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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบัน ภาวะการแข่งขันในด้านตลาดแรงงานสูงขึ้น การเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ท าให้การเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานเป็นไปอย่างเสรี และค่านิยมของ
สังคมไทยที่มีการส่งเสริมให้ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ล้วนมีอิทธิพลต่อ  
การวางแผนการศึกษาของเด็กไทย รวมถึงข้อมูลรายจ่ายผู้บริโภคด้านการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555-2558 และข้อมูลงานวิจัยที่กล่าวถึงแนวโน้มในอนาคตว่า การศึกษาจะเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ธุรกิจ ที่เติบโตเร็วที่สุดในปี พ.ศ. 2559-2573 ปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมามีอิทธิพลต่อการตระหนักใน
ความส าคัญของการวางแผนการศึกษาของบุตรหลาน ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนเสริมความรู้ 
เช่น สถาบันกวดวิชาในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา ซึ่ง
แสดงถึงความต้องการของนักเรียนที่มีเพ่ิมข้ึน และโอกาสในการขยายธุรกิจด้านการศึกษาของสถาบัน
กวดวิชา นอกจากนี้เมื่อเทียบสัดส่วนจ านวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชาในประเทศยังมีน้อยกว่าจ านวน
นักเรียนที่เรียนกวดวิชาในประเทศแถบเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จึงแสดงถึงสภาวะตลาดของธุรกิจ
สถาบันกวดวิชาที่ยังสามารถเติบโตได้อีกในอนาคต ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานครจึงอาจช่วยบอกลักษณะ
พฤติกรรมของนักเรียนและปัจจัยที่นักเรียนให้ความส าคัญ เพ่ือตอบสนองรูปแบบการบริการให้
เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้และตอบโจทย์กับจุดประสงค์ของผู้เรียนกวดวิชาได้ดียิ่งขึ้น 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และปัจจัย
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นของ
นักเรียน อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา ที่มีผลต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
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ในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือส ารวจลักษณะ
พฤติกรรมและความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในการเลือกซื้อ 
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานครเพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์ ประกอบการ
ตัดสินใจในแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดให้สามารถตอบสนองลักษณะความต้องการของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านความสะดวก
ในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัย
ด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการช าระเงิน ในด้านปัจจัยประชากรศาสตร์พบว่า ปัจจัย
ด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในช่วง 3.51-4.00 มีระดับการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนจากสถาบันกวดวิชาสูงกว่านักเรียนที่มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 
 
ค าส าคัญ: สถาบันกวดวิชา, เรียนพิเศษ, การศึกษา 
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 ABSTRACT 
 

Factors affecting customer choice of grade 7-12 tutorial schools in 
Bangkok were studied. 421 samples were all students from grades 7 to 12, with 
experience of Bangkok tutorial schools. Data was collected by online questionnaire 
from 8 October 2016 to 2 November 2016. The 7P’s marketing mix - product, price, 
place, promotion, people, process and physical environment – was taken into 
account as an independent variable. Demographic factors such as gender, age, grade, 
parental occupation, and grade point average (GPA) were also considered. 

Results were that teacher, product, price, process, accessibility to tutorial 
school and nearby facilities, physical environment, and parking area including 
different payment methods all influenced choice of school, in decreasing order of 
importance. Demographically, only GPA affected purchase decisions. Students with a 
GPA from 3.51 to 4.00 purchases tutorial programs more than those with GPAs lower 
than 3.00. These findings may help tutorial programs in Bangkok formulate marketing 
strategies better responding to consumer needs.  
 
Keywords: Tutorial school, Education 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จาก 
รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่งานวิจัยนี้ รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ที่ ให้เกียรติ
เป็นกรรมการในการสอบการค้นคว้าอิสระ และให้ข้อค าแนะน าเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 
ส่งผลให้งานวิจัยนี้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ช่วยประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ในแต่ละด้านซึ่งผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย และขอขอบคุณผู้ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน 
รวมถึงความช่วยเหลือและก าลังใจจากครอบครัวและเพ่ือนๆทุกคน ส่งผลให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ด้านการศึกษา อาทิ ผู้เกี่ยวข้องในงานบริหารสถาบันการศึกษา และสถาบันกวดวิชา รวมถึงบุคคล
อ่ืนๆที่น าข้อมูลไปใช้ อนึ่ง หากงานวิจัยนี้มีข้อพกพร่องประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 
 

นางสาวสุดารัตน์ วุฒิมงคลพานิช 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
จากสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาที่กล่าวว่า “บุคคลมีสิทธิ

และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” แสดงให้เห็นว่า มีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือส่งเสริมให้ภาครัฐต้องบริหาร
จัดการให้ประชาชนในประเทศทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิที่พึงได้ รวมถึงรัฐยังต้องสนับสนุนให้ 
บิดา มารดา ชุมชน องค์กร และสถาบันต่างๆ ทางสังคมที่สนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
สิทธิ์ได้รับ สิทธิประโยชน์ตามควร เช่น ได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตร หรือผู้ซึ่งอยู่ ในความดูแล รวมทั้งเงินอุดหนุนส าหรับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีส าหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาอีกด้วย ซึ่งจะ
เห็นได้จากนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ เช่น แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีที่มุ่งหมายจะให้การศึกษา
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นกับแรงงานเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน รวมถึง
นโยบายอื่นๆ ที่ให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก 
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงชีวิต มีการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้มีการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส่งผลกระตุ้นนักเรียนให้เรียนต่อใน
ระดับชั้นที่สูงมากขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนคนไทยทุกคน 

นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของภาครัฐฯ สอดคล้องกับจากการจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาล จากสถิติข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังภาพที่ 1.1 พบว่า 
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 20.3 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งประเทศ หรือ 
552,911.6 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายรวมที่ 2,720,000 ล้านบาท 
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ภาพที่ 1.1 งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลักษณะงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(ที่มา: สถิติข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  
 

หากพิจารณาข้อมูลในอดีตพบว่า งบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึง ปี พ.ศ. 2558 จึงอาจกล่าวได้ว่า ภาครัฐได้ให้ความส าคัญและ
สนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด ดังข้อมูลในภาพที่ 1.2 

การเศรษฐกิจ 
21% 

การบริหารทั่วไป 
ของรัฐ 
21% 

การศึกษา 
20% 

การสาธารณสุข 
10% 

การสังคมสงเคราะห์ 
10% 

การป้องกันประเทศ 
8% 

การรักษา 
ความสงบภายใน 

6% 

การเคหะชุมชน 
3% 

งบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลักษณะงานประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 1.2 งบกระทรวงศึกษาธิการปี พ.ศ. 2551 - 2558  
(ที่มา: Thairepublica, กรกฎาคม 2557) 
 

นอกจากนโยบายรัฐที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาที่ท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาแล้ว ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยเห็นความส าคัญกับการศึกษามาก
ขึ้น ได้แก่ ภาวะการแข่งขันในด้านตลาดแรงงานสูงขึ้น จากข้อมูลใน Euromonitor (2016) พบว่า 
แรงงานที่ได้รับการศึกษาท่ีดีกว่า จะช่วยยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้น โดยพบว่ากรุงเทพมหานคร 
เป็นเมืองที่มีผลิตภาพแรงงานมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ในประเทศถึง 212% และจากที่กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่ประชากรได้รับการศึกษาที่ดีกว่าต่างจังหวัดนั้น จะส่งผลให้มีความแข็งแกร่งทางด้าน 
commerce ต่างจากจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทยที่เน้นการผลิตเป็นหลักอีกด้วย นอกจากนี้ การเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ท าให้การเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานเป็นไปอย่าง
เสรีนั้นเป็นปัจจัยที่ท าให้ทั้งผู้ปกครองและบุตรหลานล้วนตระหนัก  ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือให้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเพ่ือรองรับโอกาสและความท้าทาย
จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงหากพิจารณาจากข้อมูลดัง ภาพที่ 1.3 จะพบว่าในปี 
พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 แนวโน้มการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศกลุ่ม Emerging 
market economies ซึ่งรวมถึงประเทศไทยพบว่า มีแนวโน้มที่คนให้ความส าคัญกับการศึกษาใน
ระดับสูงมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 1.3 จ านวนนักเรียนและประชากรที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ในกลุ่มประเทศ Emerging 
market economies ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558 
(ที่มา: Euromonitor International, February 2016)  
 

ปัจจัยดังที่กล่าวไว้ข้างต้นส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนเห็นความส าคัญของการเรียน
ในระบบการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากใน
ห้องเรียนอีกด้วย โดยจะเห็นได้จาก ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความส าคัญกับการเรียน
ในสถาบันกวดวิชา โดยให้เรียนกวดวิชาเพ่ือเสริมความรู้ให้กับวิชาที่นักเรียนได้คะแนนน้อย เรียนเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถให้นักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงการขาดความเชื่อมั่น
ในคุณภาพการศึกษาไทย ซึ่ งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดความนิยมเรียนเสริมทักษะด้านต่างๆ 
นอกเหนือจากการเรียนในระบบโดยจะเห็นได้จากรายจ่ายด้านการศึกษาของผู้บริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้นใน
ภาพที่ 1.4 จากข้อมูลสถิติดังกล่าวประกอบกับ ระบบการศึกษาไทยที่ยังคงนิยมการวัดความสามารถ
นักเรียนจากผลจากคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะการเน้นวัดผล
การสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากคะแนนสอบเข้าและผลการสอบในอดีต และวัฒนธรรมการศึกษาที่เน้น
การวัดผลจากคะแนนสอบเป็นหลัก ทั้งในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับประสบการณ์ด้านต่างๆ ของนักศึกษา ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศแถบตะวันตก
และเอเชียบางประเทศอย่างเกาหลีใต้ มาเลเซีย จะพบว่ามีการวัดผลในการคัดเลือกนักเรียนโดยน า
ประวัติการฝึกงาน การท างานเป็นอาสาสมัครมาร่วมพิจารณาในการเข้าศึกษาต่อด้วยท าให้จ านวน
สถาบันกวดวิชาและนักเรียนที่เรียนกวดวิชายังคงเพ่ิมสูงขึ้น 
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ภาพที่ 1.4  รายจ่ายผู้บริโภคด้านการศึกษา 
(ที่มา: ดัดแปลงจากข้อมูลสถิติของ Euromonitor International, September 2016) 
 

สถานการณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับมูลค่าตลาดของสถาบันกวดวิชาที่ เติบโตขึ้น  
ดังข้อมูลในภาพที่ 1.5 ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการมูลค่าตลาดธุรกิจสถาบันกวดวิชาในปี 
พ.ศ. 2558 ไว้ที่ประมาณ 8,189 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 6.8 

 
 
ภาพที่ 1.5  มูลค่าตลาดสถาบันกวดวิชา (ล้านบาท) 
(ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, มีนาคม 2558)  

 
จากข้อมูลข้างต้นแม้ว่าจ านวนของนักเรียนที่เรียนสถาบันกวดวิชาจะเพ่ิมสูงขึ้น  

แต่สัดส่วนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่ เรียนเสริมทักษะจากสถาบันกวดวิชา 

87,945 87,008 89,034 95,573 103,724 109,376 

2553 2554 2555 2556 2557 2558

รายจ่ายผูบ้ริโภคด้านการศึกษา 

 7,000  
 7,160  

 7,670  

 8,189  

2555 2556 2557 2558

มูลค่าตลาดโรงเรียนกวดวิชา (ล้านบาท) 
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เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักเรียนที่มีอยู่ในระบบพบว่า สัดส่วนนักเรี ยนที่เรียนกวดวิชามีเพียง 
ร้อยละ 14 เท่านั้น โดยที่สัดส่วนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร้อยละ 55 ซึ่งหากเปรียบเทียบ
กับประเทศในแถบเอเชียด้วยกัน เช่น ประเทศเกาหลีใต้จะพบสัดส่วนนักเรียนกวดวิชาเทียบกับ
จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งคิดเป็นร้อยละ 74 ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ70 และ ประเทศ
สิงคโปร์กว่าร้อยละ 90 จึงแสดงให้เห็นว่า จ านวนสัดส่วนของนักเรียนที่เรียนกวดวิชาจะยังคงเพ่ิม
สูงขึ้นต่อไปได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2556 ที่แสดงถึงอัตรา
การเติบโตของจ านวนสถาบันกวดวิชาจะพบว่าในกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา
ร้อยละ 69 ต่างจังหวัดร้อยละ 139 ขณะเดียวกันจ านวนนักเรียนที่เรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครมี
การขยายตัวร้อยละ 42 ต่างจังหวัดร้อยละ 58 ประกอบกับข้อมูลดังภาพที่ 1.6 จาก Euromonitor 
(2016) ที่แสดงถึงแนวโน้มในปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2573 ว่า การศึกษาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เติบโต
เร็วที่สุด เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากกลุ่มคนชั้นกลางที่มีอายุ 35-39 ปี ที่เป็นกลุ่มรายได้เฉลี่ย
สูงสุดของประเทศเป็นแรงผลักดันให้ความต้องการในหมวดการศึกษาสูงขึ้นในอนาคต รวมถึง 
การเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีมากข้ึนจนถึงปี พ.ศ. 2573 จะท าให้ความต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าการศึกษาจะเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดอัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางที่เป็นกลุ่มขับเคลื่อนความต้องการที่จะสนับสนุนให้มี
การเข้าศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น รวมถึงการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ และคอร์สเรียนภาษาอีกด้วย 

 

 

ภาพที่ 1.6  การเติบโตของรายจ่ายผู้บริโภครายกลุ่มปี พ.ศ. 2553-2573 
(ที่มา: Euromonitor International, June 2016)  
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จากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของสถาบันกวดวิชาในประเทศไทย
ต่อการเรียนของนักเรียน และโอกาสในการขยายธุรกิจของธุรกิจสถาบันกวดวิชาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และอนาคตอันใกล้ที่จะเข้ามามีบทบาทขยายธุรกิจด้านการศึกษา ซึ่งส่งเสริมให้ตลาดสถาบันกวดวิชา
ยังคงเติบโต ส่งผลให้นักเรียนมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมของนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติมากยิ่งขึ้น 
และเป็นอีกช่องทางที่รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้จากธุรกิจเหล่านี้เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังนั้น การศึกษาถึงปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร  
จึงอาจช่วยบ่งบอกลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้บริการว่าควรให้ความส าคัญกับสิ่งใด เพ่ือตอบสนอง
รูปแบบการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้ เพ่ือส่งเสริมให้สามารถตอบโจทย์กับ
จุดประสงค์ของผู้เรียนกวดวิชาได้ดียิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

1. เพ่ือส ารวจลักษณะพฤติกรรมและความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในการเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
ในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร  

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่
ใช้ท าการศึกษาในงานวิจัยนี้คือ ปัจจัยประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
ซึ่งวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 7 ด้าน ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
ราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence)  

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
ที่เคยตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษด้วยตนเองจากสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท า  
การส ารวจในรูปแบบของแบบสอบถามออนไลน์และเก็บข้อมูลออนไลน์ เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เรียน
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กวดวิชากับสถาบันกวดวิชาเท่านั้น โดยมีระยะเวลาเก็บข้อมูลแบบสอบถามตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจกิายน ปี พ.ศ. 2559 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้วิจัยคาดว่าผลงานวิจัยฉบับนี้ที่มุ่ ง เน้นท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังนี้ 

1. สถาบันการศึกษาภาครัฐ ที่สนใจศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ที่ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริการทางการศึกษาในโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน  

2. สถาบันกวดวิชา ที่ต้องการวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของตนสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ได้ และเพ่ือน าไปปรับปรุง
ลักษณะการบริการที่สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 

3. บุคคลทั่วไปที่ต้องการลงทุนในธุรกิจด้านการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลมาศึกษาและ
ประกอบการวิเคราะห์ เพ่ือหาลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และประกอบการตัดสินใจทาง
ธุรกิจ ท าให้ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาสามารถเติบโตและเป็นช่องทางในการเพ่ิมรายได้ของรัฐจาก  
การจัดเก็บภาษีอีกด้วย 

 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

สถาบันกวดวิชา คือ สถาบันหรือโรงเรียนที่มีการจัดตั้งเพ่ือสอนบางรายวิช าตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษา หรือหลักสูตรการศึกษานานาชาติ โดยมีลักษณะการสอนเป็นการเน้นย้ า
เนื้อหาเดิม หรือ เนื้อหาใหม่แก่นักเรียน พร้อมทั้งอาจมีลักษณะการเรียนโดยใช้เทคนิคบางอย่างที่ท า
ให้นักเรียนสามารถจ าและน าไปใช้ในการสอบได้ โดยมีลักษณะการเรียนเป็นแบบห้องเรียนทั้งกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มเล็ก หรือเรียนตัวต่อตัว รูปแบบการสอนมีทั้งแบบเรียนกับครู วีดิโอ หรือเรียนผ่านช่องทางออนไลน์  

มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง คือ สถาบันการศึกษาที่ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนมีความต้องการจะศึกษาต่อ โดยมีความต้องการจาก ความมีชื่อเสียงของสถาบัน และค่านิยม
ของสังคมที่ให้การยอมรับ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน เป็นต้น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา

ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ไว้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 
2.3 ทฤษฎีและแนวคิดด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
2.4 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
 

2.1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
Kotler and Keller (2011) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค

เป็นการศึกษาวิธีการต่างๆ ทั้งการซื้อและใช้จ่าย สินค้า บริการ แนวคิด หรือ ประสบการณ์ต่างๆ ใน
แต่ละบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานและความอยากได้
สินค้าและบริการนั้น 

Schiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคว่า เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกเมื่อท าการเลือกและซื้อสินค้าและบริการโดยใช้
ทรัพยากรที่ผู้บริโภคมีทั้งด้านเวลาและความสามารถในการจ่าย เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน
และความอยากได้สินค้าและบริการนั้น 

Solomon et al. (1995) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคว่า 
เป็นกระบวนการในการคัดเลือก การซื้อ รวมถึงการใช้จ่ายสินค้าและบริการ ในแต่ละบุคคล  
กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานและความอยากได้สินค้าและบริการ
นั้น 

Stallworth (2008) ได้ให้ความหมายของ พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคว่า  
เป็นลักษณะพฤติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการที่มีที่มาจากความ
ต้องการทางใจและทางอารมณ์ รวมถึงการตอบสนองต่างๆ ออกมาทางพฤติกรรม 
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ดังนั้นพฤติกรรมผู้บริโภคจึงอาจหมายรวมถึง กระบวนการการตัดสินใจเลือกสิ่งที่
ตรงกับความต้องการทั้งทางใจและทางอารมณ์ของผู้บริโภคเพ่ือตอบสนองสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการผ่าน
กระบวนการเสาะหาสินค้า หรือบริการที่เหมาะกับตนเอง คัดเลือกโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ เลือกซื้อ
และใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนั้นๆ 

2.1.2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
การอธิบายลักษณะการเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถใช้โมเดลพฤติกรรม

ผู้บริโภค (Consumer Behavior) ของ Kotler (2012) เพ่ือแสดงถึงกระบวนการในการเกิดการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้จากพ้ืนฐานเรื่อง S-R theory ซึ่งเป็นทฤษฎีที่บ่งบอกถึงแรงจูงใจโดย
พ้ืนฐานผ่านสิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus) ลักษณะโดยพ้ืนฐานของผู้บริโภค (Buyer’s characteristic) 
ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อในท้ายที่สุด (Response) โดยอธิบายปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อลักษณะโดยพื้นฐานของผู้บริโภค (Buyer’s characteristic) ดังนี้ 

2.1.2.1 สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S) 
สิ่งกระตุ้นภายนอกที่เป็นสิ่งเร้าที่ท าให้ผู้บริโภคมีความรู้ สึกนึกคิดที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถแบ่งตามความสามารถของนักการตลาดในการควบคุมสิ่งกระตุ้น 
ภายนอกนั้นซึ่งประกอบด้วย 

1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) คือปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นักการตลาดมักจะเข้ามา
ท าการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเหล่านี้ให้ส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค 

2. สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimuli) เป็นสิ่งกระตุ้นระดับมหภาคเกิดจาก
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม และอ่ืนๆ 

2.1.2.2 ลักษณะโดยพ้ืนฐานของผู้บริโภค (Buyer’s characteristic) 
ลักษณะโดยพื้นฐานของผู้บริโภคท่ีแตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ด้านต่างๆ ที่หล่อหลอมให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันในแต่ละคน ได้แก่ ปัจจัยวัฒนธรรม 
(Culture) ปัจจัยสังคม (Social) และ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal)  

นอกจากนี้ ปัจจัยที่เป็นตัวส่งเสริมปัจจัยข้างต้น คือ ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
(Psychological) ที่ประกอบด้วย แรงกระตุ้น (Motivation) ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคสนใจซื้อ
สินค้าและบริการ การรับรู้ (Perception) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกที่แท้จริงของผู้บริโภคผ่าน
กระบวนการ คัดเลือก จัดระบบ และตีความข้อมูล การเรียนรู้ (Learning) ที่สามารถโน้มน้าวให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากประสบการณ์เดิม และ การจดจ า (Memory) ซึ่งแบ่งเป็นทั้งความทรงจ า
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ระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจะเป็นตัวส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิด 
brand associations กับสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้ 

2.1.2.3 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process)  
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค สามารถใช้ the five-stage model 

มาอธิบายกรอบหลักที่อ้างอิงถึงลักษณะการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้ว การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนี้ไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นครบทั้ง 5 ขั้นตอน อาจข้ามในบาง
ขั้นตอนไป หรือไม่ได้เรียงล าดับตามข้ันตอนต่างๆ เหล่านี้ 

(1)  การรับรู้ถึงปัญหา (Problem Recognition) 
กระบวนการซื้อเริ่มจากผู้ซื้อต้องรับรู้ปัญหาหรือความต้องการทั้งที่ถูก

กระตุ้นจากตัวกระตุ้นภายในและภายนอก ซึ่งนักการตลาดจะท าการหาข้อมูลที่เป็นปัจจัยท าให้ผู้ซื้อ
ถูกกระตุ้นเพื่อท ากลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 

(2)  การค้นหาข้อมูล (Information Search) 
ผู้บริโภคจะท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากช่องทางข่าวสารต่างๆทั้งจาก

ช่องทางการพูดคุยกับบุคคล เช่น คนในครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือนร่วมงาน ช่องทาง
การค้า เช่น โฆษณา เว็บไซต์ พนักงานขาย ช่องทางสาธารณะ เช่น สื่อโทรทัศน์ หรือ จากการทดลอง
ใช้ด้วยตนเอง 

(3)  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
ผู้บริโภคจะการประเมินทางเลือกโดยการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ

สินค้าและบริการโดยใช้เกณฑ์ในการเลือกที่คิดว่าสามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการใน
การซื้อสินค้าหรือบริการ 

(4)  การตัดสินใจเลือกซื้อ (Purchase Decision)  
การตัดสินใจเลือกซ้ือจะเกิดจากการประเมินข้อมูลข่าวสารและทางเลือก

ของสินค้าและบริการต่างๆ โดยผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อจากการความพึงพอใจสินค้าจากการ
ประเมินผลนั้นๆ รวมถึง ปัจจัยด้านทัศนคติของบุคคลอ่ืนและสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคะเนไว้ว่าจะ
เกิดข้ึนอีกด้วย 

(5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Postpurchase Behavior) 
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมหลังการซื้อเกิดจากความคาดหวังจากการได้

ทดลองใช้สินค้าหรือบริการแล้ว ซึ่งเป็นได้ทั้ง 2 แบบ ได้แก่ พึงพอใจจากการซื้อ และไม่พึงพอใจ 
ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมหลังการซื้อว่าจะซื้อต่อไปหรือเลิกใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ 
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ภาพที่ 2.1 model of consumer behavior 
ที่มา: Kotler (2012, p. 116) 
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ 
 

จาก ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค Kotler (2012, p. 116) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และสอดคล้องกับศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ (2546, หน้า 199-201) ที่กล่าวถึง ปัจจัยส่วนบุคคล ทั้ง อายุ ครอบครัว อาชีพ การศึกษา ที่
แตกต่างกันล้วนส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการที่ต่างกัน น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่
แตกต่างกัน ซึ่งสถิติด้านประชากรศาสตร์จะสามารถน าไปวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายของสินค้าและ
บริการได้ โดยประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

2.2.1 เพศ (Sex) ประสบการณ์ ทัศนคติ และ การรับรู้ ที่แตกต่างกันระหว่างเพศจะ
ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันท าให้ลักษณะการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการแตกต่างกับ 

2.2.2 อายุ (Age) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ช่วงอายุแตกต่างกันจะมีลักษณะการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน  

2.2.3 รายได้ (Income) ระดับรายได้ที่แตกต่างกันจะท าให้ทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการแตกต่างกับ ผู้บริโภคที่อยู่ใน
ระดับรายได้เดียวกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการบางอย่างที่คล้ายกัน 

2.2.4 การศึกษา (Education) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน
จะมีลักษณะการเลือกซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกับ เนื่องจากได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกับ 
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2.3 แนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาด (Service marketing mix หรือ 7Ps) 
 

แนวคิดเรื่องส่วนประสมทางการตลาด ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดย
เริ่มแรก McCarthy ได้เป็นผู้สร้างแนวคิดนี้ขึ้นมาในปี 1960 เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการสร้าง 
กลยุทธ์ทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ (product) ด้านราคา (price) ด้านสถานที่ (place) และด้าน
ส่งเสริมการตลาด (promotion) Kotler (2012, p. 116) กล่าวว่า marketing mix ที่ประกอบไปด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (product) ด้านราคา (price) ด้านสถานที่ (place) ด้านส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (segmentation) ซึ่งช่วยในการออกแบบ และก าหนดกล
ยุทธ์เพ่ือให้การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่างครอบคลุมในทุกแง่มุม ทั้ง ด้านผลิตภัณฑ์ 
(product) ด้านราคา (price) ด้านสถานที่ (place) ด้านส่งเสริมการตลาด (promotion) ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ผลิตภัณฑ์คือ สินค้าหรือบริการที่ถูกผลิตหรือสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐานแก่กลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์สามารถเป็นได้ทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถตอบโจทย์ในด้านการท างานที่ลูกค้าต้องการได้ โดยต้องค านึงถึง
กระบวนการทั้งหมดในการส่งมอบสินค้าและบริการ เช่น รูปแบบและคุณภาพของบริการ บริการหลัง
การขาย เป็นต้น 

2.3.2 ด้านราคา (Price) 
ราคาของสินค้าหรือบริการควรเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกถึงคุณค่าของสินค้านั้น

ที่ลูกค้ายอมจ่ายเพ่ือที่จะได้สินค้าหรือบริการมา โดยมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาหลายรูปแบบ เช่น การตั้ง
ราคาไว้สูงที่สุด (Skimming Pricing) การตั้งราคาต่ ากว่าราคาตลาด (Penetration Pricing) หรือ ตั้ง
ราคาตามตลาด (Market Pricing) 

2.3.3 ด้านสถานที่ (Place) 
สินค้าหรือบริการควรอยู่ในสถานที่ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายสามารถหาซื้อได้ง่าย

ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสะดวก ซึ่งต้องค านึงถึงการเข้าถึงในสินค้าและ
บริการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยส าคัญ 

2.3.4 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
การสื่อสารกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้เกิดการกระตุ้น เกิดแรงจูงใจในการซื้อ

สินค้าหรือบริการ อาทิ การโฆษณา ให้ส่วนลด กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าว
อาจมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้มากข้ึน หรือเพ่ือสร้างยอดขาย 
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นอกจากปัจจัยทั้ง 4 ด้านแล้ว Booms and Bitner (1981) ได้เพ่ิมปัจจัยอีก 3 ปัจจัย 
ทั้ง ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Environment) จึงเกิดเป็น ส่วนประสมทางการตลาด (Service marketing mix หรือ 7Ps) โดย
ปัจจัยที่เพ่ิมเติมมีดังนี้ 

2.3.5 ด้านบุคลากร (People) 
บุคลากร สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการบริการ

โดยตรง และ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการทางอ้อม โดยบุคลากรที่ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้าเปรียบเสมือนหน้าตาขององค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่ด าเนินธุรกิจบริการจะต้องมีการบริหาร
บุคลากร ควบคุมคุณภาพของการบริการเพื่อส่งมอบการบริการที่ดีแก่ลูกค้า 

2.3.6 ด้านกระบวนการ (Process)  
กระบวนการในการให้บริการตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบบริการครบทุกขั้นตอน 

หมายรวมถึง กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ข้อตกลงที่เกิดขึ้นในการบริการต่างๆ ที่ส่งมอบให้กับ
ลูกค้าเม่ือมาใช้บริการ โดยประกอบไปด้วย ขั้นตอนต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วน
ร่วมในการบริการ และมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจกับการบริการสูงสุด 

2.3.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริการในด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) 

คือ รูปแบบ และลักษณะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องในการให้บริการ เช่น โบรชัวร์ เว็บไซต์ การตกแต่ง
สถานที่ที่ให้บริการ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองเห็นและจับต้องได้ที่ผู้ให้บริการได้แสดงออกมา
ผ่านรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 
2.4 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงงานวิจัยต่างๆที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงแบ่งปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 
2.4.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

2.4.1.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ของ สาลินี คันธวะ (2550) แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง ชื่อเสียงของอาจารย์ผู้สอน ความหลากหลายของหลักสูตรการเรียนการสอน 
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กับ การเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ เจียรนัย ตาใส่ (2556) ที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อเสียงของผู้สอนเป็นปัจจัยอย่างแรกที่นักเรียนให้ความส าคัญ นอกจากนี้ 
หลักสูตรที่มีความหลากหลาย คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน เป็นปัจจัยล าดับถัดมา
ที่นักเรียนให้ความส าคัญตามล าดับ และงานวิจัยข้างต้นยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ  ศรุตา คณาฤทธิ์ 
(2557) ซึ่งศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในเขตดอนเมือง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนที่เรียนกวดวิชา คือ ความหลากหลายของ
หลักสูตร และชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชา 

นอกจากนี้ ในการศึกษา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี ของ 
จิรา ข าวิเศษ (2557) ยังพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา 
คือ รูปแบบหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน เช่น เนื้อหาคอร์สมีระดับพ้ืนฐาน ระดับ
เจาะลึก เนื้อหาตรงกับแนวข้อสอบ และปัจจัยที่ส าคัญต่อการตัดสินใจล าดับถัดมาคือ ความสามารถ
ในการอธิบายจากเรื่องที่มีความซับซ้อนให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นของผู้สอน รวมถึงการสรุปเนื้อหา
ส าคัญเมื่อสอนจบในแต่ละหัวข้อ รวมถึงงานวิจัยของ อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2550) ที่ได้
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่เรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับจ านวนชั่วโมงเรียนที่
เหมาะสมกับหลักสูตร ความพร้อมของเอกสารประกอบการสอนและสัดส่วนของจ านวนนักเรียนที่
เหมาะสมต่อขนาดของห้องเรียน  

2.4.1.2 ปัจจัยด้านราคา 
รตา วราวิริยะพงศ์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก

ศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านค่าเล่าเรียน
มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจะตัดสินใจเลือกเรียนใน
สถาบันที่มีค่าเล่าเรียนถูกกว่าสถาบันอ่ืนหากคุณภาพอยู่ในระดับไม่แตกต่างกัน และท าการเปรียบเทียบ
ความเหมาะสมของค่าเล่าเรียนและระยะเวลาของคอร์สเรียนรวมถึงคุณภาพการสอนอีกด้วย นอกจากนี้ 
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ของ เจียรนัย ตาใส่ (2556) พบว่า ปัจจัยอย่างแรกที่นักเรียนให้ความส าคัญ
คือ การมีหลักสูตรแบบเหมาจ่าย ส่วนปัจจัยล าดับถัดมาที่นักเรียนให้ความส าคัญต่อมาคือ ราคา
หลักสูตรการเรียนที่ถูกกว่าที่อ่ืนๆ และยังให้ความส าคัญกับระยะเวลาการครบก าหนดในการจ่าย  
ค่าเล่าเรียนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี คันธวะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน
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กวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ในด้านราคา คือ มีค่าใช้จ่าย
ถูกกว่าคู่แข่ง มีค่าเรียนแบบเหมาจ่าย และสามารถผ่อนช าระค่าเล่าเรียนเป็นงวด ปัจจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ซึ่งศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกสถาบัน
กวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
นักเรียนที่เรียนกวดวิชา คือ สามารถผ่อนช าระเป็นงวดและความยืดหยุ่นของช่วงเวลาก าหนดช าระเงิน 

นอกจากปัจจัยดังที่กล่าวมาแล้วนั้น งานวิจัยของ จิรา ข าวิเศษ (2557) 
พบว่าอีกปัจจัยหนึ่งทางด้านราคาท่ีมีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี คือ สถาบันมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย 
เช่น การจ่ายเงินสด การโอนผ่านธนาคาร หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และเมื่อเปรียบเทียบราคา
ค่าเรียนเฉลี่ยต่อหนึ่งชั่วโมงกับสถาบันกวดวิชาอ่ืนแล้วต้องมีราคาที่เหมาะสมและยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยด้านการให้สิทธิประโยชน์จากการได้ส่วนลดเมื่อลงเรียนตามจ านวนคอร์สที่
โรงเรียนกวดวิชาก าหนดไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน นอกจากนี้ 
งานวิจัยของ ดวงใจ จิตรน้อม (2554) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ค่าใช้จ่ายมี
ความส าคัญในการต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
มาก คือ ระดับค่าเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการเรียนการสอน บริการ เนื้อหาการเรียนการสอน 
และ ระดับค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม 

2.4.1.3 ปัจจัยด้านสถานที่ 
เจียรนัย ตาใส่ (2556) ท าการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชา

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้าน
สถานที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียน โดยมีปัจจัยของสถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาที่
อยู่ใกล้สถานศึกษาและที่พักของตนเป็นปัจจัยล าดับแรกที่นักเรียนให้ความส าคัญ และปัจจัยล าดับที่
สองและสามที่นักเรียนให้ความส าคัญคือ ความใกล้ของสถาบันกับศูนย์การค้า และ ความโดดเด่นของ
สัญลักษณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความส าคัญต่อมาตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 
สาลินี คันธวะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ในด้านสถานที่ คือ สถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาที่อยู่ใกล้ที่
พักอาศัย สามารถหาที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาได้ง่าย และความสะดวกของสถานที่จอดรถ ผลการวิจัย
ดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยของ ศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ซึ่งศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
การเลือกสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง พบว่า นักเรียนที่
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เรียนกวดวิชาได้ให้ความส าคัญกับกวดวิชาที่อยู่ใกล้บ้านหรือโรงเรียนกวดวิชาที่ใกล้โรงเรียนมากที่สุด 
นอกจากนี้ ปัจจัยของที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่ควรใกล้กับศูนย์การค้าและมีที่จอดรถที่สะดวกเป็นปัจจัย
ที่นักเรียนที่เรียนกวดวิชานอกเขตดอนเมืองได้ให้ความส าคัญ 

นอกจากปัจจัยจากงานวิจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว งานวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี ของ จิรา ข าวิเศษ (2557) ยังพบว่า ความสะดวกในการเดินทาง
เพ่ือไปยังที่ตั้งสถาบันกวดวิชา ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของกลุ่มตัวอย่าง  

2.4.1.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
อรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเลือกสถานที่เรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่เรียนกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักเรียนจะให้
ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ของสถาบันกวดวิชา เช่น ข้อคิดเห็นจากบุคคลใกล้ชิด เว็บไซต์ของ
สถาบัน เป็นต้น โดยได้ให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ นักเรียน 
ยังให้ความสนใจกับการส่งเสริมการขาย อาทิ การลดค่าเล่าเรียนให้กับสมาชิกของสถาบัน การแจก
ของแถมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ เจียรนัย ตาใส่ (2556) ซึ่งท าการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การได้สิทธิประโยชน์จากการเป็น
สมาชิกของสถาบันในรูปแบบต่างๆ อาทิ ได้รับราคาพิเศษ ได้รับอุปกรณ์การเรียนฟรี เป็นปัจจัยแรกที่
นักเรียนให้ความส าคัญ ด้านสื่อโฆษณาท่ีหลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การท าเว็บไซต์ของ
สถาบัน มีเพจเฟซบุค และมีแผ่นพับ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับสถาบันการศึกษา เช่น 
การแนะน าสถาบันกวดวิชาให้เป็นที่รู้จักตามโรงเรียนต่างๆ เป็นปัจจัยที่นักเรียนให้ความส าคัญ
รองลงมาตามล าดับ และงานวิจัยของ สาลินี คันธวะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน  
กวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ในด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด คือ สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสถาบันที่ได้รับการลดราคาค่าเรียน การได้รับของแถมต่างๆ 
การโฆษณาสื่อสารจากทั้งทางสื่อสารมวลชน ใบปลิว หรือแผ่นพับ การส่งเสริมการขายในการลดค่า
เรียนแก่สมาชิก แจกของแถมและอุปกรณ์การเรียน การประชาสัมพันธ์ เช่น จัดบรรยายพิเศษ และ
ค าแนะน าจากคนใกล้ชิด เป็นต้น  
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นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี  ของ 
จิรา ข าวิเศษ (2557) พบว่า พนักงานของสถาบันที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา  
แนะแนวทางการศึกษาต่อ แก่นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ
ต่อการเรียนโรงเรียนกวดวิชา 

2.4.1.5 ปัจจัยด้านบุคลากร  
เจียรนัย ตาใส่ (2556) ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้าน
บุคลากรมีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียน โดยคุณภาพการสอนและประสบการณ์การท างาน
ของครูผู้สอนถือเป็นปัจจัยแรกที่นักเรียนที่เรียนกวดวิชาให้ความส าคัญ รวมถึงความเป็นกันเอง
ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนที่เป็นปัจจัยที่นักเรียนให้ความส าคัญเป็นล าดับถัดมา ส่วนความรู้
ความสามารถของครูผู้สอนเป็นปัจจัยล าดับที่สามที่นักเรียนได้ให้ความส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ซึ่งศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง พบว่า นักเรียนในเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชาได้ให้
ความส าคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวกับครูผู้สอนมากพอๆ กัน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อยโดยสรุปดังนี้ ปัจจัย
ด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และเทคนิคการสอนของครูผู้สอน มีความเป็นกันเองและเอา
ใจใส่เด็กนักเรียนเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ นิชาภา ภาปัทมาสน์ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนระดับ
มัธยมปลายในระดับมากที่สุดจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันกวดวิชาโดยให้ความส าคัญ
กับ ความเป็นกันเองของครูผู้สอนเป็นหลัก และ ครูผู้สอนมีความเข้าใจนักเรียน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็น
ปัจจัยที่นักเรียนให้ความส าคัญรองลงมา นอกจากนี้ งานวิจัยของ อรุณ จุติผล (2551) พบว่า ปัจจัย
ด้านบุคลากรเป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชา ในระดับมาก 

2.4.1.6 ปัจจัยดา้นลักษณะทางกายภาพ 
เจียรนัย ตาใส่ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่นักเรียน
ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ สถาบันควรมีการอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ 
เช่น มีอินเตอร์เน็ตไว้บริการนักเรียน ความทันสมัยของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียน
รวมถึงจ านวนของสื่อและอุปกรณ์ควรมีอย่างพอเพียง ลักษณะทางกายภาพ เช่น สภาพแวดล้อมของ
สถาบันควรมีความสวยงามและน่าเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ รตา วราวิริยะพงศ์ (25 57) 
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ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และลักษณะทางกายภาพที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นได้ 
เช่น อุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม บรรยากาศที่ดีในการเรียน มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาสถาบันกวด
วิชาภาษาอังกฤษ และงานวิจัยของจิรา ข าวิเศษ (2557) ยังพบว่า ขนาดของห้องเรียนที่มีความ
เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อนักเรียนในการมองเห็นทั้งครูผู้สอนและกระดานนั้นปัจจัยที่นักเรียนให้
ความส าคัญและจ านวนโต๊ะเก้าอ้ีที่เหมาะสมไม่แออัดในห้องเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของกลุ่มตัวอย่างอีกด้วย 

นอกจากนี้ งานวิจัยของ ศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการเลือกสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง พบว่า 
นักเรียนในเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชาได้ให้ความส าคัญกับความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน
กวดวิชามากที่สุด และหากเปรียบเทียบปัจจัยที่นักเรียนในเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชากับนักเรียน
นอกเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชาจะพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนในเขตดอนเมืองที่เรียนกวด
วิชาสูงกว่านักเรียนนอกเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชาคือ โรงเรียนกวดวิชาสามารถอ านวยความสะดวก
ด้านเทคโนโลยีและความสะดวกในการเดินทางมาเรียน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความสะอาดของห้องเรียน
และอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นปัจจัยที่นักเรียนนอกเขตดอนเมืองให้ความส าคัญมากกว่า รวมถึงใน
การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ของ นิชาภา ภาปัทมาสน์ (2555) แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยมปลายเป็นล าดับแรกคือ ความ
โดดเด่นของสถาบันเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืน และนักเรียนยังให้ความส าคัญกับจ านวนนักเรียนที่
เคยเรียนกับสถาบันและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อีกด้วย 

2.4.1.7 ปัจจัยด้านกระบวนการ 
งานวิจัยของ นิชาภา ภาปัทมาสน์ (2555) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านกระบวนการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนระดับมัธยม
ปลาย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเรื่องสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย และงานวิจัยของ 
เจียรนัย ตาใส่ (2556) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านระบบความปลอดภัยเป็นปัจจัยแรก
ที่นักเรียนให้ความส าคัญ มีการพัฒนาสถาบันให้มีความทันสมัย มีกฎระเบียบส าหรับผู้เรียนเป็นปัจจัย
ทีน่ักเรียนให้ความส าคัญรองลงมา สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการเลือกสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง พบว่า 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการมีอิทธิพลต่อนักเรียนนอกเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชาสูงกว่า
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นักเรียนกลุ่มอ่ืน และพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนในเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชาสูงกว่านักเรียน
นอกเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชาคือ ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่มี ความแตกต่างกันมาก
ระหว่างทั้งสองกลุ่ม และงานวิจัยของ รตา วราวิริยะพงศ์ (2557) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
การให้บริการเสริมและระบบการจัดการส่งผลเชิงบวกต่อการเลือกศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และ บริการเสริมที่นอกเหนือจากหลักสูตรของสถาบัน เช่น การดู
หนังฟังเพลงภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ
นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ไม่แตกต่างกันระหว่างแต่ละโรงเรียนมากนัก 
นอกจากนี้ ระบบการจัดการ เช่น การจัดการฐานข้อมูลส าหรับการจัดการเรียนการสอนรวมถึงข้อมูล
ของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยที่ผู้เรียนให้ความส าคัญอีกด้วย 

2.4.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
2.4.2.1 ปัจจัยด้านเพศ 

ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา ในงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตเทศบาลนครสงขลา นอกจากนี้ งานวิจัยของ คัทลียา จิโนเขียว (2556) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ในจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านการตัดสินใจเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อหลักสูตรและ
ความถี่ในการเรียนใน 1 ปี 

อย่างไรก็ตาม ดวงใจ จิตรน้อม (2554) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า นักเรียนที่เพศต่างกัน ไม่มีความแตกต่างด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาในด้าน
ต่างๆ อาทิ จ านวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ยตลอด 1 ปีการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาต่อเทอม 
บุคคลที่แนะน า นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยของ อาแซ ยะเยริ (2557) ที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา พบว่า 
ปัจจัยด้านเพศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เรียนกวดวิชา เช่นเดียวกัน 

2.4.2.2 ปัจจัยด้านรายได้ของผู้ปกครอง 
การวิจัยของ อาแซ ยะเยริ (2557) ที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัย
ด้านรายได้รวมของบิดาและมารดาต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เรียนกวดวิชา โดย 
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นักเรียนที่รายได้ของบิดาและมารดาต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน และรายได้ระหว่าง 5,001-10,000 
บาทต่อเดือน จะมีโอกาสตัดสินใจเรียนกวดวิชาน้อยกว่ากรณีที่รายได้ของบิดาและมารดามากกว่า 
20,000 บาท ต่อเดือน สอดคล้องกับ ดวงใจ จิตรน้อม (2554) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนที่ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาที่แตกต่างกันในด้าน จ านวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปีการศึกษา และรายจ่ายส าหรับการเรียน
กวดวิชาต่อหนึ่งเทอม และในด้านพฤติกรรมการเลือกเรียนด้านค่าใช้จ่ายต่อเทอม พบว่า หากเปรียบเทียบ
แล้วนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย 30,001-40,000 บาท จะมีการใช้จ่ายค่าเรียนกวดวิชาที่น้อยกว่า 
นักเรียนที่ครอบครัวมี รายได้เฉลี่ยมากกว่า 40,000 บาท นอกจากนี้ ยังพบความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปัจจัยด้านรายได้ของผู้ปกครองกับปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนอีกด้วย 
การวิจัยของ พรสุดา คุณมั่ง (2557) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
งานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) พบว่า ปัจจัยรายได้เฉลี่ยของครอบครัว ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา 

2.4.2.3 ปัจจัยด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม 
คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

เลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนโดยจะเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ งานวิจัยของ ดวงใจ จิตรน้อม (2554) 
ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านคะแนนเฉลี่ยนักเรียนที่แตกต่างกันส่งผลให้
พฤติกรรมการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครเลือกเรียน
สถาบันกวดวิชาที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ผลจากการวิจัย ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา ของ อาแซ 
ยะเยริ (2557) ที่พบว่า ปัจจัยเกรดเฉลี่ย (GPA) ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เรียนกวดวิชา โดย
ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยและความต้องการเรียนกวดวิชา ซึ่งนักเรียนที่เกรดเฉลี่ยสูงกว่าจะมี
ความต้องการเรียนเสริมจากโรงเรียนกวดวิชามากกว่านักเรียนที่เกรดเฉลี่ยน้อยกว่า และจากการศึกษา
ของ พรสุดา คุณมั่ง (2557) ในหัวข้อวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
เรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ งานวิจัยของ 
กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) พบว่า ปัจจัยด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยนักเรียน
ที่มีเกรดเฉลี่ยช่วง 3.01-3.50 และ 3.51-4.00 มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูงกว่า
นักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 
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2.4.2.4 ปัจจัยด้านระดับชั้น 
ระดับชั้นของนักเรียนที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

กวดวิชาของนักเรียนโดยจะเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ งานวิจัยของ พรสุดา คุณมั่ง (2557) ศึกษา 
แรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านระดับชั้น ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ดวงใจ จิตรน้อม (2554) พบความสัมพันธ์
ของระดับชั้นและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยลักษณะของพฤติกรรมการตัดสินใจมีความแตกต่างกันหากนักเรียนที่
เรียนกวดวิชาศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่แตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมการตัดสินใจนี้ครอบคลุมในด้านจ านวน
วิชาเรียนโดยเฉลี่ย และด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ งานวิจัยของ  
กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) พบว่า ปัจจัยด้านระดับชั้นของนักเรียน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา 

2.4.2.5 ปัจจัยด้านอาชีพของผู้ปกครอง 
พรสุดา คุณมั่ง (2557) ศึกษา แรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อาชีพของผู้ปกครอง 
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ งานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) พบว่า อาชีพของผู้ปกครอง ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา โดย 
บิดาของนักเรียนที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพเกษตรกรรม ประมง 
มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูงกว่าบิดาของนักเรียนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อาทิ พ่อบ้าน 
และ บิดาของนักเรียนที่มีอาชีพรับข้าราชการ มีการพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูง
กว่าบิดาของนักเรียนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อาทิ พ่อบ้าน รวมถึง มารดาของนักเรียนที่มีอาชีพ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพเกษตรกรรม ประมง มีการพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาสูงกว่ามารดาของนักเรียนที่มีอาชีพรับข้าราชการ และอาชีพค้าขาย และ มารดาของ
นักเรียนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ประมง มีการพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูงกว่า
มารดาของนักเรียนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อาทิ แม่บ้าน 

อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจัยของ อาแซ ยะเยริ (2557) ที่ท าการศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัด
สงขลา พบว่าปัจจัยด้านอาชีพของบิดาและปัจจัยด้านอาชีพของมารดาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
นักเรียนที่เรียนกวดวิชา 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

2.5 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
ในการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ท าการก าหนด
ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ไว้ในกรอบวิจัย โดยที่ได้จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ย วข้อง 
ในการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไว้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  กรอบแนวคิดงานวิจัย 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านสถานที่ (Place) 
4. ด้านการสง่เสริมทางการตลาด (Promotion) 
5. ด้านบุคลากร (People) 
6. ด้านกระบวนการ (Process) 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 

Environment) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม  
4. ระดับชัน้ของนักเรียน 
5. อาชีพของบิดา 
6. อาชีพของมารดา 
 

 

การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ 
จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรูปแบบการวิจัย

เป็นวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในกระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือท าการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้
กระบวนการเพ่ือการศึกษาและวิจัย ดังนี้ 

3.1 ลักษณะประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการท าวิจัย 
3.3 สมมติฐานในการท าวิจัย 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ลักษณะประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ลักษณะประชากร 
ประชากรเป้าหมาย (Target Population) ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา ในงานวิจัยนี้ คือ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงปีที่ 6 ที่เคยซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษนั้นเกิดจากการตัดสินใจของนักเรียนเอง และ
ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เรียนกวดวิชากับสถาบันกวดวิชาเท่านั้น 

3.1.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้ในการประมาณการค่าเฉลี่ยของ

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการ
ตามหลักทฤษฎีของ Cochran (1963) ที่มีการก าหนดให้สัดส่วนที่ท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
จากการ ท าให้ค่าความแปรปรวนของสัดส่วนมีค่ามากที่สุดโดยก าหนดค่าความเป็นได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ (p) เท่ากับ 0.5 ในการค านวณนี้จะก าหนดให้ ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือยอมรับความ
คลาดเคลื่อนของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งได้เลือกค่าของตัวแปรต่างๆ เพ่ือค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ที่เคยซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบัน
กวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ในงานวิจัยไว้ดังนี้  
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n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
Z = ระดับความเชื่อม่ัน 
p = สัดส่วนของลักษณะประชากรในกลุ่มตัวอย่างท่ีสนใจ 
q = โอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ (1-p) 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 

สามารถค านวณโดยแทนค่าตัวแปรต่างๆ ในสูตรดังกล่าวได้ดังนี้ 

n = 
(1.962)(0.5)(1−0.5)

(0.52)
 

n = 384.16 
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้ โดยใช้ทฤษฎีของ Cochran 

(1963) ค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในงานวิจัยนี้คือ 385 รายเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมอัตราการตอบกลับ
ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้เก็บแบบสอบถามเผื่อร้อยละ 9.35 

 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการท าวิจัย 
 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
3.2.1.1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

(1) เพศ 
(2) รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
(3) คะแนนเฉลี่ยสะสม 
(4) ระดับชั้นของนักเรียน 
(5) อาชีพของบิดา 
(6) อาชีพของมารดา 

3.2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
(2) ด้านราคา 
(3) ด้านสถานที ่
(4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
(5) ด้านบุคลากร 
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(6) ด้านกระบวนการ 
(7) ด้านลักษณะทางกายภาพ 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3.3 สมมติฐานในงานวิจัย 
 

ในการตั้งสมมติฐานงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่
ได้โดยประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดเป็นสมมติฐานได้ ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงปีที่  6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านระดับชั้นของนักเรียนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านอาชีพของบิดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านอาชีพของมารดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 



27 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ  
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านสถานที่ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ    
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านบุคลากรที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ  
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงปีที่  6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านกระบวนการที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการท าวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลคัดกรองและพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นถึง
ลักษณะคอร์สเรียนที่เคยเรียน รูปแบบการตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ
ระดับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6
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ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีมาตรประมาณค่า แบบ Five-Point Likert Scales โดยแบ่งระดับ
คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 
 
การก้าหนดน ้าหนักคะแนนกับระดับความคิดเห็น 

ระดับคะแนน ระดับความเห็น/การตัดสินใจ 

5 มากที่สุด/ซื้อแน่นอน 
4 มาก/อาจจะซื้อ 

3 ปานกลาง/ไม่แน่ใจ 
2 น้อย/อาจจะไม่ซื้อ 

1 น้อยที่สุด/ไม่ซื้อแน่นอน 

0 ไม่สามารถประเมินได้ 
 
ในการแปลงระดับความคิดเห็นข้างต้นให้เป็นค่าเฉลี่ยที่สามารถน าไปวิเคราะห์ผลต่อได้ 

โดยแทนค่า สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ค่าความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  
5−1

5
  =   0.8 

จากการแปลงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นดังกล่าวจะสามารถจัดระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยใหม่ได้ดังตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2 
 
การก้าหนดระดับความคิดเห็นกับค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน 

ระดับคะแนน ระดับความเห็น/การตัดสินใจ 

4.21-5.00 มากที่สุด/ซื้อแน่นอน 

3.41-4.20 มาก/อาจจะซื้อ 
2.61-3.40 ปานกลาง/ไม่แน่ใจ 

1.81-2.60 น้อย/อาจจะไม่ซื้อ 
1.00-1.80 น้อยที่สุด/ไม่ซื้อแน่นอน 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเกี่ยวกับ 
เพศ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นของนักเรียน อาชีพของบิดา 
อาชีพของมารดา และข้อมูลทั่วไปอ่ืนๆ 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถาบันกวดวิชา 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้ผ่านการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
โดยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ที่เคยซื้อคอร์สเรียนจากสถาบันกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการสถาบันกวดวิชา ตอบแบบสอบถามผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ท าการข้อมูลที่รวบรวมจากการตอบแบบสอบถามออนไลน์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ที่เคยซื้อคอร์สเรียนจากสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในกระบวนการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือท าการวิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัย โดยแบ่งตามการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างทั้งด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ 
ระดับชั้น รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน คะแนนเฉลี่ยสะสม อาชีพของบิดา และอาชีพของ
มารดา จะสามารถน าเสนอได้ในรูปแบบของ ตาราง (Table) กราฟแท่ง (Bar Chart) แผนภูมิวงกลม 
(Pie chart) ผ่านการค านวณหาค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
1. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Independent Sample T-test) เพ่ือวิเคราะห์หาความแตกต่าง
ของข้อมูลจากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันว่าส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงปีที่  6 ในเขต
กรุงเทพมหานครหรือไม่ 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันให้อยู่ในกลุ่มปัจจัยเดียวกัน ซึ่งเป็นการท าให้กลุ่มปัจจัยมีความถูกต้องเหมาะสมที่จะน าไปใช้
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (Independent Variable) และตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) กับการวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear Regression) ในล าดับต่อไป 

3. การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นของ
นักเรียน อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านกระบวนการ 
(Process) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) หลังจากที่ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 421 คน 
จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติแล้วจะสามารถจ าแนกผลการวิเคราะห์ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อ  

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย 
4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพ่ือใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์กับกา ร

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่องานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ที่เคยซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.
2559 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้แบบสอบถามจ านวน 576 ชุด และหลังจากที่น าข้อมูลไป
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ค านวณในโปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้คัดแบบสอบถามที่ไม่อยู่ในขอบเขตการวิจัยจากค าถามคัดกรอง
ออก โดยตัดข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 จ านวน 
28 คนออก และตัดผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานครด้วยตนเอง เป็นจ านวน 127 คน ออกไป ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 421 คน 
ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งสามารถน ามาสรุปเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างได้ 
ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

104 
317 

24.7 
75.3 

2. อาย ุ

ต่ ากว่า 13 ปี 
13-15 
16-18 

สูงกว่า 18 ปี 

2 
67 
339 
13 

0.5 
15.9 
80.5 
3.1 

3. ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

5 
10 
28 
75 

1.2 
2.4 
6.7 
17.8 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

119 
184 

28.3 
43.7 
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ตารางที่ 4.1 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 
4. อาชีพของบิดา 

ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 

อาชีพอิสระ  
พ่อบ้าน 
อ่ืนๆ 

74 
19 
93 
176 
35 
10 
14 

17.6 
4.5 
22.1 
41.8 
8.3 
2.4 
3.3 

5. อาชีพของมารดา 

ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 

อาชีพอิสระ  
แม่บ้าน 
อ่ืนๆ 

64 
20 
70 
131 
27 
95 
14 

15.2 
4.8 
16.6 
31.1 
6.4 
22.6 
3.3 

6. คะแนนเฉลี่ยสะสม 

น้อยกว่า 1.50 
1.51-2.00 
2.01-2.50 
2.51-3.00 
3.01-3.50 
3.51-4.00 

0 
0 
8 
51 
146 
216 

0.0 
0.0 
1.9 
12.1 
34.7 
51.3 
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ตารางที่ 4.1 
 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

7. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
น้อยกว่า 30,000 บาท 
30,000-60,000 บาท 
60,001-100,000 บาท 
100,001-130,000 บาท 
130,001-160,000 บาท 
160,001-190,000 บาท 

ตั้งแต่ 190,001 บาท ขึ้นไป 

29 
156 
93 
46 
41 
18 
56 

6.9 
37.1 
22.1 
10.9 
5.5 
4.3 
13.3 

 
จากลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในตารางที่ 4.1 พบว่า มีกลุ่มตัวอย่าง

ที่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.3 และ เพศชาย ร้อยละ 24.7 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ   16-18 ปี โดยคิดเป็น
ร้อยละ 80.5 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 43.7 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ  
ร้อยละ 28.3 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ในด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม ผู้ตอบ
แบบสอบถามกว่าร้อยละ 51.3 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.51 ถึง 4.00 ขณะที่ข้อมูลด้านอาชีพ
ของทั้งบิดาและมารดา พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว โดย ร้อยละ 41.8 ของบิดาและร้อยละ 
31.1 ของมารดา ประกอบอาชีพส่วนตัว นอกจากนี้ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 37.1 มีรายได้
เฉลี่ยของครอบครัวอยู่ที่ช่วงรายได้ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาทต่อเดือน 

 
4.2 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของผู้ตอบ

แบบสอบถาม  
 

ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมที่ได้จากการตอบแบบสอบถามในงานวิจัยนี้ สามารถสรุป
ลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามที่
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โดยแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนพิเศษ
จากสถาบันกวดวิชาเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  
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ภาพที่ 4.1 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา 
 

 
ภาพที่ 4.2 เหตุผลที่เรียนกวดวิชา 
 

จากภาพที่ 4.1 และ 4.2 พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ
จากสถาบันกวดวิชาจากกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้กว่าร้อยละ 76.72 คือ ตนเอง รองลงมาเป็น มารดา
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.64 เพ่ือน
และรุ่นพ่ี คิดเป็นร้อยละ 6.18 บิดา คิดเป็นร้อยละ 5.23 บุคคลอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.24 ตามล าดับ 
และเหตุผลหลักที่ กลุ่ มตั วอย่ าง เลือกเรียนกวดวิชาคือ เ พ่ือทบทวนความรู้ เ พ่ือสอบเข้ า
สถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.77 เหตุผลรองลงมาคือ เพ่ือเสริมความรู้นอกจากชั้นเรียนใน

76.72% 

11.64% 
6.18% 

5.23% 
0.24% 

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา 

ตนเอง 
มารดา 
เพ่ือน และ รุ่นพี่ 
บิดา 
อ่ืนๆ 

0.22% 

17.26% 

18.89% 

29.86% 

33.77% 

อ่ืนๆ 

ทบทวนความรู้เพ่ือสอบแข่งขันต่างๆ 

ทบทวนความรู้เพ่ือสอบในโรงเรียน 

เสริมความรู้นอกจากชั้นเรียนในโรงเรียน 

ทบทวนความรู้เพ่ือสอบเข้าสถาบันการศึกษา 

เหตุผลที่เรียนกวดวิชา 
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โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 29.86 เพ่ือทบทวนความรู้เพ่ือสอบในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.89 ทบทวน
ความรู้เพื่อสอบแข่งขันต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 17.26 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.22 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 4.3 วิชาที่เรียนกวดวิชา 
 

 
ภาพที่ 4.4 ช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาในวันจันทร์-ศุกร์ 
 

จากภาพที่ 4.3 และ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เลือกซื้อคอร์สเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 22.79 รองลงมาเป็น คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.58 ฟิสิกส์ คิดเป็น
ร้อยละ 17.09 เคมี คิดเป็นร้อยละ 16.31 วิทยาศาสตร์ (เรียนรวมกันทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) คิดเป็น

1.50% 

5.27% 

6.34% 

8.12% 

16.31% 

17.09% 

22.58% 

22.79% 

อ่ืนๆ 

สังคมศาสตร์ 

ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ (เรียนรวมกันทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) 

เคมี 

ฟิสิกส์ 

คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

วิชาที่เรียนกวดวิชา 

16.48% 

28.37% 

29.32% 

14.90% 

10.94% 

ไม่มีเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว 

หลังเวลา 18.00 น. 

15.01-18.00 น. 

13.00-15.00 น. 

8.00-12.00 น. 

ช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาในวันจันทร์-ศุกร์ 
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ร้อยละ 8.12 ชีววิทยา คิดเป็นร้อยละ 6.34 สังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.27 และวิชาอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 ตามล าดับ และลักษณะการเลือกช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาในวันจันทร์ -ศุกร์ พบว่า 
ร้อยละ 29.32 เลือกเรียนในช่วงเวลา 15.01-18.00 น. รองลงมาคือ ช่วงหลังเวลา 18.00 น. คิดเป็น  
ร้อยละ 28.37 ไม่มีเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 16.48 ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. คิดเป็น
ร้อยละ 14.90 และ 8.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 10.94 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 4.5 ช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ 
 

 
ภาพที่ 4.6 จ านวนคอร์สเรียนโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี 
 

จากภาพที่ 4.5 และ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เลือกช่วงเวลาในการเรียน 
กวดวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเลือกเรียนในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
35.89 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 8.00-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 32.82 ช่วงเวลา 15.01-18.00 น.  คิดเป็น

3.42% 

6.26% 

21.61% 

35.89% 

32.82% 

ไม่มีเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว 

หลังเวลา 18.00 น. 

15.01-18.00 น. 

13.00-15.00 น. 

8.00-12.00 น. 

ช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ 

33.25% 

34.92% 

19.00% 

12.83% 

1-2 คอร์สเรียน 

3-4 คอร์สเรียน 

5-6 คอร์สเรียน 

7 คอร์สเรียนขึ้นไป 

จ านวนคอร์สเรียนโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี 
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ร้อยละ 21.61 หลังเวลา 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6.26 และ ไม่มีเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว  
คิดเป็นร้อยละ 3.42 ตามล าดับ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเรียนกวดวิชาโดยมีจ านวนคอร์สเรียนโดยเฉลี่ยต่อปี
มากที่สุดคือ 3-4 คอร์สเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมาเรียน 1-2 คอร์สเรียนต่อปี คิดเป็น 
ร้อยละ 33.25 จ านวน 5-6 คอร์สเรียนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 19.00 และ 7 คอร์สเรียนขึ้นไปต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 12.83 ตามล าดับ 
 

 
ภาพที่ 4.7 ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี 
 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี จากภาพ 4.7 แสดงให้เห็นว่า โดย  ส่วน
ใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาประมาณ 10,000-30,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 50.36 รองลงมา พบว่า ร้อยละ 17.58 มีค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 10,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อปี 
ร้อยละ 17.10 มีค่าใช้จ่าย 30,001-50,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 4.99 มีค่าใช้จ่าย 50,001-
70,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 4.28 มีค่าใช้จ่าย 70,001-90,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อปี และกลุ่มที่ 
มีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา 90,001-110,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.85 รวมถึง
กลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชา 110,001 บาทข้ึนไปโดยเฉลี่ยต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.85  
 

2.85% 

2.85% 

4.28% 

4.99% 

17.10% 

50.36% 

17.58% 

110,001 บาทข้ึนไป 

90,001-110,000 บาท 

70,001-90,000 บาท 

50,001-70,000 บาท 

30,001-50,000 บาท 

10,000-30,000 บาท 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี  
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ภาพที่ 4.8 สถาบันกวดวิชาที่เรียนอยู่ในปัจจุบันหรือชอบเรียน 
 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงชื่อสถาบันกวดวิชาที่เรียนอยู่ในปัจจุบันหรือชอบเรียน 
จากภาพ 4.8 แสดงให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกเรียนสถาบันกวดวิชาในปัจจุบัน
หรือชอบเรียนจากหลากหลายสถาบัน ดังแสดงให้เห็นจากภาพเป็นกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34 
รองลงมา พบว่า ร้อยละ 12 ก าลังเรียนอยู่หรือชอบเรียนในสถาบัน Ondemand ร้อยละ 11 ก าลัง
เรียนอยู่หรือชอบเรียนในสถาบัน Enconcept ร้อยละ 11 ก าลังเรียนอยู่หรือชอบเรียนในสถาบัน เคมี 
อ.อุ๊ ร้อยละ 10 ก าลังเรียนอยู่หรือชอบเรียนในสถาบัน We By The Brain 
 
4.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

พิ เศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึ ง 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แบบสอบถามที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน 421 ชุด สามารถน ามาหา

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลค่าข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ของปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 
ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 41 ปัจจัยย่อย เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจซื้อคอร์ส 

2% 

2% 

4% 

5% 

5% 

5% 

10% 

11% 

11% 

12% 

34% 

Ideal Physics

Oplus

Da'Vance

Bio Beam

ครูสมศร ี

House Of Griffin

We By The Brain

เคมีอ.อุ๊ 

Enconcept

OnDemand

Others

สถาบันกวดวิชาที่เรียนอยู่ในปัจจุบันหรือชอบเรียน  
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เรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้ดังตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
1.1 หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
1.2 เนื้อหาของหลักสูตรมีความเข้มข้น 
1.3 หลักสูตรมีความหลากหลาย 
1.4 เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
1.5 หลักสูตรตรงกับเนื้อหาที่ออกสอบ 
1.6 หลักสูตรมีแบบฝึกหัดส าหรับฝึกฝนจ านวนมาก 
1.7 หลักสูตรมีแนวข้อสอบเก่าให้ฝึกท าจ านวนมาก 
1.8 หลักสูตรมีการสรุปเนื้อหาสั้นๆ ง่ายต่อการจดจ า 

 
4.52 
4.52 
4.38 
4.47 
4.34 
4.38 
4.29 
4.43 

 
0.627 
0.642 
0.699 
0.715 
0.842 
0.798 
0.882 
0.783 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
2.2 ราคาเหมาะสมกับจ านวนชั่วโมงเรียน 
2.3 ราคาถูกกว่าสถาบันอื่น 
2.4 สามารถผ่อนช าระค่าเรียนได้อย่างเหมาะสม 

 
4.19 
4.21 
3.51 
3.15 

 
0.729 
0.808 
1.116 
1.506 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
3. ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) 

3.1 สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่
สะดวกรวดเร็ว เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 

3.2 สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ เช่น 
บ้าน หรือที่พัก โรงเรียน ศูนย์การค้า เข้าถึงได้
ง่าย 

3.3 สถาบันมีที่จอดรถเพียงพอ 
3.4 สถาบันกวดวิชามีจ านวนสาขาหลายสาขา 

 
4.5 

 
4.38 

 
 

3.53 
4.1 

 
0.855 

 
0.893 

 
 

1.376 
1.239 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
 

มาก 
มาก 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระ (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

3.5 สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในที่หาเจอได้ง่าย 
3.6 สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ 

สิ่ งอ านวยความสะดวก เช่น  ร้ านอาหาร      
ร้านสะดวกซ้ือ 

4.36 
4.46 

0.884 
0.812 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 สถาบันกวดวิชามีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 

เช่น ลดราคา แถมคอร์สเรียน 
4.2 สถาบันกวดวิชามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ใน

รูปแบบสื่อต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจ เช่น 
ใบปลิว ป้ายโฆษณา 

4.3 สถาบันกวดวิชามีการโฆษณาให้ข้อมูล 
เกร็ดความรู้ด้านการเรียนต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อย่างสม่ าเสมอ เช่น Facebook 
YouTube เป็นต้น 

4.4 สถาบันกวดวิชามีการประชาสัมพันธ์ตาม
สถาบันการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น  
จัดคอร์สเรียนระยะสั้นในสถาบันการศึกษา 

 
3.99 

 
3.93 

 
 

4.03 
 
 
 

3.76 

 
1.122 

 
1.073 

 
 

1.12 
 
 
 

1.321 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 
5.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ 
5.2 ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย 
5.3 ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนมายาวนาน 
5.4 ครูผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5.5 ครูผู้สอนมีเทคนิคช่วยในการจดจ า 
5.6 ครูผู้สอนสามารถสร้างแรงกระตุ้นแก่นักเรียนได้ 

 
4.79 
4.69 
4.57 
4.72 
4.65 
4.50 

 
0.463 
0.549 
0.764 
0.635 
0.602 
0.761 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระ (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

5.7 เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีมนุษยสัมพันธ์ 
ในการบริการ 

5.8 เจ้าหน้าที่ของสถาบันสามารถตอบค าถามและ
ข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับคอร์สเรียน 

5.9 เจ้าหน้าที่ของสถาบันให้บริการด้วยความสุภาพ 

4.19 
 

4.19 
 

4.31 

0.987 
 

1.012 
 

0.917 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
6.1 การจัดตารางเรียนมีความถูกต้องเหมาะสม 
6.2 สถาบันกวดวิชามีความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการ 
6.3 สถาบันกวดวิชามีการเตรียมความพร้อมของ

เอกสารประกอบการสอนเป็นอย่างดี 
6.4 สถาบันกวดวิชาให้ข้อมูลด้านการเรียน แนะแนว

การศึกษาต่อที่ถูกต้อง 
6.5 สถาบันกวดวิชามีช่องทางการช าระเงินที่

หลากหลาย 

 
4.38 
4.37 

 
4.53 

 
4.28 

 
3.99 

 
0.798 
0.753 

 
0.678 

 
0.916 

 
1.035 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Environment) 
7.1 สถาบันกวดวิชามีชื่อเสียงที่ดี 
7.2 สถาบันกวดวิชามีความสะอาด 
7.3 สถาบันกวดวิชามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ที่ด ี
7.4 สถาบันกวดวิชามีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วน 

เช่น กระดาน เครื่องฉาย โต๊ะเรียน 
7.5 ป้ายข้อความแสดงห้องเรียน และจุดบริการ

ต่างๆ มีความชัดเจน 

 
 

4.49 
4.57 
4.46 

 
4.51 

 
4.36 

 
 

0.780 
0.611 
0.688 

 
0.712 

 
0.853 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
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เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความคิดเห็นของตัวแปรอิสระทั้งสิ้นจ านวน 41 
ตัวแปร ดังข้อมูลในตารางที่ 4.2 สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยในด้านบุคลากร (People) โดยเฉพาะปัจจัย
ที่เก่ียวกับครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความคิดเห็นที่สูงที่สุด 5 ล าดับแรก และทั้ง 5 ปัจจัย มี
ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยคะแนนแล้วจะพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยคะแนนของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 5 ล าดับแรก เรียงจากมากไปน้อยใน
ปัจจัยดังต่อไปนี้ ปัจจัยครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  4.79 ปัจจัยครูผู้สอนมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.72 ปัจจัยครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย 
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.69 ปัจจัยครูผู้สอนมีเทคนิคช่วยในการจดจ า คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.65 และ
ปัจจัยครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนมายาวนาน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.57 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 7 ด้านจากตัวแปรอิสระด้านส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) สามารถสรุปผลของปัจจัยแต่ละด้านได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีตัวแปรอิสระที่กลุ่มตัวอย่างให้ค่าเฉลี่ยคะแนนใน
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด คือ หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตัวแปรด้านเนื้อหา
ของหลักสูตรมีความเข้มข้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ซึ่งแปลค่าระดับความคิดเห็นเป็น มากที่สุด  
ตัวแปรที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมาคือ เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 

ปัจจัยด้านราคา (Price) มีตัวแปรอิสระที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนค่าเฉลี่ยในระดับความ
คิดเห็นที่มากที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับจ านวนชั่วโมงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ซึ่งมีระดับความ
คิดเห็น มากท่ีสุด ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 มีระดับความคิดเห็น มาก และราคาถูกกว่าสถาบันอ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 มีระดับความ
คิดเห็น มาก  

ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) มีตัวแปรอิสระที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนค่าเฉลี่ยในระดับ
ความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว เช่น รถไฟฟ้า 
รถไฟใต้ดิน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มากที่สุด ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน
รองลงมาคือ สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ร้าน
สะดวกซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด และ สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ใกล้
สถานที่ส าคัญ เช่น บ้าน หรือที่พัก โรงเรียน ศูนย์การค้าเข้าถึงได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีระดับ
ความคิดเห็น มากที่สุด  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีตัวแปรอิสระที่กลุ่มตัวอย่างให้
คะแนนค่าเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ สถาบันกวดวิชามีการโฆษณาให้ข้อมูล 
เกร็ดความรู้ด้านการเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสม่ าเสมอ เช่น Facebook YouTube 
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เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มาก ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมาคือ 
สถาบันกวดวิชามีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ลดราคา แถมคอร์สเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ซึ่ง
มีระดับความคิดเห็น มาก และสถาบันกวดวิชามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ  
ที่ดึงดูดความสนใจ เช่น ใบปลิว ป้ายโฆษณา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มาก 

ปัจจัยด้านบุคลากร (People) มีตัวแปรอิสระที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนค่าเฉลี่ยใน
ระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ซึ่งมีระดับ
ความคิดเห็น มากท่ีสุด ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมาคือ ครูผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มากที่สุด และครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) มีตัวแปรอิสระที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนค่าเฉลี่ยใน
ระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ สถาบันกวดวิชามีการเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบ  
การสอนเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มากที่สุด ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนรองลงมาคือ การจัดตารางเรียนมีความถูกต้องเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งมีระดับ
ความคิดเห็น มากที่สุด และสถาบันกวดวิชามีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.37 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) มีตัวแปรอิสระที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้คะแนนค่าเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ สถาบันกวดวิชามีความสะอาด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มากที่สุด ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมาคือ 
สถาบันกวดวิชามีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วน เช่น กระดาน เครื่องฉาย โต๊ะเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.51 ซึ่งมีระดับความคิดเห็น มากที่สุด และสถาบันกวดวิชามีชื่อเสียงที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ซึ่งมี
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.3 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษของนักเรียนระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จากสถาบันกวดวิชา 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.35 0.804 
ซื้ออย่าง
แน่นอน 
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งานวิจัยนี้มีตัวแปรตามเป็น ระดับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลในตารางที่ 4.3 สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับการ
ตัดสินใจมากที่สุด โดยดูจากค่าเฉลี่ยคะแนนที่มีค่าเท่ากับ 4.35 ซึ่งสรุปได้กว่ากลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจ
ซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาอย่างแน่นอนในครั้งต่อไป 
 
4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ

จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

งานวิจัยนี้ ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้าน เพศ รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นของนักเรียน 
อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา กับตัวแปรตามคือ การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีความสัมพันธ์กันในทางสถิติหรือไม่   โดยท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test กับตัวแปรอิสระด้านเพศ 
และใช้การวิเคราะห์ One-Way ANOVA กับตัวแปรอิสระด้านรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นของนักเรียน อาชีพของบิดา และอาชีพของมารดา 

 
4.4.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประชากรศาสตร์ด้านเพศกับการ

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ก าหนดการตั้งสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 
H0  : เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน  
H1  : เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.4 
 
ค่าสถิติการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามเพศ 

เพศ N Mean Std. Deviation t Sig. 
(2-tailed) 

ชาย 
หญิง 

104 
317 

4.42 
4.32 

0.746 
0.821 

1.116 0.265 

 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4.4 พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 

0.265 ซึ่งเกินจากระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงยอมรับ H0 แปลความหมายได้ว่า เพศที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 0.05  
อาจแสดงถึง ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนักเรียนเพศชายและเพศหญิงล้วนมีการ
ตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเรียนกวดวิชาจากสถาบันจากเป้าหมายในการเรียนที่ไม่ได้แตกต่างกันทั้ง
สองเพศ โดยอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยที่กดดันให้เลือกเรียนกวดวิชา เช่น การแข่งขันเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาที่สูงขึ้น หรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะส่งผลให้เด็กนักเรียนทั้งเพศชายและหญิงเกิดการ
ตัดสินใจเรียนกวดวิชาขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ จิตรน้อม (2554) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนที่เพศต่างกัน ไม่มีความแตกต่างด้านพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
เรียนกวดวิชาในด้านต่างๆ อาทิ จ านวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ยตลอด 1 ปีการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียน
กวดวิชาต่อเทอม บุคคลที่แนะน า และผลจากการทดสอบยังเป็นไปในทางเดียวกันกับ ผลจากการวิจัย
ของ อาแซ ยะเยริ (2557) ที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
นักเรียนที่เรียนกวดวิชา  
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4.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประชากรศาสตร์ด้านรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนกับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านรายได้ของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ก าหนดการตั้งสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 
H0: รายได้ของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน  

H1: รายได้ของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.5 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามรายได้ของครอบครัวต่อ
เดือน 

รายได้ของครอบครัวต่อเดือน N Mean Std. Deviation Std. Error 

น้อยกว่า 30,000 
30,000-60,000 

29 
156 

4.31 
4.35 

0.761 
0.863 

0.141 
0.069 

60,001-100,000 
100,001-130,000 
130,001-190,000 

ตั้งแต่ 190,001 ขึ้นไป 

93 
46 
41 
56 

4.48 
4.22 
4.22 
4.34 

0.669 
0.841 
0.791 
0.837 

0.069 
0.124 
0.124 
0.112 
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ตารางที่ 4.6 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

3.224 
268.144 
271.368 

5 
415 
420 

0.645 
0.646 

0.998 0.419 

 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4.6 พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.419 

ซึ่งเกินจากระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงยอมรับ H0 แปลความหมายได้ว่า รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 อาจแสดงถึง ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร รายได้ของครอบครัวต่อเดือนในทุกๆ ช่วง
รายได้ล้วนมีการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเรียนในสถาบันกวดวิชาที่ไม่ได้แตกต่างกัน โดยอาจมี
สาเหตุมาจาก ค่านิยมและความจ าเป็นที่ผู้ปกครองทุกระดับรายได้จะต้องส่งบุตรหลานเรียนกวดวิชา
เพ่ือให้แน่ใจว่า ได้รับการศึกษาที่พอเพียงที่จะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือแม้กระทั่ง
ค่าใช้จ่ายจากการเรียนกวดวิชาอาจในแต่ละเทอมอาจจะไม่มากเม่ือเทียบกับความพึงพอใจที่ได้ให้บุตร
หลานได้เรียนกวดวิชาและผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนกวดวิชาที่ผู้ปกครองได้ลงทุนไปคุ้มค่ากับสิ่งที่
คาดหวัง ขัดแย้งกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาล
นครสงขลา และงานวิจัยของ อาแซ ยะเยริ (2557) ที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยด้านรายได้รวม
ของบิดาและมารดาต่อเดือนส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เรียนกวดวิชา 
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4.4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประชากรศาสตร์ด้านคะแนนเฉลี่ย
สะสมกับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านคะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ก าหนดการตั้งสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 
H0 : คะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์ส 

เรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน  

H1 : คะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์ส 
เรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.7 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

คะแนนเฉลี่ยสะสม N Mean Std. Deviation Std. Error 
น้อยกว่า 3.00 

3.01-3.50 
3.51-4.00 

59 
146 
216 

4.12 
4.32 
4.43 

0.984 
0.742 
0.780 

0.128 
0.061 
0.053 

 
ตารางที่ 4.8 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.514 
266.854 
271.368 

2 
418 
420 

2.257 
0.638 

3.535 0.030 
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จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4.8 พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.030 ซ่ึงต่ ากวา่ระดับนยัส าคัญท่ีก าหนดไว้ท่ี 0.05 จึงปฏิเสธ H0 แปลความหมายได้ว่า คะแนนเฉลี่ย
สะสมที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.05 อาจแสดงถึง ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมมีส่วนท าให้การตัดสินใจ
เลือกหรือไม่เลือกเรียนในสถาบันกวดวิชาแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธี Least Significant Difference (LSD) ซึ่งผลแสดงในตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่ 4.9 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละกลุ่มกับการตัดสินใจซื อคอร์ส 
เรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

Multiple Comparison 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 
Mean 

Difference 
Std. Error Sig. 

น้อยกว่า 3.00 
 

3.01-3.50 
3.51-4.00 

-0.203 
-0.307 

0.123 
0.117 

0.258 
0.033 

3.01-3.50 
 

น้อยกว่า 3.00 
3.51-4.00 

0.203 
-0.104 

0.123 
0.086 

0.258 
0.479 

3.51-4.00 น้อยกว่า 3.00 
3.01-3.50 

0.307 
0.104 

0.117 
0.086 

0.033 
0.479 

 
จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4.9 พบว่า นักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

3.51-4.00 มีการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษมากกว่านักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 
3.00 อย่างมีนัยส าคัญ แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ ยสะสมสูงจะมีตัดสินใจเลือกซื้อ 
คอร์สเรียนพิเศษมากกว่าเพ่ือให้ได้เกรดเฉลี่ยที่ดี หรือนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงจะมีเป้าหมาย
ในการเข้ามหาวิทยาลัยที่สูงกว่าจึงมีการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา
มากกว่าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรสุดา คุณมั่ง (2557) ในหัวข้อวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ  กวด
วิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
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กรุงเทพมหานคร และเป็นไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) ที่พบว่า ปัจจัย
ด้านคะแนนเฉลี่ยสะสม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา 

4.4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประชากรศาสตร์ด้านระดับชั้นของ
นักเรียนกับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านระดับชั้นของนักเรียนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ก าหนดการตั้งสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 
H0  : ระดับชั้นของนักเรียนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์ส 

เรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน  

H1 : ระดับชั้นของนักเรียนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์ส 
เรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีแ่ตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.10 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามระดับชั นของนักเรียน 

ระดับชั้นของนักเรียน N Mean Std. Deviation Std. Error 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

43 
75 
119 
184 

4.35 
4.21 
4.35 
4.40 

0.686 
0.920 
0.766 
0.803 

0.105 
0.106 
0.070 
0.059 
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ตารางที่ 4.11 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามระดับชั นของนักเรียน 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.800 
269.569 
271.368 

3 
417 
420 

0.600 
0.646 

0.928 0.427 

 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  ดังแสดงในตารางที่ 4.11 พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 

0.427 ซึ่งเกินจากระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงยอมรับ H0 แปลความหมายได้ว่า ระดับชั้น
ของนักเรียนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 อาจแสดงถึง ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีการตัดสินใจเลือก
หรือไม่เลือกเรียนในสถาบันกวดวิชาที่ไม่ได้แตกต่างกัน โดยอาจมีสาเหตุมาจาก แนวคิดของนักเรียน
ในแต่ละระดับชั้นในเรื่องการตัดสินใจเรียนกวดวิชา มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับชั้น
ใด หากจะเรียนกวดวิชาต่างก็มีเหตุผล หรือแรงจูงใจในการเรียนที่คล้ายๆ กันคือ หากจะเลือกเรียนก็
เพ่ือจุดประสงค์หลักคือ ทบทวนความรู้เพื่อเข้าสอบสถาบันการศึกษา และเพ่ือเสริมความรู้นอกจากชั้น
เรียนในโรงเรียน ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ดวงใจ จิตรน้อม (2554) ที่พบความสัมพันธ์ของระดับชั้นและ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยลักษณะของพฤติกรรมการตัดสินใจมีความแตกต่างกันหากนักเรียนที่เรียนกวดวิชาศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นที่แตกต่างกัน ซึ่งพฤติกรรมการตัดสินใจนี้ครอบคลุมในด้านจ านวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย และ
ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน และ งานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) ที่พบว่า 
ปัจจัยด้านระดับชั้นของนักเรียน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนัก เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา 
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4.4.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรประชากรศาสตร์ด้านอาชีพของ
บิดาและอาชีพของมารดากับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านอาชีพของบิดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ 
การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ก าหนดการตั้งสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 
H0  : อาชีพของบิดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน  

H1  : อาชีพของบิดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านอาชีพของมารดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ก าหนดการตั้งสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 
H0  : อาชีพของมารดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างกัน  

H1  : อาชีพของมารดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครที่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.12 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามอาชีพของบิดา 

อาชีพของบิดา N Mean Std. Deviation Std. Error 

ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 

อาชีพอิสระ พ่อบ้าน และอ่ืนๆ 

93 
93 
176 
59 

4.26 
4.39 
4.39 
4.29 

0.908 
0.708 
0.763 
0.892 

0.094 
0.073 
0.058 
0.116 

 
ตารางที่ 4.13 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามอาชีพของบิดา 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.447 
269.922 
271.368 

3 
417 
420 

0.482 
0.647 

0.745 0.526 

 
ตารางที่ 4.14 
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามอาชีพของมารดา 

อาชีพของมารดา N Mean Std. Deviation Std. Error 
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 

แม่บ้าน 
อาชีพอิสระ และอ่ืนๆ 

84 
70 
131 
95 
41 

4.30 
4.34 
4.38 
4.27 
4.35 

0.818 
0.740 
0.799 
0.827 
0.867 

0.089 
0.088 
0.070 
0.085 
0.135 
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ตารางที่ 4.15 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งตามอาชีพของมารดา 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

0.715 
270.654 
271.368 

4 
416 
420 

0.179 
0.651 

0.275 0.894 

 
จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติของสมมติฐานที่ 5 ในตารางที่ 4.13 พบว่า มีค่า 

Sig. เท่ากับ 0.526 ซึ่งเกินจากระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงยอมรับ H0 แปลความหมายได้ว่า 
อาชีพของบิดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 และจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติของสมมติฐานที่ 6 ในตารางที่ 4.15 พบว่า มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.894 ซึ่งเกินจากระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงยอมรับ H0 แปลความหมายได้ว่า 
อาชีพของมารดาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ผลจากการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยด้านอาชีพของบิดาและอาชีพของมารดาจึงอาจแสดง
ถึง ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร นักเรียนที่มีอาชีพของบิดาและอาชีพของมารดาแตกต่างกันจะมีการ
ตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเรียนในสถาบันกวดวิชาที่ไม่ได้แตกต่างกัน โดยอาจมีสาเหตุมาจาก ความ
ต้องการในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพของบิดาและอาชีพของมารดา 
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเอง หากจะเลือกเรียนก็เพ่ือจุดประสงค์หลักคือ 
ทบทวนความรู้เพ่ือเข้าสอบสถาบันการศึกษา และเพ่ือเสริมความรู้นอกจากชั้นเรียนในโรงเรียน 
สอดคล้องกับผลจากการวิจัยของ อาแซ ยะเยริ (2557) ที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา พบว่าปัจจัยด้านอาชีพ
บิดาและปัจจัยด้านอาชีพของมารดาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนที่เรียนกวดวิชา อย่างไรก็
ตามผลจากงานวิจัยนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ พรสุดา คุณมั่ง (2557) ศึกษา แรงจูงใจในการกวดวิชา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อาชีพของ
ผู้ปกครอง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรยีนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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และ งานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ (2558) พบว่า อาชีพของผู้ปกครอง ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา 
 
4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย 
 

ในขั้นแรก ก่อนที่จะท าการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์
ปัจจัยนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 41 ตัวแปร โดยทดสอบที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 และพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระอย่างมีนัยส าคัญซึ่งจะส่งผลในการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการทางสถิติ คือ การตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมของการ
น าตัวแปรอิสระไปสกัดปัจจัยและวิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุ่มปัจจัยใหม่โดยจะ
ท าให้ตัวแปรอิสระท้ังสิ้น 41 ตัวแปรนั้น มีความเหมาะสมที่จะน าไปวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นใน
ล าดับถัดไป 

 
4.5.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ปัจจัย 

ในการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ปัจจัยนั้น 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เพ่ือทดสอบความเหมาะสมของตัวแปร โดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่ง
หากค่า KMO อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 จะหมายถึงข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์ปัจจัย 
หากค่า KMO ต่ ากว่า 0.5 จะหมายถึงข้อมูลไม่มีความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์ปัจจัย 

นอกจากนี้การตรวจสอบ Bartlett’s Test of Sphericity ที่ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระท้ัง 41 ตัวแปร ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยการทดสอบได้ก าหนดให้มีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 และตั้งสมมติฐานดังนี้ 

H0: ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
H1: ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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ตารางที่ 4.16 
 
ค่า KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity 

KMO และ Bartlett’s Test of Sphericity 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.910 

Bartlett’s Test of 
Sphericity 

Approx.Chi-Square 8630 
df 820 

Sig. 0.000 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 4.16 ค่า KMO มีค่าเท่ากับ 0.910 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 41 ตัวแปรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และจากการทดสอบ Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่า ค่า Chi-Square มีค่า 8630 ด้านค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 จากการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวจึงอธิบายผลได้ว่า ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังนั้น จากค่าสถิติจากตารางจึงสามารถกล่าวได้ว่ามีความเหมาะสมที่จะ
น าไปวิเคราะห์ปัจจัยในล าดับถัดไป 

4.5.2 การก าหนดกลุ่มปัจจัย 
หลังจากการทดสอบความเหมาะสมในการน าปัจจัยทั้งสิ้น 41 ตัวแปร มาวิเคราะห์

ปัจจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือท าการสกัดปัจจัยและจัด
กลุ่มปัจจัยให้มีความเหมาะสมในการน าไปวิเคราะห์ด้วยการใช้ สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) ซึ่งวิธีที่ผู้วิจัยได้ใช้เพ่ือสกัดปัจจัยในงานวิจัยนี้คือ วิธี Principal Component 
Analysis (PCA) ท าการก าหนดการหมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax และเลือกเกณฑ์พิจารณาจ านวน
ของกลุ่มปัจจัยที่สกัดทั้งสิ้นโดยใช้ค่า Eigenvalue ที่มีค่ามากกว่า 1 และเลือกค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ 
(Factor Loading) ของตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 41 ตัว ที่มีค่า factor loading มากกว่า 0.30 

ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้วิธีข้างต้นท าให้ได้กลุ่มปัจจัยใหม่ทั้งสิ้น 10 กลุ่มปัจจัย 
และอธิบายค่าความแปรปรวนได้ 65.641% (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) ผลที่ได้จากการจัด
กลุ่มปัจจัยใหม่จากการวิเคราะห์ปัจจัย เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
แสดงในตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 
 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

1) หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

2) เนื้อหาของหลักสูตรมีความเข้มข้น 

3) หลักสูตรมีความหลากหลาย 

4) เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
มีคุณภาพ 

5) หลักสูตรตรงกับเนื้อหาที่ออกสอบ 

6) หลักสูตรมีแบบฝึกหัดส าหรับฝึกฝน 

จ านวนมาก 

7) หลักสูตรมีแนวข้อสอบเก่าให้ฝึกท า 

จ านวนมาก 

8) หลักสูตรมีการสรุปเนื้อหาสั้นๆ  
ง่ายต่อการจดจ า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

1) หลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

2) เนื้อหาของหลักสูตรมีความเข้มข้น 

3) หลักสูตรมีความหลากหลาย 

4) เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
มีคุณภาพ 

5) หลักสูตรตรงกับเนื้อหาที่ออกสอบ 

6) หลักสูตรมีแบบฝึกหัดส าหรับฝึกฝน 

จ านวนมาก 

7) หลักสูตรมีแนวข้อสอบเก่าให้ฝึกท า 

จ านวนมาก 

8) หลักสูตรมีการสรุปเนื้อหาสั้นๆ  
ง่ายต่อการจดจ า 

2. ปัจจัยด้านราคา  

1) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
2) ราคาเหมาะสมกับจ านวนชั่วโมงเรียน 
3) ราคาถูกกว่าสถาบันอื่น 
4) สามารถผ่อนช าระค่าเรียนได้อย่าง 

เหมาะสม 

2. ปัจจัยด้านราคา  

1) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
2) ราคาเหมาะสมกับจ านวนชั่วโมงเรียน 
3) ราคาถูกกว่าสถาบันอื่น 
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ตารางที่ 4.17 
 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
(ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

3. ปัจจัยด้านสถานที่  

1) สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่
สะดวกรวดเร็ว เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 

2) สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ เช่น 
บ้าน หรือที่พัก โรงเรียน ศูนย์การค้า  

3) สถาบันมีที่จอดรถเพียงพอ 
4) สถาบันกวดวิชามีจ านวนสาขาหลายสาขา 
5) สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในที่หาเจอได้ง่าย 
6) สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ

สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ร้าน
สะดวกซื้อ 

3. ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งและความสะดวกใน
การเดินทาง 

1) สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนที่
สะดวกรวดเร็ว เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน 

2) สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ เช่น 
บ้าน หรือที่พัก โรงเรียน ศูนย์การค้า เข้าถึง
ได้ง่าย 

4. ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถาบัน
กวดวิชาและสิ่งอ านวยความสะดวก 

1) สถาบันกวดวิชามีจ านวนสาขาหลายสาขา 
2) สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในที่หาเจอได้ง่าย 
3) สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ

สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ร้าน
สะดวกซื้อ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

1) สถาบันกวดวิชามีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 
เช่น ลดราคา แถมคอร์สเรียน 

2) สถาบันกวดวิชามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจ เช่น 
ใบปลิว ป้ายโฆษณา 

3) สถาบันกวดวิชามีการโฆษณาให้ข้อมูล 
เกร็ดความรู้ด้านการเรียนต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อย่างสม่ าเสมอ เช่น Facebook 
YouTube เป็นต้น 

5. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

1) สถาบันกวดวิชามีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ 
เช่น ลดราคา แถมคอร์สเรียน 

2) สถาบันกวดวิชามีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจ เช่น 
ใบปลิว ป้ายโฆษณา 

3) สถาบันกวดวิชามีการโฆษณาให้ข้อมูล 
เกร็ดความรู้ด้านการเรียนต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ อย่างสม่ าเสมอ เช่น Facebook 
YouTube เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.17 
 
การเปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
(ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
4) สถาบันกวดวิชามีการประชาสัมพันธ์ตาม

สถาบันการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น  
จัดคอร์สเรียนระยะสั้นในสถาบันการศึกษา 

4) สถาบันกวดวิชามีการประชาสัมพันธ์ตาม
สถาบันการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น  
จัดคอร์สเรียนระยะสั้นในสถาบันการศึกษา 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร  

1) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ 
2) ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ 

เข้าใจได้ง่าย 
3) ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนมายาวนาน 
4) ครูผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5) ครูผู้สอนมีเทคนิคช่วยในการจดจ า 
6) ครูผู้สอนสามารถสร้างแรงกระตุ้นแก่นักเรียนได้ 
7) เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีมนุษยสัมพันธ์ใน 

การบริการ 
8) เจ้าหน้าที่ของสถาบันสามารถตอบค าถาม

และข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ 
คอร์สเรียน 

9) เจ้าหน้าที่ของสถาบันให้บริการด้วย 
ความสุภาพ 

6. ปัจจัยด้านครูผู้สอน 

1) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ 
2) ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ 

เข้าใจได้ง่าย 
3) ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนมายาวนาน 
4) ครูผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
5) ครูผู้สอนมีเทคนิคช่วยในการจดจ า 
6) ครูผู้สอนสามารถสร้างแรงกระตุ้นแก่นักเรียนได้ 

7. ปัจจัยด้านพนักงานของสถาบันกวดวิชา 

1) เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีมนุษยสัมพันธ์ใน 
การบริการ 

2) เจ้าหน้าที่ของสถาบันสามารถตอบค าถาม
และข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ    
คอร์สเรียน 

3) เจ้าหน้าที่ของสถาบันให้บริการด้วย 
ความสุภาพ 

6. ปัจจัยด้านกระบวนการ  

1) การจัดตารางเรียนมีความถูกต้องเหมาะสม 
2) สถาบันกวดวิชามีความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการ 
3) สถาบันกวดวิชามีการเตรียมความพร้อมของ

เอกสารประกอบการสอนเป็นอย่างด ี

8. ปัจจัยด้านกระบวนการ  

1) การจัดตารางเรียนมีความถูกต้องเหมาะสม 
2) สถาบันกวดวิชามีความสะดวกรวดเร็วในการ

ให้บริการ 
3) สถาบันกวดวิชามีการเตรียมความพร้อมของ

เอกสารประกอบการสอนเป็นอย่างด ี
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ตารางที่ 4.17 

 

การเปรียบเทียบปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

(ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
4) สถาบันกวดวิชาให้ข้อมูลด้านการเรียน  

แนะแนวการศึกษาต่อที่ถูกต้อง 
5) สถาบันกวดวิชามีช่องทางการช าระเงินที่

หลากหลาย 

4) สถาบันกวดวิชาให้ข้อมูลด้านการเรียน  
แนะแนวการศึกษาต่อที่ถูกต้อง 

7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

1) สถาบันกวดวิชามีชื่อเสียงที่ดี 
2) สถาบันกวดวิชามีความสะอาด 
3) สถาบันกวดวิชามีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมที่ดี 
4) สถาบันกวดวิชามีอุปกรณ์การเรียนที่

ครบถ้วน เช่น กระดาน เครื่องฉาย โต๊ะเรียน 
5) ป้ายข้อความแสดงห้องเรียน และจุดบริการ

ต่างๆ มีความชัดเจน 

9. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

1) สถาบันกวดวิชามีชื่อเสียงที่ดี 
2) สถาบันกวดวิชามีความสะอาด 
3) สถาบันกวดวิชามีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมที่ดี 
4) สถาบันกวดวิชามีอุปกรณ์การเรียนที่

ครบถ้วน เช่น กระดาน เครื่องฉาย โต๊ะเรียน 
5) ป้ายข้อความแสดงห้องเรียน และจุดบริการ

ต่างๆ มีความชัดเจน 

 10. ปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวกด้าน
สถานที่และการช าระเงิน 

1) สามารถผ่อนช าระค่าเรียนได้อย่างเหมาะสม 
2) สถาบันมีที่จอดรถเพียงพอ 
3) สถาบันกวดวิชามีช่องทางการช าระเงินที่

หลากหลาย 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยและจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ข้างต้น เพ่ือให้การวิเคราะห์สอดคล้อง

กับปัจจัยใหม่ ผู้วิจัยได้ปรับสมมติฐานในงานวิจัยนี้ให้เหมาะสมตามกลุ่มปัจจัยใหม่ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ

จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทางมีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและสิ่งอ านวยความ

สะดวกมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ

จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านพนักงานของสถาบันกวดวิชามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 15 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 16 ปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการช าระเงินมี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ  

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

เมื่อจัดกลุ่มปัจจัยใหม่จากวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สมการ

ถดถอยเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) เพ่ือใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยเลือกรูปแบบการถดถอยปกติ (Enter Regression) และก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จากการ

ทดสอบดังกล่าวได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.18 

 

ตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.617 0.380 0.365 0.641 

 

จากค่าสัมประสิทธิ์ตัวก าหนด (R Square) ที่มีค่าเท่ากับ 0.380 ดังแสดงในตารางที่ 

4.18 แสดงว่าจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตัวแปรอิสระทั้งสิ้น 10 ตัวแปร จะสามารถอธิบาย

การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ใน

เขตกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 38 และท่ีเหลืออีกร้อยละ 62 เกิดจากอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 4.19 

 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของตัวแบบ (Anova) 

ANOVA 

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square 
F Sig. 

 

1 

Regression 

Residual 

Total 

103.140 

168.228 

271.368 

10 

410 

420 

10.314 

0.410 

25.137 0.000 

 

สมมติฐานในการวิเคราะห์สมการถดถอยของตัวแบบจากตารางที่ 4.19 แสดงได้ดังนี้ 

H0  : ปัจจัยที่ได้จากวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 10 ปัจจัยไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง

มีนัยส าคัญ 

H1  : มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ได้จากวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่าง

มีนัยส าคัญ 

จากตารางที่ 4.19 พบว่าผลการทดสอบได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ดังนั้นจึงแปลความได้ว่า มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่ได้จาก

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ 
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ตารางที่ 4.20 

 

ผลการวิเคราะห์เชิงพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Contant) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งและความ

สะดวกในการเดินทาง 

ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึง

สถาบันกวดวิชาและสิ่งอ านวยความ

สะดวก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยด้านครูผู้สอน 

4.347 

0.206 

0.148 

0.060 

 

0.109 

 

 

0.034 

0.355 

0.031 

0.031 

0.031 

0.031 

 

0.031 

 

 

0.031 

0.031 

 

0.256 

0.184 

0.075 

 

0.136 

 

 

0.043 

0.442 

139.236 

6.594 

4.741 

1.932 

 

3.500 

 

 

1.097 

11.354 

0.000 

0.000 

0.000 

0.054 

 

0.001 

 

 

0.273 

0.000 

ปัจจัยด้านพนักงานของสถาบัน 

กวดวิชา 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวก

ด้านสถานที่และการช าระเงิน 

0.059 

 

0.141 

0.101 

-0.070 

0.031 

 

0.031 

0.031 

0.031 

 

0.073 

 

0.175 

0.125 

-0.087 

1.881 

 

4.508 

3.223 

-2.248 

0.061 

 

0.000 

0.001 

0.025 

 

เมื่อพิจารณาค่า Sig. ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 จากข้อมูลในตารางที่ 4.20 พบว่า ปัจจัยที่

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปี

ที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญมีจ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ราคา ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและสิ่ งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้าน
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ครูผู้สอน ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านการอ านวยความ

สะดวกด้านสถานที่และการช าระเงิน 

จากการวิเคราะห์สมการถดถอยดังตารางที่ 4.20 สามารถตอบสมมติฐานของงานวิจัยที่

ได้ก าหนดไว้ข้างต้น ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ

จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 7 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า ในการ

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร นักเรียนจะใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ในการร่วมพิจารณาเลือกซื้อคอร์สเรียน

กวดวิชา ได้แก่ หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ความเข้มข้นของหลักสูตร ความหลากหลาย

ของหลักสูตร คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน นอกจากนี้ นักเรียนยังใช้ปัจจัยในเรื่องของ

หลักสูตรที่มีการสรุปเนื้อหาสั้นๆ ง่ายต่อการจดจ า รวมถึงจะตัดสินใจจากรายละเอียดของเนื้อหาที่ได้

เรียนว่าตรงกับเนื้อหาที่ออกสอบหรือไม่ ทั้งนี้แบบฝึกหัดส าหรับฝึกฝนเป็นจ านวนมากและแนวข้อสอบ

เก่าท่ีมีให้ฝึกฝนล้วนเป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความส าคัญ  

ผลจากการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรา ข าวิเศษ (2557) ที่พบว่า ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา คือ รูปแบบหลักสูตรที่ตรงกับความ

ต้องการของนักเรียน เช่น เนื้อหาคอร์สมีระดับพ้ืนฐาน ระดับเจาะลึก เนื้อหาตรงกับแนวข้อสอบ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเจียรนัย ตาใส่ (2556) ที่ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชา

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่า ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่อง หลักสูตรที่มีความหลากหลาย คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

เป็นปัจจัยล าดับที่สองที่นักเรียนให้ความส าคัญ และงานวิจัยของศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ซึ่งศึกษา 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอน

เมืองพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนที่เรียนกวดวิชา คือ ความหลากหลายของหลักสูตร และ

ชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชา 
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สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 8 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน 

ราคามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิ ชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า ในการ

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร นักเรียนจะใช้ปัจจัยด้านราคาดังต่อไปนี้ในการร่วมพิจารณาเลือกซื้อคอร์สเรียน 

กวดวิชา ได้แก่ ราคาของคอร์สเรียนมีความเหมาะสมจ านวนชั่วโมงเรียน และเหมาะสมกับคุณภาพ

ของการเรียนการสอน รวมถึง ปัจจัยด้านราคาที่ถูกกว่าสถาบันอ่ืนจะเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้ประกอบการ

ตัดสินใจอีกด้วย 

ผลจากการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของรตา วราวิริยะพงศ์ (2557) ที่ศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจัยด้านค่าเล่าเรียน มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักเรียน

จะตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันที่มีค่าเล่าเรียนถูกกว่าสถาบันอ่ืนหากคุณภาพอยู่ในระดับไม่แตกต่างกัน 

และท าการเปรียบเทียบความเหมาะสมของค่าเล่าเรียนและระยะเวลาของคอร์สเรียนรวมถึงคุณภาพ

การสอนอีกด้วย และงานวิจัยของ เจียรนัย ตาใส่ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวด

วิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบว่า ปัจจัย

ที่นักเรียนให้ความส าคัญคือ ราคาหลักสูตรการเรียนที่ถูกกว่าที่อ่ืนๆ นอกจากนี้ผลจากการศึกษา

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี คันธวะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนกวดวิชาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ในด้านราคา คือ มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า

คู่แข่ง 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทางมีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.054 

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน

ต าแหน่งที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทางไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ

จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมี
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นัยส าคัญ ซึ่งสามารถอธิบายผลได้ว่า ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทาง

ดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ การเดินทางไปสถาบันกวดวิชาโดยระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว เช่น 

รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รวมถึง สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ เช่น บ้าน หรือที่พัก โรงเรียน 

ศูนย์การค้าเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากความสะดวกในการเดินทาง

ที่มากขึ้นในปัจจุบัน และท าเลที่ตั้งของสถาบันกวดวิชาชื่อดังต่างอยู่ในท าเลที่ใกล้กับระบบขนส่ง

มวลชนที่สะดวกรวดเร็ว เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และสถาบันกวดวิชาชื่อดังส่วนใหญ่มักเลือกสถาน

ที่ตั้งที่ใกล้กับสถานที่ส าคัญ เช่น บ้าน หรือที่พัก โรงเรียน ศูนย์การค้า ซึ่งส่งผลให้ปัจจัยดังที่กล่าวมา 

ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผลจากการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยของเจียรนัย ตาใส่ (2556) ท าการวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านสถานที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียน โดยมีปัจจัยของ

สถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาที่อยู่ใกล้สถานศึกษาและท่ีพักของตนเป็นปัจจัยล าดับแรกที่นักเรียนให้

ความส าคัญ และปัจจัยล าดับที่สองและสามที่นักเรียนให้ความส าคัญคือ ความใกล้ของสถาบันกับ

ศูนย์การค้า และ ความโดดเด่นของสัญลักษณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความส าคัญ

ต่อมาตามล าดับ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สาลินี คันธวะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน

กวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ในด้านสถานที่ คือ   สถาน

ที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาที่อยู่ใกล้ที่พักอาศัย นอกจากนี้ ผลจากการศึกษายังขัดแย้งกับงานวิจัยของ 

ศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ซึ่งศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง พบว่า นักเรียนที่เรียนกวดวิชาได้ให้ความส าคัญกับกวดวิชาที่อยู่

ใกล้บ้านหรือโรงเรียนกวดวิชาที่ใกล้โรงเรียนมากที่สุด รวมถึง ปัจจัยของที่ตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่ควร

ใกล้กับศูนย์การค้าเป็นปัจจัยที่นักเรียนที่เรียนกวดวิชานอกเขตดอนเมืองได้ให้ความส าคัญ 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและสิ่งอ านวยความ

สะดวกมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 10 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน

ความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและสิ่งอ านวยความสะดวกมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
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ซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ว่า ในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร นักเรียนจะใช้

ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทางดังต่อไปนี้ในการร่วมพิจารณาเลือกซื้อ 

คอร์สเรียนกวดวิชา ได้แก่ สถาบันกวดวิชามีหลายสาขา ตั้งอยู่ในที่หาเจอได้ง่าย และตั้งอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกับสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ 

ผลจากการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินี คันธวะ (2550) ที่ศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 

ในด้านสถานที่ คือ สามารถหาที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชาได้ง่าย 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงปีที่  6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.273 

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 11 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน

การส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถอธิบาย

ผลได้ว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ การจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ เช่น ลดราคา 

แถมคอร์สเรียน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่ดึงดูดความสนใจ เช่น ใบปลิว ป้าย

โฆษณา การโฆษณาให้ข้อมูล เกร็ดความรู้ด้านการเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างสม่ าเสมอ 

เช่น Facebook YouTube การประชาสัมพันธ์ตามสถาบันการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ เช่น การจัด   

คอร์สเรียนระยะสั้นในสถาบันการศึกษา ล้วนไม่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจ

เนื่องมาจาก การโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสถาบันกวดวิชาโดยส่วนมากเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นเป็น

ประจ าอยู่แล้ว การส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการท าให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า

นั้น (Brand awareness) แต่กลับไม่ได้เป็นปัจจัยที่น ามาพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะซื้อคอร์สเรียน

กวดวิชาจากสถาบันนั้นหรือไม่ อันเนื่องมาจาก อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่นักเรียนได้ใช้เพ่ือพิจารณามากกว่า

ปัจจัยดังกล่าว อาทิ ความคิดเห็นจากเพ่ือนหรือรุ่นพี่ที่เคยไปเรียน และชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชา ที่

เป็นปัจจัยที่น ามาใช้ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนกวดวิชาจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่า 
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ผลจากการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยของเจียรนัย ตาใส่ (2556) ซึ่งท าการศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การส่งเสริมการขายด้านสื่อโฆษณาที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 

เช่น การท าเว็บไซต์ของสถาบัน มีเพจเฟซบุค และมีแผ่นพับ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับ

สถาบันการศึกษา เช่น การแนะน าสถาบันกวดวิชาให้เป็นที่รู้จักตามโรงเรียนต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยที่

นักเรียนให้ความส าคัญ และขัดแย้งกับงานวิจัยของอรรควิทย์ ตันติวาณิชย์พงศ์ (2550) ที่ศึกษาปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่เรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่เรียนกวด

วิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักเรียนจะ

ให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ นักเรียนยังให้ความสนใจกับการ

ลดค่าเล่าเรียนให้กับสมาชิกของสถาบันอีกด้วย 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ

จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 12 และตีความได้ว่า ปัจจัย

ครูผู้สอนมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถอธิบายผลได้ว่า ปัจจัย

ด้านครูผู้สอนดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ ความรู้ความสามารถ สามารถถ่ายทอดในการถ่ายทอดเนื้อหาให้

เข้าใจได้ง่าย สามารถสร้างแรงกระตุ้นแก่นักเรียนได้  รวมถึงประสบการณ์สอนที่ยาวนาน การมี  

มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการมีเทคนิคช่วยในการจดจ าของครูผู้สอน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผลจากการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียรนัย ตาใส่ (2556) ที่ศึกษา 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพการสอนและประสบการณ์การท างานของครูผู้สอนถือเป็น

ปัจจัยแรกที่นักเรียนที่เรียนกวดวิชาให้ความส าคัญ รวมถึงความเป็นกันเองระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน

ที่เป็นปัจจัยที่นักเรียนให้ความส าคัญเป็นล าดับถัดมา ส่วนความรู้ความสามารถของครูผู้สอนเป็นปัจจัย

ล าดับที่สามที่มีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียน และงานวิจัยของ นิชาภา ภาปัทมาสน์ (2555) ที่

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านความเป็นกันเองของครูผู้สอนเป็น
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หลัก และครูผู้สอนมีความเข้าใจนักเรียน มนุษยสัมพันธ์ดีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนัก เรียนระดับ

มัธยมปลายในระดับมากท่ีสุดจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของสถาบันกวดวิชา  

สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยด้านพนักงานของสถาบันกวดวิชามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.061 

ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน

พนักงานของสถาบันกวดวิชาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถ

อธิบายผลได้ว่า ปัจจัยด้านพนักงานของสถาบันกวดวิชาดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสถาบันมี

มนุษยสัมพันธ์ในการบริการ เจ้าหน้าที่ของสถาบันสามารถตอบค าถามและข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน

เกี่ยวกับคอร์สเรียน และเจ้าหน้าที่ของสถาบันให้บริการด้วยความสุภาพ ล้วนไม่มีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากนักเรียนอาจไม่ได้น าลักษณะการให้บริการของพนักงานของสถาบัน  กวด

วิชามาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา รวมถึงไม่ได้คาดหวังถึงการบริการจากพนักงาน

สถาบันกวดวิชามากนักเพราะการบริการของพนักงานในแต่ละสถาบันก็อาจมีความคล้ายคลึงกัน

รวมถึงในการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา นักเรียนมักจะค านึงถึงเรื่องการเรียนการสอนมากกว่า 

ผลจากการศึกษาขัดแย้งกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจ

ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี ของ 

จิรา ข าวิเศษ (2557) พบว่า พนักงานของสถาบันที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 

แนะแนวทางการศึกษาต่อ แก่นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ  

การเรียนโรงเรียนกวดวิชา 

สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

พิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 14 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน

กระบวนการมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถอธิบายผลได้ว่า 

ปัจจัยด้านกระบวนการดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ การจัดตารางเรียนมีความถูกต้องเหมาะสม ความสะดวก

รวดเร็วในการให้บริการ การเตรียมความพร้อมของเอกสารประกอบการสอนเป็นอย่างดี รวมถึง 
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การให้ข้อมูลด้านการเรียน แนะแนวการศึกษาต่อที่ถูกต้องของสถาบัน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ รตา วราวิริยะพงศ์ (2557) ที่ได้

ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ระบบการจัดการ เช่น การจัดการฐานข้อมูลส าหรับการจัดการเรียนการสอน

รวมถึงข้อมูลของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยที่ผู้เรียนให้ความส าคัญอีกด้วย และเป็นสิ่งที่ช่วย

เสริมในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือจากหลักสูตรการเรียน

ภาษาอังกฤษ และงานวิจัยของ ศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกสถาบัน

กวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ

บริหารจัดการมีอิทธิพลต่อนักเรียนนอกเขตดอนเมืองที่เรียนกวดวิชาสูงกว่านักเรียนกลุ่มอ่ืน  

สมมติฐานที่ 15 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 

คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 15 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้าน

ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถอธิบาย

ผลได้ว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ ชื่อเสียง บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่

ดีของสถาบันกวดวิชา สถาบันกวดวิชามีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วน เช่น กระดาน เครื่องฉาย โต๊ะ

เรียน รวมถึง ความสะอาดของสถาบันกวดวิชา และป้ายข้อความแสดงห้องเรียน และจุดบริการต่างๆ 

มีความชัดเจน ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียรนัย ตาใส่ (2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ า เภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่นักเรียนให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก คือ สถาบันควรมีการอ านวยความ

สะดวกด้านเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ เช่น มีอินเตอร์เน็ตไว้บริการนักเรียน ความทันสมัยของสื่อที่ใช้ใน

การเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนรวมถึงจ านวนของสื่อและอุปกรณ์ควรมีอย่างพอเพียง ลักษณะทาง

กายภาพ เช่น สภาพแวดล้อมของสถาบันควรมีความสวยงามและน่าเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

รตา วราวิริยะพงศ์ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์และลักษณะทางกายภาพที่ผู้เรียน
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สามารถมองเห็นได้ เช่น อุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสม บรรยากาศที่ดีในการเรียน มีอิทธิพลต่อการเลือก

ศึกษาสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ 

สมมติฐานที่ 16 ปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการช าระเงินที่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ผลของตารางที่ 4.20 พบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 

ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นลบ โดยมีค่าเท่ากับ -0.087 

จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 16 และตีความได้ว่า ปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการ

ช าระเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสามารถอธิบายผลได้ว่า 

ปัจจัยด้านด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการช าระเงินดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แก่ สามารถผ่อน

ช าระค่าเรียนได้อย่างเหมาะสม สถาบันกวดวิชามีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย รวมถึงสถาบันมี

ที่จอดรถเพียงพอ ล้วนส่งผลให้การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนลดลง 

โดยอาจมีสาเหตุจาก นักเรียนรับรู้และเข้าใจว่า ราคาคอร์สเรียนของสถาบันมีราคาแพง สถาบัน  

กวดวิชาถึงจ าเป็นต้องมีทางเลือกในการช าระเงินเป็นการผ่อนช าระค่าเรียน ปัจจัยช่องทางการช าระ

เงินที่มากเกินไปอาจเป็นภาระในการตัดสินใจของนักเรียนถึงช่องทางในการช าระเงินที่เหมาะสมของ

ตนท าให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจได้ นอกจากนี้นักเรียนอาจตีความว่าการมีสถานที่จอดรถ

เพียงพอ แสดงถึงความจ าเป็นในการใช้รถเดินทางมาเรียนเพราะสถานที่เรียนอยู่ไกล และไม่สามารถ

เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินได้อย่างสะดวก 

ผลจากการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับงานวิจัยของสาลินี คันธวะ (2550) ที่ศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 คือ สามารถ

ผ่อนช าระค่าเล่าเรียนเป็นงวด และงานวิจัยของ ศรุตา คณาฤทธิ์ (2557) ซึ่งศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพล

ในการเลือกสถาบันกวดวิชา กรณีศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง พบว่า ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อนักเรียนที่เรียนกวดวิชา คือ สามารถผ่อนช าระเป็นงวดและความยืดหยุ่นของช่วงเวลา

ก าหนดช าระเงิน นอกจากนี้ผลจากการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรา ข าวิเศษ (2557) ที่ผลวิจัย

กล่าวว่า การที่สถาบันมีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย เช่น การจ่ายเงินสด การโอนผ่านธนาคาร 

หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรีอีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้น า
ผลวิจัยที่ได้ไปศึกษา พัฒนา ปรับปรุงบริการทางการศึกษาท้ังในสถาบันการศึกษาและสถาบันกวดวิชา
ให้เหมาะสมกับลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อคอร์สเรียน และความต้องการของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์จากปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 
7 ด้าน  ได้แก่  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลจากงานวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถ

แบ่งเป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.3 และเพศชาย ร้อยละ 24.7 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 16-18 ปี โดยคิด
เป็นร้อยละ 80.5 ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า ร้อยละ 43.7 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.51 ถึง 4.00 ร้อยละ 51.3 ขณะที่ข้อมูลด้านอาชีพของทั้งบิดาและ
มารดา พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัว โดย อาชีพของบิดาคิดเป็นร้อยละ 41.8 และอาชีพของ
มารดาคิดเป็นร้อยละ 31.1 อีกทั้งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 37.1 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว
อยู่ที่ช่วงรายได้ 30,000 บาท ถึง 60,000 บาทต่อเดือน 

5.1.2 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลจากงานวิจัยพบว่า ลักษณะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่ม
ตัวอย่าง สามารถสรุปข้อมูลพฤติกรรมได้ดังนี้ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษ
จากสถาบันกวดวิชาคือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 76.72 เหตุผลหลักที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเรียนกวดวิชา
คือ เพื่อทบทวนความรู้เพ่ือสอบเข้าสถาบันการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.77 โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อ
คอร์สเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 22.79 นอกจากนี้ ลักษณะการเลือกช่วงเวลาใน
การเรียนกวดวิชาในวันจันทร์-ศุกร์ พบว่า ร้อยละ 29.32 เลือกเรียนในช่วงเวลา 15.01-18.00 น. 
ส่วนการเรียนกวดวิชาในวันเสาร์-อาทิตย์ เลือกเรียนในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. มากที่สุด คิดเป็น
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ร้อยละ 35.89 โดยที่จ านวนคอร์สเรียนโดยเฉลี่ยต่อปีมากที่สุดคือ 3-4 คอร์สเรียน คิดเป็นร้อยละ 
34.92 และมีค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาประมาณ 10,000-30,000 บาทโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 50.36  

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างด้านสถาบันกวดวิชาที่เรียนอยู่ในปัจจุบันหรือชอบ
เรียนพบว่า ร้อยละ 34 เลือกสถาบันอื่นๆ และรองลงมาเลือกสถาบัน Ondemand ร้อยละ 12 
Enconcept และเคมีอ.อุ๊ ร้อยละ 11 We By The Brain ร้อยละ 10  

5.1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ของตัวแปรอิสระทั้ง 41 ตัวแปร 
ด้วยวิธีหมุนแกนแบบ varimax พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยได้จัดกลุ่มปัจจัยใหม่ออกเป็น 10 ปัจจัย 
ซึ่งได้น าไปวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 7 ปัจจัย โดยเมื่อเรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ
ถดถอยจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและสิ่งอ านวยความสะดวกปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการช าระเงิน 
ในขณะที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านพนักงานของสถาบันกวดวิชา และปัจจัยด้าน
ทีต่ั้งและความสะดวกในการเดินทาง เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจาก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอธิบาย
เพ่ิมเติมได้ดังนี ้

5.1.3.1 ปัจจัยด้านครูผู้สอน  
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด เพราะ ครูผู้สอนที่มี
ความรู้ความสามารถรวมถึงมีประสบการณ์สอนที่ยาวนาน สามารถถ่ายทอดในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและสร้างแรงกระตุ้นแก่นักเรียนได้ และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กนักเรียน  
มีเทคนิคช่วยในการจดจ าของครูผู้สอน ล้วนเป็นสิ่งที่ส่งเสริมนักเรียนให้อยากเรียนและเลือกเรียนกับ
สถาบันกวดวิชา 

5.1.3.2 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึง หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน ความเข้มข้นของหลักสูตร ความหลากหลายของหลักสูตร คุณภาพของเอกสารประกอบ 
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การเรียน หลักสูตรมีการสรุปเนื้อหาสั้นๆ ง่ายต่อการจดจ า รวมถึงมีเนื้อหาที่ตรงกับที่ออกสอบ 
แบบฝึกหัดส าหรับฝึกฝนเป็นจ านวนมากและแนวข้อสอบเก่าที่มีให้ฝึกฝนล้วนเป็นสิ่งที่นักเรียนให้
ความส าคัญเพราะตรงกับความต้องการที่จะเรียนไปเพ่ือใช้สอบตามจุดประสงค์ของคอร์สเรียนนั้นๆ 
และการเรียนด้วยวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่ช่วยให้ฝึกฝนในสิ่งที่จะต้องสอบ ด้วยวิธีการช่วยให้จดจ าได้เร็ว
และง่ายขึ้น 

5.1.3.3 ปัจจัยด้านราคา  
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบัน กวดวิชาของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึงราคาของคอร์สเรียนมีความ
เหมาะสมจ านวนชั่วโมงเรียน เหมาะสมกับคุณภาพของการเรียนการสอน และปัจจัยด้านราคาที่ถูก
กว่าสถาบันอ่ืน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่นักเรียนใช้เปรียบเทียบคอร์สเรียนระหว่างสถาบันกวดวิชาต่างๆ  เพ่ือ
เลือกพิจารณาว่าควรเรียนกับสถาบันใด 

5.1.3.4 ปัจจัยด้านกระบวนการ  
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึง การจัดตารางเรียนมี
ความถูกต้องเหมาะสม ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การเตรียมความพร้อมของเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นอย่างดี รวมถึงการให้ข้อมูลด้านการเรียน แนะแนวการศึกษาต่อที่ถูกต้องของ
สถาบัน ล้วนเป็นปัจจัยที่นักเรียนใช้พิจารณาถึงการบริการที่จะได้รับหลังจากที่ซื้อ คอร์สเรียนไปแล้ว 
และสามารถท าให้เกิดความประทับใจต่อการบริการของสถาบันได้ 

5.1.3.5 ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและสิ่งอ านวย
ความสะดวก  

ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึง หากสถาบันกวดวิชามี
หลายสาขา ตั้งอยู่ในที่หาเจอได้ง่าย และตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ อาจเป็นปัจจัยที่ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงบริการของสถาบันกวดวิชาได้
อย่างสะดวกสบายจากการมีหลายสาขาให้เลือกเรียน และมีสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรอบที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายเมื่อไปเรียน 

5.1.3.6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึง ชื่อเสียง บรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ดีของสถาบันกวดวิชา การมีอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วน เช่น กระดาน เครื่องฉาย 
โต๊ะเรียน รวมถึง ความสะอาดของสถาบันกวดวิชา และป้ายข้อความแสดงห้องเรียน และจุดบริการ
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ต่างๆ มีความชัดเจน เป็นสิ่งที่นักเรียนค านึงถึงเมื่อเข้าไปเรียนแล้ว หากปัจจัยข้างต้นไม่พร้อมใช้งาน 
ห้องเรียนสกปรก บรรยากาศในการเรียนไม่ดี ก็จะท าให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียนและลด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลง 

5.1.3.7 ปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการช าระเงิน  
ส่งผลเชิงลบต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงถึง การที่สถาบันกวดวิชามี
ทางเลือกในการช าระเงินเป็นการผ่อนช าระค่าเรียน อาจท าให้นักเรียนรับรู้และเข้าใจว่า ราคาคอร์สเรียน
ของสถาบันมีราคาแพง    จึงจ าเป็นต้องมีการผ่อนช าระ ในด้านสถาบันกวดวิชามีช่องทางการช าระเงินที่
หลากหลาย ส่วนหนึ่งอาจถูกมองว่าเป็นข้อดีที่ท าให้ลูกค้ามีทางเลือกการช าระเงินมากขึ้น แต่หากมี
ช่องทางการช าระเงินที่มากเกินไปอาจเป็นภาระในการตัดสินใจของนักเรียนถึงช่องทางในการช าระ
เงินที่เหมาะสมของตนท าให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจได้ รวมถึงหากสถาบันมีที่จอดรถเพียงพอ 
อาจบ่งบอกว่าสถานที่เรียนอยู่ไกล และไม่สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟ
ใต้ดินได้อย่างสะดวก จึงจ าเป็นต้องมีที่จอดรถเพ่ือให้สามารถเดินทางมายังสถาบันได้สะดวกยิ่งขึ้น 

5.1.3.8 ด้านความแตกต่างของปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์  
โดยใช้วิธี Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA 

ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการที่คะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกันมีระดับ
การตัดสินใจที่แตกต่างกันซึ่งอาจเกิดจากลักษณะแรงจูงใจและการให้ความส าคัญในการเลือกเรียน
กวดวิชาของแต่ละช่วงคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไม่เหมือนกัน โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมจะ
มากขึ้นตามระดับคะแนนเฉลี่ย แสดงถึง หากนักเรียนมีเกรดเฉลี่ยสูงขึ้นก็อาจต้องการเรียนกวดวิชา
มากขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัย พบความแตกต่างของระดับการตัดสินใจเลือกซื้ อคอร์สเรียนจาก
สถาบันกวดวิชาระหว่างกลุ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 และกลุ่มนักเรียนที่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมในช่วง 3.51-4.00 อย่างมีนัยส าคัญ  

 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 
 

ผลจากการศึกษาในงานวิจัยนี้ได้สรุปถึงพฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลจากการงานวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพ่ือน าไปพัฒนาการ
บริการ และ กลยุทธ์ทางการตลาดกับธุรกิจด้านกวดวิชาของตนเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของ
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กลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้พิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ  
การตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
ในเขตกรุงเทพมหานครไว้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านครูผู้สอน ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการคัดเลือกครูที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์สอนที่ยาวนาน มีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจ
ได้ง่ายและสร้างแรงกระตุ้นแก่นักเรียนได้ โดยอาจมีการสร้างแรงจูงใจให้กับครูผู้สอนโดยใช้การจัดการ
ด้านทรัพยากรคน (Human Resource Management) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การสร้างระบบวัด
ผลงานครูที่เหมาะสม เพ่ือดึงดูดครูที่สอนเก่ง รวมถึงชูจุดแข็งของครูหากมีเทคนิคช่วยให้นักเรียน
จดจ าได้ดีโดยอาจใช้สื่อโฆษณาทางออนไลน์มาช่วยท าการตลาดร่วมด้วย 

2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการท าธุรกิจกวดวิชาคือ ควรมีทีม
ออกแบบ หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน พัฒนาเนื้อหาให้ตรงกับสิ่งที่จะออกสอบประเมิน
ถึงความเข้มข้นของหลักสูตร ความหลากหลายของหลักสูตร ควรมีการพัฒนาคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนให้มีความทันสมัยและตรวจสอบถามถูกต้องรวมถึงอัพเดตความรู้ใหม่อยู่เสมอ 
นอกจากนี้สถาบันกวดวิชาอาจจัดท าสรุปเนื้อหาสั้นๆ ให้ง่ายต่อการจดจ า เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้
ทบทวนได้ ซึ่งหากท าสรุปเนื้อหาได้ดีแล้ว นักเรียนที่มาเรียนก็จะเกิดการบอกต่อและอาจเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้นักเรียนที่ไม่เคยเรียนตัดสินใจเลือกเรียนได้ง่ายขึ้น 

3. ปัจจัยด้านราคา ควรพิจารณาถึงระดับราคาของคอร์สเรียนว่ามีความเหมาะสมกับ
จ านวนชั่วโมงเรียน เหมาะสมกับคุณภาพของการเรียนการสอน และควรตรวจสอบ เปรียบเทียบราคา
คอร์สกับสถาบันอ่ืนที่เป็นคู่แข่งทางตรงอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้
อีกทางหนึ่ง 

4. ปัจจัยด้านกระบวนการ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับกระบวนการในการ
ให้บริการ โดยเฉพาะกรณีเมื่อมีนักเรียนเข้ามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก เช่น ควรมีการจัดการที่ดี     
มีการวางระบบงานบริการ ทั้งการให้ค าปรึกษาด้วยข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้องกับนักเรียนในเรื่อง
ตารางเรียนและเรื่องการวางแผนการเรียนต่อ ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ เพ่ือให้
งานบริการสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเมื่อเข้ารับการบริการ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่
นักเรียนใช้พิจารณาถึงการบริการที่จะได้รับหลังจากท่ีซื้อคอร์สเรียนไปแล้ว 

5. ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชาและสิ่งอ านวยความสะดวก การ
ค านึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงสถาบันกวดวิชา เช่น การเพ่ิมจ านวนสาขา มีสถานที่ตั้งอยู่ใน
ต าแหน่งที่หาเจอได้ง่าย และการเลือกท าเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ อาจเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรับรู้ว่า หากเลือกเรียนกับ
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สถาบันแล้วนักเรียนจะสามารถเข้าถึงบริการของสถาบันกวดวิชาได้อย่างสะดวกเนื่องจากมีหลาย
สาขา และมีสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรอบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

6. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ สถาบันควรให้ความส าคัญกับการสร้างชื่อเสียงของ
สถาบันให้เกิดการบอกต่อคุณภาพของการเรียนการสอน และค านึงถึงบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในสถาบันกวดวิชาที่ดี รวมถึง สถาบันกวดวิชาควรตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์การเรียน 
เช่น กระดาน เครื่องฉาย โต๊ะเรียน ความสะอาดของสถาบันกวดวิชา และป้ายข้อความแสดง
ห้องเรียน และจุดบริการต่างๆ มีความชัดเจน เนื่องจากเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นเมื่อเข้าไปเรียนแล้ว 
หากปัจจัยข้างต้นไม่พร้อมใช้งาน ห้องเรียนสกปรก บรรยากาศในการเรียนไม่ดี ก็จะท าให้นักเรียนไม่มี
สมาธิในการเรียนและลดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อสถาบัน 

7. ปัจจัยด้านการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และการช าระเงิน ส่งผลเชิงลบต่อการ
ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบัน กวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเพ่ิมทางเลือกในการ
ช าระเงินเป็นการผ่อนช าระค่าเรียน โดยต้องพิจารณาจากระดับราคาของคอร์สเรียน หากคอร์สเรียน
ไม่ได้มีราคาสูงมาก ประเมินแล้วราคาอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ การเสนอวิธีการผ่อนช าระจึงอาจใช้เป็น
กรณีๆไป นอกจากนี้อาจปรับวิธีการน าเสนอถึงช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายเป็นการสอบถาม
นักเรียน หรือผู้ปกครองถึงช่องทางที่สะดวกในการช าระเงินแล้วจึงน าเสนอเพียงบางช่องทางเท่านั้น 
รวมถึงหากสถาบันมีที่จอดรถเพียงพอท าให้นักเรียนเกิดการรับรู้ว่า สถานที่เรียนอยู่ไกล และไม่
สามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดินได้อย่างสะดวก จึงอาจน าเสนอ
รูปแบบการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเป็นล าดับแรกก่อนการเดินทางด้วยรถยนต์ 

8. ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด และการออกแบบคอร์สเรียน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม โดยอาจวิเคราะห์ลักษณะความต้องการของนักเรียนแต่ละกลุ่มระดับคะแนนเฉลี่ย 
เช่น กลุ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 และกลุ่มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในช่วง 3.51 -4.00 
เนื่องจากแต่ละกลุ่มอาจมีความต้องการ ความสนใจในรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน และอาจน าไปใช้
เพ่ือแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ท าให้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ทราบถึงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และประหยัดงบประมาณในด้านการตลาดได้อีกทางหนึ่ง 

 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 

งานวิจัยนี้มีการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ  ทั้ง 
Facebook Line และ Twitter และเนื่องจากการเก็บแบบสอบถามใช้ระยะเวลาเพียง 26 วัน (ตั้งแต่ 
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) และต้องท าการกรองข้อมูลโดยเลือก
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กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 เท่านั้น จึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลานาน
ในการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการอ่ืนร่วมด้วย เช่น การฝากลิ้งค์ออนไลน์ไว้
กับสถาบันกวดวิชา โดยฝากลิ้งค์ออนไลน์ไว้กับสถาบันกวดวิชาต่างๆ ในบริเวณเขตพญาไท ซึ่งในบาง
แห่งต้องมีการขออนุญาตและใช้ระยะเวลานานในการด าเนินเรื่อง จึงสามารถฝากลิ้งค์ออนไลน์ไว้ได้
เพียงบางแห่งเท่านั้น ดังนั้น ผลจากงานวิจัยอาจไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อ  
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครได้ทั้งหมด ดังนั้น หากมีผู้ที่จะน าผลจากงานวิจัยนี้ไปประกอบการ
ตัดสินใจต่างๆ ควรระมัดระวังหากจะน าผลวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงสถิตินี้ไปอ้างอิง 

 
5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
1. เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการกระจายแบบสอบถามเท่านั้น จึงอาจท า

ให้ยังขาดข้อมูลเชิงลึกบางประการที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน 
ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 จึงควรใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมด้วย 
เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ผลจาก
การวิจัยสามารถอธิบายลักษณะพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ และสถาบันกวดวิชา ให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการของทาง
สถาบันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น 

2. จากการที่สถาบันกวดวิชาที่มีในกรุงเทพมหานครแต่ละสถาบันมีขนาดของสถาบัน
แตกต่างกัน ความสามารถในการรองรับจ านวนนักเรียนแตกต่างกัน อีกทั้งจ านวนสาขาของสถาบันยัง
ไม่เท่ากันจึงอาจท าให้ปัจจัยที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์บางอย่างแตกต่างกัน เพ่ือท าให้การวิเคราะห์มี
ความแม่นย ามากขึ้นจึงควรก าหนดกรอบการวิจัยเพ่ิมเติมโดยระบุกลุ่มสถาบันที่สนใจโดยค านึงถึง
ลักษณะธุรกิจและขนาดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่ได้เหมาะสมในการไปก าหนดกลยุทธ์ของ
ธุรกิจต่อไป 

3. ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ า และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อถึงการใช้บริการ เพ่ือน ามาปรับใช้กับแผนกลยุทธ์ และแผน  
การตลาดได้ซ่ึงจะส่งผลให้สถาบันสามารถเพ่ิมจ านวนลูกค้าได้ในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนกัเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปทีี่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ( Independent Study) 
หลักสูตรปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการท า
แบบสอบถามเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลส าหรับอธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงและครบถ้วน 
เพ่ือที่จะท าให้ผลการวิจัยนี้สมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมาย โดยในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการ
ท าแบบสอบถาม ทางผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนใน
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น และการวิเคราะห์ข้อมูลจะท าในภาพรวมเท่านั้น 

แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1:  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา  
ส่วนที่ 2:  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และการ

ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3:  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 4:  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถาบันกวดวิชา 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างด้านหน้าข้อความ โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด  
 
1. ท่านเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีท่ี 6 หรือไม่ 

� ใช่ � ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 
2. ท่านเคยตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาในกรุงเทพมหานครด้วยตัวเองหรือไม่  

� เคย � ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 
3. โดยส่วนใหญ่ ใครเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชา

ของท่าน  
� ตนเอง  � บิดา  
� มารดา  � อ่ืนๆ โปรดระบุ....... 

4. เหตุผลที่ท่านเรียนกวดวิชา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� เสริมความรู้นอกจากชั้นเรียนในโรงเรียน 
� ทบทวนความรู้เพ่ือสอบในโรงเรียน 
� ทบทวนความรู้เพ่ือสอบเข้าสถาบันการศึกษา 
� ทบทวนความรู้เพ่ือสอบแข่งขันต่างๆ 
� อ่ืนๆ โปรดระบุ....... 

5. วิชาที่เรียนกวดวิชา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� ฟิสิกส์ � เคมี � ชีววิทยา 
� คณิตศาสตร์ � วิทยาศาสตร์ � สังคมศาสตร์  
� ภาษาอังกฤษ  � อ่ืนๆ โปรดระบุ....... 

6. ช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาในวันจันทร์ – ศุกร์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� 8.00- 12.00  � 13.00-15.00  
� 15.00- 18.00  � 18.00 น. เป็นต้นไป 
� ไม่มีเรียนในช่วงวัน เวลาดังกล่าว 

7. ช่วงเวลาในการเรียนกวดวิชาในวันเสาร์ – อาทิตย์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� 8.00-12.00  � 13.00-15.00  
� 15.00-18.00  � 18.00 น. เป็นต้นไป 
� ไม่มีเรียนในช่วงวัน เวลาดังกล่าว 
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8. จ านวนคอร์สเรียนโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี 
� 1-2 คอร์สเรียน  � 3-4 คอร์สเรียน 
� 5-6 คอร์สเรียน  � 7 คอร์สเรียนขึ้นไป 

9. ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉลี่ยต่อ 1 ปี  
� ต่ ากว่า 10,000 บาทต่อปี  � 10,000-30,000 บาทต่อปี 
� 30,001-50,000 บาทต่อปี � 50,001-70,000 บาทต่อปี 
� 70,001-90,000 บาทต่อปี � 90,001-110,000 บาทต่อปี 
� 110,001 บาทต่อปีขึ้นไป 

10. ในปัจจุบันท่านเรียน (หรือชอบเรียน) พิเศษจากสถาบันกวดวิชาใด (โปรดระบุเพียง 1 ที่เท่านั้น) 
............................................................................................................................. .................... 

 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง กรุณาประเมินการใช้บริการที่สถาบันกวดวิชาที่ท่านก าลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน (หรือสถาบันที่
ท่านชอบเรียน) ที่ท่านเลือกตอบในส่วนที่ 1 ข้อ 10 ว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
หมายเหตุ: ระดับความคิดเห็น 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = 
เห็นด้วยน้อย 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ระดับความเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4  
มาก 

 

3  
ปาน 
กลาง 

2  
น้อย 

 

1  
น้อย
ที่สุด 

ประเมิน
ไม่ได้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  

1.1 หลักสูตรตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

      

1.2 เนื้อหาของหลักสูตรมีความเข้มข้น        

1.3 หลักสูตรมีความหลากหลาย       

1.4 เอกสารประกอบการเรียนการสอนมี
คุณภาพ 

      

1.5 หลักสูตรตรงกับเนื้อหาที่ออกสอบ       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ระดับความเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4  
มาก 

 

3  
ปาน 
กลาง 

2  
น้อย 

 

1  
น้อย
ที่สุด 

ประเมิน
ไม่ได้ 

1.6 หลักสูตรมีแบบฝึกหัดส าหรับฝึกฝน
จ านวนมาก 

      

1.7 หลักสูตรมีแนวข้อสอบเก่าให้ฝึกท า
จ านวนมาก 

      

1.8 หลักสูตรมีการสรุปเนื้อหาสั้นๆ ง่ายต่อ
การจดจ า 

      

2. ด้านราคา (Price)  

2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ       

2.2 ราคาเหมาะสมกับจ านวนชั่วโมงเรียน       

2. ด้านราคา (Price) 

2.3 ราคาถูกกว่าสถาบันอ่ืน        

2.4 สามารถผ่อนช าระค่าเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

      

3. ด้านสถานที่ (Place)  

3.1 สามารถเดินทางโดยระบบขนส่ง
มวลชนที่สะดวกรวดเร็ว เช่น รถไฟฟ้า 
รถไฟใต้ดิน 

      

3.2 สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ใกล้สถานที่
ส าคัญ เช่น บ้าน หรือที่พัก โรงเรียน 
ศูนย์การค้า เข้าถึงได้ง่าย 

      

3.3 สถาบันมีที่จอดรถเพียงพอ       

3.4 สถาบันกวดวิชามีจ านวนสาขาหลาย
สาขา 

      

3.5 สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในที่หาเจอได้
ง่าย 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ระดับความเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4  
มาก 

 

3  
ปาน 
กลาง 

2  
น้อย 

 

1  
น้อย
ที่สุด 

ประเมิน
ไม่ได้ 

3.6 สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ 

      

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

4.1 สถาบันกวดวิชามีการจัดโปรโมชั่นที่
น่าสนใจ เช่น ลดราคา แถมคอร์
สเรียน 

      

4.2 สถาบันกวดวิชามีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่
ดึงดูดความสนใจ เช่น ใบปลิว ป้าย
โฆษณา 

      

4.3 สถาบันกวดวิชามีการโฆษณาให้ข้อมูล 
เกร็ดความรู้ด้านการเรียนต่างๆ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
Facebook YouTube เป็นต้น 

      

4.4 สถาบันกวดวิชามีการประชาสัมพันธ์
ตามสถาบันการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น จัดคอร์สเรียนระยะสั้นใน
สถาบันการศึกษา 

      

5. ด้านบุคลากร (People)  

5.1 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ       

5.2 ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจได้ง่าย 

      

5.3 ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนมา
ยาวนาน 

      

5.4 ครูผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ระดับความเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4  
มาก 

 

3  
ปาน 
กลาง 

2  
น้อย 

 

1  
น้อย
ที่สุด 

ประเมิน
ไม่ได้ 

5.5 ครูผู้สอนมีเทคนิคช่วยในการจดจ า       

5.6 ครูผู้สอนสามารถสร้างแรงกระตุ้นแก่

นักเรียนได้ 

      

5.7 เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีมนุษยสัมพันธ์

ในการบริการ 

      

5.8 เจ้าหน้าที่ของสถาบันสามารถตอบ

ค าถามและข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน

เกี่ยวกับคอร์สเรียน 

      

5.9 เจ้าหน้าที่ของสถาบันให้บริการด้วย

ความสุภาพ 

      

6. ด้านกระบวนการ (Process)  

6.1 มีการจัดตารางเรียนที่สะดวก 

ต่อการเข้าเรียน 

      

6.2 สถาบันกวดวิชามีความสะดวกรวดเร็ว

ในการให้บริการ 

      

6.3 สถาบันกวดวิชามีการเตรียมความ

พร้อมของเอกสารประกอบการสอน

เป็นอย่างดี 

      

6.4 สถาบันกวดวิชาให้ข้อมูลด้านการเรียน 

แนะแนวการศึกษาต่อที่ถูกต้อง 

      

6.5 สถาบันกวดวิชามีช่องทางการช าระ

เงินที่หลากหลาย 

      

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  

7.1 สถาบันกวดวิชามีชื่อเสียงที่ดี       

7.2 สถาบันกวดวิชามีความสะอาด        
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ระดับความเห็น 

5 
มาก
ที่สุด 

4  
มาก 

 

3  
ปาน 
กลาง 

2  
น้อย 

 

1  
น้อย
ที่สุด 

ประเมิน
ไม่ได้ 

7.3 สถาบันกวดวิชามีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมที่ดี 

      

7.4 สถาบันกวดวิชามีอุปกรณ์การเรียนที่
ครบถ้วน เช่น กระดาน เครื่องฉาย 
โต๊ะเรียน 

      

7.5 ป้ายข้อความแสดงห้องเรียน และจุด
บริการต่างๆ มีความชัดเจน 

      

 
 

 

ระดับการตัดสินใจ 

5  
ซ้ือ

แน่นอน 

4 
อาจ 
จะซื้อ 

3 
 ไม่

แน่ใจ 

2 
 อาจจะ 
ไม่ซื้อ 

1 
ไม่ซื้อ

แน่นอน 

8. หากให้ท่านตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน
พิเศษได้ใหม่ ท่านจะตัดสินใจเรียน
สถาบันกวดวิชาที่ก าลังประเมินนี้
หรือไม่ 
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ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างด้านหน้าข้อความ โดยเลือกค าตอบที่ตรงกับผู้ตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด  
เพศ  

� ชาย � หญิง 
อายุ  

� ต่ ากว่า 13 ปี � 13-15 ปี 
� 16-18 ปี � สูงกว่า 18 ปี 

ระดับการศึกษา (ณ ตอนที่เรียนท่านกวดวิชา)  
� มัธยมศึกษาปีที่ 1 (grade 7) � มัธยมศึกษาปีที ่2 (grade 8) 
� มัธยมศึกษาปีที ่3 (grade 9) � มัธยมศึกษาปีที ่4 (grade 10) 
� มัธยมศึกษาปีที ่5 (grade 11) � มัธยมศึกษาปีที ่6 (grade 12) 

อาชีพของบิดา 
� ข้าราชการ � พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
� พนักงานบริษัทเอกชน � ประกอบอาชีพส่วนตัว 
� อาชีพอิสระ � พ่อบ้าน 
� อ่ืนๆ โปรดระบุ....... 

อาชีพของมารดา 
� ข้าราชการ � พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
� พนักงานบริษัทเอกชน � ประกอบอาชีพส่วนตัว 
� อาชีพอิสระ � แม่บ้าน 
� อ่ืนๆ โปรดระบุ.......  

คะแนนเฉลี่ยสะสม จนถึงปัจจุบัน 
� ต่ ากว่า 1.50 � 1.51-2.00 
� 2.01-2.50 � 2.51-3.00 
� 3.01-3.50 � 3.51-4.00 
� อ่ืนๆ โปรดระบุ....... 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน  
� ต่ ากว่า 30,000 บาท � 30,000-60,000 บาท 
� 60,001-100,000 บาท � 100,001-130,000 บาท 
� 130,001-160,000 บาท � 160,001-190,000 บาท 
� ตั้งแต่ 190,001 บาทข้ึนไป 
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ส่วนที ่4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถาบันกวดวิชา 
 
1. ท่านพบปัญหาด้านใดจากการเรียนในสถาบันกวดวิชา และท่านคิดว่า ควรปรับปรุงอย่างไร 
…............................................................................................................................ .................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…...................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

- ขอขอบพระคุณส าหรับการสละเวลาตอบแบบสอบถาม - 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 

 
ตารางที่ ข.1 
 
จ้านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย และค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
น้ามาอธิบายได้ 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 12.232 29.834 29.834 12.232 29.834 29.834 3.715 9.060 9.060 

2 3.106 7.575 37.409 3.106 7.575 37.409 3.514 8.570 17.630 

3 2.136 5.211 42.620 2.136 5.211 42.620 3.418 8.336 25.966 

4 1.925 4.695 47.315 1.925 4.695 47.315 2.880 7.024 32.990 

5 1.577 3.846 51.161 1.577 3.846 51.161 2.646 6.453 39.443 

6 1.502 3.664 54.825 1.502 3.664 54.825 2.497 6.090 45.533 

7 1.256 3.064 57.889 1.256 3.064 57.889 2.439 5.950 51.483 

8 1.130 2.757 60.646 1.130 2.757 60.646 2.436 5.941 57.424 

9 1.040 2.536 63.182 1.040 2.536 63.182 1.728 4.214 61.637 

10 1.008 2.459 65.641 1.008 2.459 65.641 1.642 4.004 65.641 

11 .898 2.191 67.832       

12 .827 2.017 69.849       

13 .816 1.990 71.840       

14 .731 1.784 73.624       

15 .716 1.747 75.371       

16 .688 1.677 77.048       

17 .627 1.529 78.578       
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ตารางที่ ข.1 
 
จ้านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย และค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
น้ามาอธิบายได้ (ต่อ) 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

18 .604 1.472 80.050       

19 .567 1.384 81.434       

20 .530 1.293 82.727       

21 .519 1.267 83.994       

22 .480 1.170 85.164       

23 .478 1.167 86.331       

24 .470 1.147 87.477       

25 .450 1.098 88.575       

26 .442 1.078 89.653       

27 .420 1.024 90.677       

28 .376 .918 91.596       

29 .359 .876 92.472       

30 .344 .838 93.310       

31 .324 .791 94.101       

32 .316 .770 94.872       

33 .281 .684 95.556       

34 .277 .677 96.233       

35 .261 .636 96.869       

36 .245 .599 97.468       

37 .233 .568 98.035       
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ตารางที่ ข.1 
 
จ้านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย และค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถ
น้ามาอธิบายได้ (ต่อ) 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

38 .226 .550 98.586       

39 .207 .505 99.091       

40 .201 .490 99.581       

41 .172 .419 100.000       
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

หลักสูตรมีแนวข้อสอบเก่าให้ฝึกท า
จ านวนมาก 

.795          

หลักสูตรมีแบบฝึกหัดส าหรับฝึกฝน
จ านวนมาก 

.790          

เนื้อหาของหลักสูตรมีความเข้มข้น .595       .397   

หลักสูตรตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

.578       .349   

หลักสูตรตรงกับเนื้อหาที่ออกสอบ .570          

หลักสูตรมีความหลากหลาย .563          

หลักสูตรมีการสรุปเนื้อหาสั้นๆ ง่ายต่อ
การจดจ า 

.513          

เอกสารประกอบการเรียนการสอนมี
คุณภาพ 

.511     .348     

ครูผู้สอนมีประสบการณ์สอนมา
ยาวนาน 

 .741         

ครูผู้สอนสามารถสร้างแรงกระตุ้นแก่
นักเรียนได้ 

 .673         

ครูผู้สอนมีเทคนิคช่วยในการจดจ า  .645    .411     

ครูผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  .618         

ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้ 
เข้าใจได้ง่าย 

 .595         

ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ  .574      .400   
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สถาบันกวดวิชามีการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อต่างๆ ที่
ดึงดูดความสนใจ เช่น ใบปลิว ป้าย
โฆษณา 

  .823        

สถาบันกวดวิชามีการจัดโปรโมชั่นที่
น่าสนใจ เช่น ลดราคา แถมคอร์สเรียน 

  .799        

สถาบันกวดวิชามีการโฆษณาให้ข้อมูล 
เกร็ดความรู้ด้านการเรียนต่างๆ  
ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างสม่ าเสมอ 
เช่น Facebook YouTube เป็นต้น 

  .779        

สถาบันกวดวิชามีการประชาสัมพันธ์
ตามสถาบันการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น จัดคอร์สเรียนระยะสั้นใน
สถาบันการศึกษา 

  .695        

สถาบันกวดวิชามีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดี 

   .737       

สถาบันกวดวิชามีอุปกรณ์การเรียนที่
ครบถ้วน เช่น กระดาน เครื่องฉาย โต๊ะ
เรียน 

   .706       

สถาบันกวดวิชามีความสะอาด    .695  .318     

ป้ายข้อความแสดงห้องเรียน และจุด
บริการต่างๆ มีความชัดเจน 

   .629   .348    
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สถาบันกวดวิชามีชื่อเสียงที่ดี   .357 .383       

เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีมนุษยสัมพันธ์ใน
การบริการ 

    .799      

เจ้าหน้าที่ของสถาบันสามารถตอบ
ค าถามและข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับคอร์สเรียน 

    .782      

เจ้าหน้าที่ของสถาบันให้บริการด้วย
ความสุภาพ 

    .774      

การจัดตารางเรียนมีความถูกต้อง
เหมาะสม 

     .648     

สถาบันกวดวิชามีความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการ 

     .601     

สถาบันกวดวิชามีการเตรียมความพร้อม
ของเอกสารประกอบการสอนเป็น 
อย่างดี 

 .371    .548     

สถาบันกวดวิชาให้ข้อมูลด้านการเรียน  
แนะแนวการศึกษาต่อที่ถูกต้อง 

 .342    .373     

สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในที่หาเจอได้ง่าย       .725    

สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสิ่งอ านวยความสะดวก  
เช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซ้ือ 

      .719    

สถาบันกวดวิชามีจ านวนสาขาหลาย
สาขา 

  .361    .603    
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ตารางที่ ข.2 
 
กลุ่มปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุนแกนแล้ว (Rotated Component Matrix) (ต่อ) 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ราคาเหมาะสมกับจ านวนชั่วโมงเรียน        .690   

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ        .646   

ราคาถูกกว่าสถาบันอ่ืน        .613  .406 

สถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญ 
เช่น บ้าน หรือที่พัก โรงเรียน 
ศูนย์การค้า เข้าถึงได้ง่าย 

        .795  

สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน
ที่สะดวกรวดเร็ว เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้
ดิน 

        .702  

สามารถผ่อนช าระค่าเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

         .764 

สถาบันกวดวิชามีช่องทางการช าระเงิน
ที่หลากหลาย 

     .317 .334   .522 

สถาบันมีที่จอดรถเพียงพอ   .309    .307  .356 .375 
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ชื่อ นางสาวสุดารัตน์ วุฒิมงคลพานิช 
วันเดือนปีเกิด 9 มกราคม 2533 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2555: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าแหน่ง ติวเตอร์  
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