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บทคดัย่อ  
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ 

ผลิตภณัฑ ์ราคา ดา้นการส่งเสริม ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อ การ

ตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก 2. เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมี

ผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊กใช้

การสุ่มแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) แบบสอบถามจ านวน 400 คนเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 

สรุปผลการศึกษาพบวา่ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

อยูใ่นช่วงอาย ุ21- 30 ปีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยท่ีมีอาชีพเป็นพนกังานเอกชนมีรายได้

ต่อเดือน20,001 – 30,000 บาทมีความถ่ีในการใชง้านเฟซบุ๊ก3-4  ชัว่โมง ต่อวนั ปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาดทุกปัจจยัมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 และการยอมรับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศทุกปัจจยัมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 แสดงในเห็นว่าปัจจยั

ส่วนประสมทางการการตลาดและการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีผลต่อการตดัสินใจ

การตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่าผลการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง

กบัสมมุติฐานคือปัจจยัส่วนประสมทางการการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทาง 

เฟซบุ๊ก และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทาง 

เฟซบุ๊ก 

 
  

ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1) To studies the complement of marketing  factorsnamely 

product, pricing, promotion,process, physical and presentation which  affect  decision to learn 

Chinese language on Facebook.2)Technology acceptance factor, Perceived Usefulness and 

Perceived Ease of Used that influencing thedecisions to study Chinese language on 

Facebook.The researcher collected data from 400 sample survey questionnaires, the Sample 

Random Sampling Method was used according to  researcher specification.The statistical 

methods used in data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and 

multiple regression.Werefemale aged between 26-30 years, graduated with bachelor degrees, 

were private company employeeswith average monthly income between 20,001 - 30,000 

baht.With the frequency of using Facebook 3-4 hours per day.All marketing mix factors have 

Sig. Values equal to 0.000 which is less than 0.05 

And the acceptance of the use of information technology in every factor has a Sig. Value equal 

to 0.000 which is less than 0.05, indicating that Marketing mix factors And the acceptance of 

the use of information technology affects decision making, the decision to study Chinese 

language on Facebook. The hypothesis test found that The results of the study are in 
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accordance with the hypothesis which is marketing mix factors. Affecting the decision to 

study Chinese language on Facebook And the acceptance of the use of information technology 

influences the decision to study Chinese language on Facebook 

 

 บทน า  
 ประเทศจีน จดัเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีอิทธิพลทางดา้นการคา้และธุรกิจเป็นอย่างมาก 

เป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีความแข็งแกร่งรวมทั้งเป็นประเทศมหาอ านาจในแถบเอเชีย อีกทั้งใน

อนาคตประเทศจีนจะมีอิทธิพลต่อการลงทุนทั้ งในประเทศไทย รวมทั้ งประเทศอ่ืนๆ ทั่ว

โลก ความส าเร็จของจีนในการพฒันาประเทศชดัเจนมากช่วงสิบปีท่ีผ่านมา ท่ีเศรษฐกิจสหรัฐ

และยุโรปถดถอยลงจากผลของวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2008 ขณะท่ีจีนขยายตวัได้ดีต่อเน่ือง 

รายไดป้ระชาชาติของจีนเพิ่มข้ึนกว่าสองเท่าคร่ึง เทียบกบัสหรัฐ ท าให้บทบาทของจีนในเวที

โลกเร่ิมเปล่ียนแปลง บทบาทเหล่าน้ี น าไปสู่การสร้างอิทธิพลของจีนในระบบการเงินโลก เช่น 

การจดัตั้ งธนาคาร เพื่อการลงทุนและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเอเชียเม่ือสามปีก่อน จีนเป็น

ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจอยา่งสมบูรณ์  
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 Facebook คือเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการเครือค่ายสังคมออนไลน์ ผ่าน Internet หรือ เรียกไดว้่า 
เป็น Social Network  เฟซบุ๊กอนุญาตให้ใครก็ไดเ้ขา้สมคัรลงทะเบียนกบัเฟซบุ๊ก และผูเ้ป็นสา
มาชิกของเฟชบุ๊ก นั้นสามารถสร้างพื้นท่ีส่วนตัว ส าหรับแนะน าตัวเอง ติดต่อส่ือกับเพื่อน  
ทั้งเเบบ ขอ้ความ ภาพ เสียง และ วดีีโอ โดยผูใ้ชส้ามารถเลือกท่ีจะเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนกบัใครก็
ไดใ้นเฟชบุ๊ก นอกจากน้ีผูใ้ชย้งัสามารถใชเ้ฟชบุ๊ก เพื่อร่วมท ากิจกรรมกบัผูใ้ชง้านท่านอ่ืนไดเ้ช่น 
การเขียนขอ้ความ เล่าเร่ือง ความรู้สึก แสดงความคิดเห็นเร่ืองท่ีสนใจ โพสตรู์ปภาพ โพสตค์ลิป
วิดีโอ แชทพูดคุย เล่นเกมท่ีสามารถชวนผูใ้ชง้านท่านอ่ืนมาเล่นกบัเราได ้รวมไปถึงท ากิจกรรม
อ่ืนๆ ผ่านแอพลิเคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย ซ่ึงแอพลิเคชัน่ดงักล่าวไดถู้ก
พฒันาเขา้มาเพิ่มเติมอยูเ่ร่ือยๆ ดงันั้นเพื่อท่ีจะไดท้ราบว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อตดัสินใจเรียน
ภาษาจีนทางเฟซบุ๊กโดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการ ในการปรับปรุงและพฒันาผลิตโครงการ รวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ทางการ
สือสาร เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนในปัจจุบนั ยงัสามารถน าไปต่อยอด
จริงไดใ้นอนาคต  
 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2021-internet-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2387-social-network-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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วตัถุประสงค์การวจิัย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ดา้นการส่งเสริม 

ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการตดัสินใจเรียน

ภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก 

ขอบเขตของการวจิยั  
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก ผูว้ิจยัจะก าหนด

ขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1. ประชากรในการศึกษา คือ ประชากรท่ีมีสัญชาติไทย ผูท่ี้ใชบ้ริการ     เฟซบุ๊กและกด

ติดเพจสอนภาษาจีน ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 

95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ 5%  กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาไดม้าจาก

การสุ่มตวัอย่าง โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ โพสตล์งบนเพจ

ข่าวของเพจสอนภาษาจีน จ านวน 400 คน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช ้T-Test และ ใช ้F-Test (One 

way ANOVAs) 

2. การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัตดัสินใจเรียนภาษาจีนทาง      เฟซบุ๊กศึกษาถึง

ตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊กโดยจะศึกษาทั้งหมด 9 ดา้น คือความตอ้งการดา้นอาชีพ  การ

พฒันาตนเอง การเดินทางและการท่องเท่ียว ความตอ้งการศึกษาต่อความสนใจในภาษา ความ

สนใจในภาพยนตร์ บทเพลง และดารานกัแสดง ความสนใจในดา้นประวติัศาสตร์ ความสนใจ

ในดา้นวฒันธรรม ศึกษาปัจจยัดา้นประชากร ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
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รายได ้ ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก 

คือผลิตภณัฑ ์ราคา ดา้นการส่งเสริม ดา้นกายภาพและการน าเสนอ และดา้นกระบวนการ ศึกษา

ปัจจยัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้ประโยชน ์การรับรู้ความง่ายใน

การใชง้าน การน ามาใชง้านจริง ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน และศึกษาพฤติกรรมการใชง้านเฟซบุ๊ก

ของผูท่ี้เรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา  
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัการยอมรับการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางส าหรับคนทัว่ไปท่ีสนใจท าธุรกิจสอนภาษาจีนทางส่ือสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก รวมทั้ งปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจการสอนภาษาจีนในด้านต่างๆทั้ งด้าน

การตลาดและด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีส่ือสังคม

ออนไลนใ์นยคุปัจจุบนั 

   2. เพื่อน าผลการวิจยัไปพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจการสอนภาษาจีนทางเฟซบุ๊กข้ึน 

 3.  เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจพฒันาทกัษะภาษาจีนเพิ่มเติม และส าหรับผูท่ี้ตอ้งการ

ศึกษาและต่อยอดงานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกแนวทางการสอนและ

การเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊กมากข้ึนมาก ของผูบ้ริโภคกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ ในอนาคต 

 

 

 

 

 



7 
 

ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคดิ ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการตลาด  

ในลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีไม่สามารถจบัต้องได้เช่นธุรกิจการให้บริการ โดยมีปัจจยส่ัวน

ประสมท่ีส าคญัน ามาพิจารณา คือ ผลิตภณัฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด หลกัฐานทางกายภาค 

กระบวนการ  

แนวคดิ ทฤษฎกีารยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 เรวตั (2560 : .bangkokbiznews.com) ไดก้ล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลย ีถือไดว้่าเป็น

พฤติกรรมเชิงสังคม เน่ืองจากมนุษยแ์ต่ละคนจะมีระดบัของการยอมรับเทคโนโลยไีดต่้างกนั มี

นกัวชิาการในต่างประเทศท่ีพยามศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยหีรือนวตักรรม

ของบุคคลทัว่ไป และคน้พบว่า เราสามารถแบ่งกลุ่มคนทัว่ไปกบัทศันคติและพฤติกรรมในการ

ยอมรับส่ิงใหม่ๆ ออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มคนล ้าสมยั (Innovators) จะมีจ านวนประมาณ 

2.5% ของกลุ่มคนในสังคมทั้งหมดท่ีไดรั้บการแนะน าใหรู้้จกักบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเป็น

ส่ิงใหม่ในสังคม กลุ่มคนเหล่าน้ี มกัเป็นผูท่ี้มีพื้นฐานการศึกษาดี มีความพร้อมและทศันคติท่ีดี

ต่อเทคโนโลยแีละส่ิงแปลกใหม่ สามารถรับนวตักรรมท่ีน าเสนอไดท้นัที หรืออาจเป็นกลุ่มท่ีคิด

ริเร่ิมสร้างนวตักรรมและส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมาในสังคมเสียดว้ยซ ้ าไป 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

นายสรพล เมฆพฒัน ์(2558) จากผลการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) ทั้ง 47 ตวัแปร 

สามารถจดักลุ่มปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษของ ของวยั

ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดท้ั้ งส้ิน 9 ปัจจยั และเม่ือน าปัจจยัใหม่น้ีมา

วิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษของวยัท างาน ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีทั้งส้ิน 7 ปัจจยั โดย

เรียงล าดบัจากค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (BetaCoefficient) จากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยั
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ดา้นผูส้อนและความเหมาะสมของหลกัสูตรการสอน ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีให้บริการและความ

ตรงต่อเวลาของผูส้อน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นสถานท่ีและช่ือเสียงของสถาบนั ปัจจยั

ดา้นราคาและระยะเวลาเรียนต่อหลกัสูตร ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ส่วนปัจจยัดา้นผูส้อน

ท่ีเป็นเจา้ของภาษาและจ านวนผูเ้รียนต่อห้องส่งผลเชิงลบต่อการตดัสินใจ ส่วนปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาดและปัจจยัดา้นกระบวนการ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษของวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยตวัแบบดงักล่าวสามารถ

อธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนัสอนภาษาองักฤษของวยั

ท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดร้้อยละ 23.9 ซ่ึงสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 

 ปัทมา ชูวงศ ์(2557) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก ผลการ 

วิจยัปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทาง เฟซบุ๊ก มีระดับ

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์วีดีโอส่ือการสอนท่ีสนุกสนาน เขา้ใจง่ายมี

ผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 2. ดา้นราคา ค่าอุปกรณ์การเรียนมีราคาถูกมีผลต่อการตดัสินใจมาก

ท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านกายอมรับเทคโนโลยีพบว่ามีผลต่อการตดัสินใจเรียน

ภาษาอังกฤษ ทางเฟซบุ๊ก โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย 1. ด้านการรับรู้

ประโยชน์การเรียน ภาษาอังกฤษทางเฟซบุ๊กช่วยประหยดัเวลาในการเดินทางมีผลต่อการ

ตดัสินใจมาก 2. ดา้นการรับรู้ความง่ายผูเ้รียนสามารถควบคุมการเรียนไดด้ว้ยตวัเองอย่างเป็น

อิสระมีผลต่อการตดัสินใจ มากท่ีสุดโดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้น การตลาด 

ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์มีผลต่อ การตดัสินใจ เรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนั และปัจจยัดา้น

การยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ ความง่ายมีผลต่อการตดัสินใจเรียน ภาษาองักฤษทาง

เฟซุ๊กแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นประชากร ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ เรียนภาษาองักฤษทาง เฟซบุ๊ก แตกต่างกนั และ 

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ ทางเฟซบุ๊ค

แตกต่างกนั 

 กิตติพงษ ์ประวติั (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา ผลการศึกษา 
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พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัมธัยม 

ศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย 

สะสมอาชีพบิดา และอาชีพมารดาแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ภาษาองักฤษแตกต่างกนั ส่วนนกัเรียนระดบั มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศ อาย ุแผนกและ ชั้น

เรียนโรงเรียน รายไดใ้นครัวเรือนแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ภาษาองักฤษไม่แตกต่างกนั ปัจจยัดา้นบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียน 

กวดวิชาภาษาอังกฤษโดยสามารถพยากรณ์โอกาส ในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา

ภาษาองักฤษ ไดร้้อยละ 86.70 

 มณิกา (2559) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีน เกบ็
ขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเลือกตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งจานวน 
400 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้น
การทดสอบสมมติฐาน โดยใช ้Independent sample t-test F-test One-way analysis of variance 
และ สถิติ Multiple linear regression ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 62.2 มีอาย ุ 21-30 ปี ร้อยละ 45.2 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 69.5 มีอาชีพ
นกัเรียน นกัศึกษา นิสิต ร้อยละ 38.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท ร้อยละ 38.8 
และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 59.8 โดยใหร้ะดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและ ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาย ุและ
สถานภาพ ท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีน ร้อยละ 21.7 และปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 55.1 และส่วนประสม
ทางการตลาดร่วมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 22 

วธีิด าเนินการวจิยั  

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ี

มีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดัการหรือการควบคุมตวัแปรใด ๆ 
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เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจยัเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

 

1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรท่ีใชท้  าการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ประชากรในการศึกษา คือ ประชากรท่ีมีสัญชาติไทย ผูท่ี้

ใชบ้ริการเฟซบุ๊กและกดติดเพจสอนภาษาจีน ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นใน

การศึกษาคร้ังน้ีจะก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากร ดว้ยสมมติฐานท่ี

ก าหนดวา่ ขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) และจึงก าหนดค่าระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดคื้อ 5%  กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการศึกษา

ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่ง โดยไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยการเลือก

กลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental- Sampling) ใชแ้บบสอบถามออนไลน์ โพสตล์งบนเพจ

ข่าวของเพจสอนภาษาจีน จ านวน 400 คน ดงันั้นขนาดตวัอยา่งสามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่

ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran  ใชข้นาดตวัอย่างอย่างนอ้ย 384 คน จึงจะสามารถ

ประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อ

ความสะดวกในการประเมินผล และ การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

400 ตวัอยา่ง ซ่ึงถือไดว้า่ผา่นเกณฑต์าม ท่ีเง่ือนไขกาหนด คือไม่นอ้ยกวา่ 384 ตวัอยา่ง 

1.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามข้ึนมาจากการ 

ทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม   

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียน

ภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก ซ่ึงมีจ  านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 15  ขอ้ค  าถาม เป็นค าถามแบบการใหร้ะดบั
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ความส าคญั 5 ระดับ กรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่สามารถประเมินระดับความส าคญั จะมี

คะแนนเท่ากบั 0 คะแนน โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนในการตีความ ดงัน้ี 

ผลการวจิยั  

ผลสรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  ผลสรุปไดว้่า  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 212 คน มีอายตุ  ่ากว่า 27 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได ้15,001 - 30,000 บาท  

ผลสรุปขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีน
ทางเฟซบุ๊กผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ
เรียนภาษาจีนคิดเป็นร้อยละ4.30อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลสรุปข้อมูลด้านปัจจัยด้านการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อการ
ตัดสินใจเ รียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊กผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการยอมรับการ 
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊กคิดเป็นร้อยละ4.28 อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

อภปิรายผล  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์ ราคา ดา้นการส่งเสริม ดา้นกายภาพและการน าเสนอ ดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อ  
การตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2เพื่อศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊กจากการท่ีผูว้ิจยัศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถอธิบายผล
การศึกษาไดด้งัน้ีการศึกษาเร่ืองระหว่างอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสรุปว่า ส่วนประสมทางกรตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเรียน
ภาษาจีนทางเฟซบุ๊ก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05สอดคลอ้งกบังานวิจยัมณิกา(2559)ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นราคาดา้นสถานท่ีและดา้นการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ใน
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ระดบัมากปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนคิดเป็นร้อยละ 55.1 
และส่วนประสมทางการตลาดร่วมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาจีนคิด
เป็นร้อยละ 22 สอดคลอ้งกบังานวิจยัปัทมา ชูวงศ ์(2557) วิจยัปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผล
ต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย 1. ดา้น
ผลิตภณัฑ ์วีดีโอส่ือการสอนท่ีสนุกสนาน เขา้ใจง่ายมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 2. ดา้นราคา 
ค่าอุปกรณ์การเรียนมีราคาถูกมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นกา
ยอมรับเทคโนโลยีพบว่ามีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษ ทางเฟซบุ๊ก โดยมีระดบัความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดย 1. ดา้นการรับรู้ประโยชน์การเรียน ภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊กช่วย
ประหยดัเวลาในการเดินทางมีผลต่อการตดัสินใจมาก 2. ดา้นการรับรู้ความง่ายผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนไดด้ว้ยตวัเองอยา่งเป็นอิสระมีผลต่อการตดัสินใจ มากท่ีสุดโดยผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้น การตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจ เรียนภาษาองักฤษ
ทางเฟซบุ๊กแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ ความง่ายมีผล
ต่อการตดัสินใจเรียน ภาษาองักฤษทางเฟซุ๊กสอดคลอ้งกบังานวิจยัพรศรี ลีลาพฒันวงศ1์และ 
ทิพวรรณป่ินวนิชยก์ลุ (2560 : 133) ไดก้ล่าววา่จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีแล้วพบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีจ านวนมากท่ีใช้อธิบาย
พฤติกรรมการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโดยมีแบบจ าลอง TAM: Technology 
Acceptance Model  และ UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) เป็น
แนวคิดทฤษฎีส าคญัท่ีไดมี้การน ามาประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายแนวคิดของแบบจ าลอง 
TAM อธิบายวา่ การยอมรับเทคโนโลยคืีอการเลือกใชเ้ทคโนโลย ี(ActualUse) ของบุคคล โดยท่ี
การตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยีจะตอ้งมีความตั้งใจในการใชง้านเป็นตวัแปร ซ่ึงทศันคติเป็น
ปัจจยัท่ีอธิบายความตั้งใจในการใชง้านเทคโนโลย ีโดยมีการวดัอิทธิพลของทศันคติจากการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness) และความง่ายในการใชง้าน (Ease of Use) โดยท่ี
แต่ละปัจจยัมีลกัษณะดงัน้ี  
 1. การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ (Perceived Usefulness) เช่น ระดบัการรับรู้ของบุคคลใน

ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม่ ว่ า จ ะ ช่ ว ย เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  

และประสิทธิผลในการปฏิบติังานใหไ้ดบ้รรลุตามผลส าเร็จไดดี้ยิง่ข้ึนและเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อความ ตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใชง้านดว้ย 
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 2. ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) คือ ระดบัการรับรู้ของบุคคลในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ว่าสามารถน าไปใชง้านไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมาก (Free of Effort) 

สามารถส่งผลใหมี้การน าเทคโนโลยีมาใชง้านจริงตามความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (IntentiontoUse) 

ทั้งน้ีการรับรู้ความง่ายของการใชง้านมีอิทธิพลทางตรงต่อการใชง้านเทคโนโลยีและมีอิทธิพล

ทางออ้มต่อการใชง้านเทคโนโลยโีดยส่งผา่นการรับรู้ประโยชน ์

 3. ความตั้งใจท่ีจะใชง้าน (Intention to Use) คือ ความตั้งใจท่ีผูใ้ชจ้ะพยายามใชง้าน
เทคโนโลย ีและความเป็นไปไดท่ี้ผูใ้ช ้จะยอมรับ และมีท่าทีท่ีจะใชง้านต่อไปในอนาคต โดยมี
คว ามพย า ย าม ท่ี จะแสดงออก ถึ ง  พฤ ติก รรมให้ ต ร งต ามคว ามตั้ ง ใ จขอ งตน เอ ง  
ส่วนแนวคิดของแบบจ าลอง UTAUT ซ่ึงพฒันาต่อยอดจาก แบบจ าลอง TAM ไดเ้พิ่มเติมปัจจยั
ตัวแปรต้นท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการใช้งาน เทคโนโลยี (Intension to Use)  
อีกหน่ึงปัจจัย ได้แก่ ปัจจยัด้านสังคม และได้เพิ่มเติมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้งาน
เทคโนโลย ี(Action) โดยตรง เช่น สภาพ เง่ือนไขท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใชง้าน รวมทั้งมีสมมติฐาน
วา่ ลกัษณะส่วนบุคคลเป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยอีีกดว้ย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป  

1. การวิจยัมุ่งเนน้ไปยงัการตดัสินใจเรียนภาษาจีนเท่านั้นซ่ึงการวิจยัคร้ังต่อไปอาจขยาย
ไปยงัภาษาต่างประเทศอ่ืนๆเพราะยงัมีภาษาอีกหลายภาษาท่ีเป็นท่ีสนใจและมีการใช้ในทาง
ธุรกิจเช่นภาษาญ่ีปุ่นภาษาเกาหลีองักฤษ เป็นตน้ 
 2. ในดา้นการวิจยัปัจจยัดา้นการตลาดคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ไ ด้ แ ก่  ผ ลิ ต ภัณ ฑ์  ร า ค า  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม  ด้ า น ก า ย ภ า พ แ ล ะ ก า ร น า เ ส น อ  
ดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจเรียนภาษาจีนทางเฟซบุ๊กเท่านั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป
อาจท าการศึกษาเพิ่มเติมหรืออาจขยายไปยงัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และสถานท่ี
เน่ืองจากธุรกิจดา้นสถานบนัสอนภาษานบัว่าเป็นธุรกิจบริการอยา่งหน่ึงและตอ้งมีสถานท่ี ท่ีจะ
สามารถดึงความสนใจจากผูบ้ริโภคได ้
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http://www.dmc.tv,https/www.dmc.tv/page_print.php?p=top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html
http://www.dmc.tv,https/www.dmc.tv/page_print.php?p=top_of_week/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4Facebook%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3Facebook.html
https://www.bangkokbiznews.com/blog/blogger/89
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/647178
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