

     

4.2.4 การสนบัสนุนของครอบครัว ส่งผลต่อการเรียนรู้และ
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 
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ปัจจัยด้านต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มากทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

4.2 ด้านสังคม: (ต่อ) 
4.2.5 ผูป้กครองมกัไวว้างใจและมอบหมายใหส้ถาบนักวด
วชิาแนะแนวบุตรหลานเรืองการศึกษา 

     

4.2.6 เป้าหมาย รวมถึงอาชีพทีตอ้งการในอนาคตส่งผลต่อ
การตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 

     

4.2.7 อืนๆ โปรดระบุ __________________________      

4.3 ด้านครอบครัว:  

4.3.1 การเรียนกวดวชิาทีประสบผล ผูป้กครองตอ้งมีส่วน
ช่วยเหลือสนบัสนุน 

     

4.3.2 พีหรือญาติทีมีอายมุากกวา่ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนกวดวชิา 

     

4.3.3 ครอบครัวทีแยกกนัอยู ่จะทาํใหห้มดกาํลงัใจเรียน ใน
หอ้งเรียนและสถาบนักวดวชิา 

     

4.3.4 อิทธิพลจากครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมและการ
ตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวชิา 

     

4.3.5 อืนๆ โปรดระบุ __________________________      
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ส่วนท ี5 ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวชิา 

คําชีแจง ท่านคิดวา่ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมแต่ละขอ้มีความสาํคญัมาก/นอ้ยเพียงใด ในการ
ตดัสินใจเลือกสมคัรเรียน กรุณาทาํเครืองหมาย /  ลงในช่องแต่ละระดบั 

ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มากทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

5.1 การเลอืกสถาบนักวดวชิา: ท่านหาข้อมูลเกยีวกบัสถาบนักวดวชิาในการสมคัรเรียนจากบุคคลใด 

5.1.1 ตวัเอง      

5.1.2 สมาชิกในครอบครัว      

5.1.3 เพือน      

5.1.4 สือโฆษณา      

5.2 การเลอืกภาพลกัษณ์และความน่าเชือถือ: ท่านเลอืกสถาบันกวดวชิาทมีภีาพลกัษณ์และความน่าเชือถืออย่างไร 

5.2.1 เลือกสถาบนัตามโฆษณา      

5.2.2 เลือกสถาบนัทีมีการตกแต่งสถานทีอาคารเรียน
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ 

     

5.2.3 เลือกสถาบนัทีผูส้อนมีชือเสียง      

5.2.4 เลือกสถาบนัทีมีคนใกลชิ้ดแนะนาํ      

5.3 การเลอืกบุคลากรและเอกสารในการสอน: ท่านเลอืกสถาบันกวดวชิาทบุีคลากรและเอกสารมคีวามพร้อม
อย่างไร 

5.3.1 บุคลากรมีประสบการณ์และความรับผดิชอบ      

5.3.2 บุคลากรมีเทคนิคในการจูงใจและการถ่ายทอดความรู้      

5.3.3 เอกสารมีความน่าสนใจ เนือหาครอบคลุม      

5.3.4 เอกสารมีสือและเทคโนโลยปีระกอบในการอธิบาย      
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ผูว้จิยัจกัขอบพระคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ทีนีดว้ย 

ข้อมูลเกยีวกบัพฤติกรรมต่างๆ ระดับความสําคัญ 
มากทีสุด 

5 

มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอ้ย 

2 

นอ้ย
ทีสุด 

1 

5.4 วตัถุประสงค์ในการสมคัรเรียน: ท่านมวีตัถุประสงค์ในการสมคัรเรียนกวดวชิาอย่างไร 

5.4.1 ตอ้งการพฒันาตนเอง      

5.4.2 ตอ้งการเพิมผลการเรียนในโรงเรียน      

5.4.3 ตอ้งการนาํไปใชส้อบเพือเรียนต่อในระดบัทีสูงขึน      

5.4.4 ตอ้งการมีสงัคมร่วมกบักลุ่มเพือน      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค่าความเชือมัน 
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