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บทคดัย่อ 
                การวิจยัครั้งน้ีมีจุดประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจและการตดัสินใจลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาใน
พ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี(2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมแรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี  
                กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัครั้ งน้ีคือประชากรนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาใน
พ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลออนไลน์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
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สมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ  t – test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD   
ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 16 – 18 ปี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผูป้กคึรองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั ไดต้่อเดือนระหว่าง 
100.001 – 150,000 บาท ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด มี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ี
ฝ่ังธนบุรี ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดแตกต่าง
กนั 
ABSTRACT 
              Motivation and Factors affecting high School Students decision making attend 
Tutorial Schools area Thonburi. were studied. The samples used in this study were  400 
High School student area Thonburi ,Data was collected by online questionnaire. The 
collected data were analyzed to arithmetic mean, percentage , standard deviation, t-test 
, One-Way ANOVA, LSD. 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 were 
also considered. 
            Results indicated that the majority of participants were female with 16 – 18 
year of age, grade 12, parental work self employed earned average monthly income 
between 100,001 – 150,000 baht. Hypothesis testing revealed that the The 7P’s 
marketing mix - product, price, place, promotion, people, process and physical 
environment effecting the decision to select tutor centers of  high school student area 
Thonburi. 
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บทนํา 

            การศึกษาเป็นเร่ืองท่ีทุกคนในสังคมใหค้วามส าคญั เพราะการศกึษาถือเป็น
เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคคล เม่ือบุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกของ
สังคมมีคุณภาพ กจ็ะท าใหส้ังคมและประเทศ มีการพฒันาตามไปดว้ย จากการให้
ความส าคญัในดา้นการศกึษาและผลการเรียน ท าให้มีการเตรียมพร้อมดา้นการเรียน
ให้แก่ บุตรหลาน ตั้งแต่  อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา 
ปริญญาโท หรือแมแ้ต่การกวดวิชาเพ่ือสอบบรรจุเขา้รบัราชการ เพราะผูป้กครองมีความ
คาดหวงัว่า บุตรหลานจะมีคุณภาพมากขึ้น และมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป 
ซ่ึงปจจยัต่างๆ เหล่าน้ีเปิดโอกาสใหส้ถาบนักวดวิชาไดร้ับการส่งเสริมและสนบัสนุนจาก
ผูป้กครอง 
             ปัจจุบนัน้ี การกวดวิชากบัโอกาสทางการศึกษาของนกัเรียนไทย  ดูเหมือนจะ
เป็นของคู่กนั เม่ือมีการแข่งขนัในการสอบเขา้เรียนต่อสถาบนัการศกึษาท่ีรับคนเขา้เรียน
นอ้ยและมีช่ือเสียงมาก  ท าให้นกัเรียนตอ้งดิ้นรนแสวงหาความไดเ้ปรียบเพ่ือท่ีจะสอบ
ท าคะแนนให้ไดม้ากกว่าคนอ่ืน  การกวดวิชาจึงเป็นหนทางดงักล่าว และดูเหมือนว่า 
นกัเรียนท่ีตอ้งการเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง หรือท่ีตอ้งการยกระดบั
การศกึษาของตนเองการกวดวิชาดูจะเป็นความจ าเป็นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นสังคมไทย 

          กวดวิชาความจําเป็นท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เป็นท่ีรู้กนัอยูว่่าการศึกษาของไทยเพ่ือศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาเป็นระดบัท่ีมีการแข่งขนั
กนัมากท่ีสุด จึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีกระตุน้ให้มีการกวดวิชา เพ่ือสร้างความพร้อมและสร้าง
ความมัน่ใจเพ่ิมพูนความรู้ให้กวา้งขึ้นนอกเหนือจากหลกัสูตรท่ีเรียนอยู ่ท าใหโ้รงเรียน
กวดวิชาเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากในทศวรรษท่ีผ่านมา การกวดวิชาเกิดขึ้นจากภาวะการ
แข่งขนัของระบบการศึกษา ซ่ึงนบัวนัยิ่งทวีความรุนแรง มีการพูดกนัมาตลอดว่า การ
กวดวิชาคือแหล่งหากิน 
จากช่องว่างทางการศึกษา สรา้งความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม แต่ปัจจุบนัโรงเรียนกวด



 

 
 
 
 

4 

วิชาเองก็ปรับตวัตามปรัชญาการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง ปัญหาท่ีท าให้นกัเรียนส่วนใหญ่
เกิดความตอ้งการเรียนกวดวิชามาจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากชั้นเรียนปกต ิ

          นักเรียนต้องขวนขวายที่จะเรียนกวดวิชา ซ่ึงปัญหาที่พบก็คือ 

           1. เน้ือหา ท่ีเรียนในห้องเรียนไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน ท าให้
นกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาไดท้ั้งหมด อีกทั้งเน้ือหาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่เพียงพอส าหรับความรู้ท่ี ใชใ้นการสอบคดัเลือกในระดบัต่างๆ เพราะขอ้สอบคดัเลือก
มกัจะไม่ตรงกบัแบบเรียน ท าให้เสียเปรียบนกัเรียนท่ีออกมาเรียนกวดวิชา ท่ีไดท้ั้ง
ความรู้เพ่ิมและเทคนิคต่างๆ และการเกง็ขอ้สอบจากโรงเรียนกวดวิชา 
             2. ส่ือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน 
อีกทั้งหนงัสือและคู่มือต่างๆ มีราคา แพง และขาดตลาดอยูเ่สมอ ซ่ึงโรงเรียนกวดวิชา
แกปั้ญหาน้ีดว้ยการสรุปและเพ่ิมเติมเน้ือหาต่างๆ ไวใ้ห้นกัเรียน รวมทั้งแนะน าเทคนิค
คิดเร็ว วิธีท่องจ าอยา่งงา่ย เพ่ือให้นกัเรียนกลบัไปทบทวนท่ีบา้นไดง้่ายขึ้น 
             3. อาจารยผ์ูส้อนในโรงเรียนปกติแต่ละท่านมีความพร้อมต่างกนั คุณภาพในการ
สอนจึงไม่เท่ากนั บางโรงเรียนมี อาจารยส์อนไม่ตรงกบัสาขาวิชาท่ีจบมา ไม่มีความรู้
จริง ท าให้นกัเรียนไดค้วามรูไ้ม่เต็มท่ี จึงออกมาเรียนกวดวิชา 
            4. เวลาในการเรียนมีนอ้ย นกัเรียนบางคนจึงกลวัเรียนไม่ทนัเพ่ือน รวมทั้ง
บรรยากาศในการเรียนการสอนในโรงเรียนปกติไม่ดึงดูดความสนใจของนกัเรียนใน 
ภาวะการแข่งขนัเช่นน้ีไม่เพียงแต่นกัเรียนท่ีจะสอบคดัเลือกเท่านั้น แต่โรงเรียนกวดวิชา
ต่างๆ เองก็ตอ้งแข่งขนักนัเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงลูกคา้และส่วนครองตลาดมากท่ีสุด การ
แข่งขนัของโรงเรียนกวดวิชาจึงสูงขึ้นเร่ือยๆ ในท่ีสุดกถู็กสังคมมองว่า การเรียนกวดวิชา
เป็นการส่งเสริมให้คนรวยเป็นต่อทางการศกึษา คือผูท่ี้ไดเ้รียนกวดวิชามีโอกาสผ่านการ
สอบคดัเลือกไดม้ากกว่า เป็นการตดัโอกาสคนจน และผลกัดนัให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ทางสังคม อนัน าไปสู่ปัญหาดา้นความไม่เท่าเทียมกนัทางการศึกษา ซ่ึงเป็นตวัเร่งให้
ช่องว่างทางสังคมท่ีมีอยูแ่ต่เดิมกวา้งขึ้นไปอีก 
           รวมทั้งอาจารยจ์ากสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งหันมารับงานในอาชีพ 
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เสริมกนัมากขึ้นทั้งในฐานะผูร้ับจา้งสอน เกง็ขอ้สอบหรือแมแ้ต่เป็นเจา้ของกิจการเอง
ทั้งน้ีนกัเรียนหลายคนท่ีตาม อาจารยใ์นโรงเรียนออกมาเรียนเสริมในวนัหยุดเสาร์-
อาทิตย ์ยืนยนัว่าในวิชาเดียวกนั จากอาจารยผ์ูส้อนคนเดียวกนั พวกเขามกัจะไดร้ับ
ความรู้ในห้องเรียนนอกระบบท่ีโรงเรียนกวดวิชามากกว่า เพราะอาจารยเ์หล่าน้ีมกัจะ
เตรียมหลกัสูตรและเคล็ดลบัไวใ้ห้ในการเรียนพิเศษเสมอ  

วัตถุประสงของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจและการตดัสินใจลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมแรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชา
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวด
วิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครั้งน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีทั้งท่ี
เคยเรียนและไม่เคยเรียนกวดวิชา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกเรียนของนกัเรียนและผูป้กครอง 
2. เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีไดม้า วางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงและพฒันาสถาบนัทั้งของ

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบนักวดวิชา ให้มีประสิทธิและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

3. ส าหรับผูท่ี้ก าลงัจะลงทุนเก่ียวกบัสถาบนัการศึกษาหรือกวดวิชา ศึกษาขอ้มูล
ต่างๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ 



 

 
 
 
 

6 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

            มรกต ยิม้นิยม (2559) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนชั้นมธัยมปลาย ในอ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา
พฤตกิรรมของนกัเรียนชั้นมธัยมปลายต่อการเลือกเรียนกวดวิชา ในอาเภอเมืองนนทบรี 
จงัหวดันนทบุรี และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนชั้นมธัยมปลายในอ าเภอเมืองนนทบรีุจงัหวดันนทบุรีพบว่าตวัแปรอิสระ ส่งผล
ต่อตวั แปรตามคือการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05. มีจ านวน 
2 ตวัแปร คือ รายไดค้รอบครัว และหลกัสูต รในการเรียน ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ส่วนตวั
แปร อายุ ระดบัชั้น ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด ดา้นสังคม พบว่าไม่มี
นยัส าคญัในระดบัท่ี 0.05 แตอ่ยา่งใด 

             ศศิธร ตนัติพนัธ์ุพิพฒัน์ (2558) การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนกัศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ การศกึษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกกวดวิชาของ
นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือลกัษณะประชากร 
พฤติกรรมการเรียนกวดวิชาและผลสัมฤทธ์ิ และ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือก
เรียนกวดวิชา โดยเป็นการศกึษาเชิงสารวจ (Survey Research) จากตวัอยา่งคือ นกัศกึษา
ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยร์ังสิต ท่ีเคยศึกษา TU152 หลกัพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ และ EC210 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ จานวน 408 คน โดยการสุ่ม ตวัอยา่ง
แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non probability Sampling)  

               สุดารัตน์ วุฒิมงคลพานิช (2559) วิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจาก สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้นา ผลวิจยัท่ีไดไ้ปศึกษา 
พฒันา ปรับปรุงบริการทางการศึกษาทั้งในสถาบนัการศึกษาและสถาบนักวดวิชา ให้
เหมาะสมกบัลกัษณะพฤติกรรมการเลือกซ้ือคอร์สเรียน และความตอ้งการของนกัเรียน
ระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์จากปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
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ช่องทางการจดัจาหน่าย ปัจจยัดา้น การส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้น
กระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

               เกรียงไกร ศรีหร่ิง และ นวลฉวี แสงชยั (2561) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลอืกสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียน ระดบัประถมศึกษาและผูป้กครอง ใน
เขตอาเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่นการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกสถาบนักวดวิชา ภาษาองักฤษ ในเขตอาเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม คือ ผูป้กครองนกัเรียน ระดบัชั้นประถมศึกษาและนกัเรียน
ในระดบัชั้นประถมศึกษา ในอาเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ผล การศึกษา ผูป้กครองให้
ความสาคญักบัปัจจยัในการตดัสินใจคือ สถาบนักวดวิชา ราคาคา่เรียน กระบวนการ
สอน ครูผูส้อน และดา้นส่ือท่ีทาให้รู้จกัสถาบนักวดวิชาตามลาดบั สาหรับนกัเรียน
ระดบัชั้น ประถมศึกษา มีความตอ้งการเรียนกวดวิชาในวนัเสาร์-อาทิตย ์ระหว่างเปิดภาค
เรียน ตอ้งการครูผูส้อน ท่ีสอนสนุกและคุณครูใจดี ชอบกิจกรรมการฝึกพูดภาษาองักฤษ 
และตอ้งการพฒันาทกัษะ ฟัง พูด อ่าน 

วิธีการดาํเนินวิจัย 
             ส าหรับการศึกษาในครั้ งน้ี ซ่ึงใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณโดยมุ่งเนน้การส ารวจ เพ่ือ
ใชวิ้ธีอธิบายขอ้มูลเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ประชากรและตวัอยา่ง มีเคร่ืองมือท่ีใชก้าร
เก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจเรียน
พิเศษท่ีสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษานพ้ืนท่ีเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร จสากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีประมวลไดม้าวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลการวิจยัและ
น าเสนอเป็นรายงานต่อไป 
   ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครั้งน้ีคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายใน
พ้ืนท่ีเขตจอมทอง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
            ในการวิจยัครั้ งน้ีผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสรา้งตามกรอบแนวคิดในการวิจยัมีขั้น ตอนในการด าเนินการ
ดงัน้ี 
          1 ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง
ประชากรศาสตร์ 
          2 นิยามศพัทฉ์พาะของตวัแปรตามและตวัแปรอิสระเพ่ือให้ไดค้วามหมายของตวั
แปรแต่ละ 
ตวัเพ่ือท่ีจะสามารถใชว้ดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
           3 นิยามศพัท ์เฉพาะมาสร้างค าถามท่ีมีความครอบคลุม ของตวั แปรท่ีใช ้ในการ
วดัผล 
          4 ด าเนินการจดัท ายกร่างแบบสอบถามโดยอา้งอิงจากนิยามศพัทเ์ฉพาะซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 
ส่วนดงัน้ี 
             ส่วนท่ี 1. เป็นการสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
ค าถาม แบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 4 ขอ้ เก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัชั้น และ
รายไดข้องผูป้กครอง ซ่ึงจะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการก าหนดให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว 
             ส่วนท่ี 2.ขอ้มูลคดักรองและพฤติกรรมแรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบั
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 
โดยสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ถึง เหตุผลท่ีเรียนกวดวิชา บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ วิชา
ท่ีเลือกเรียน ช่วงวนัและเวลาในการเลือกเรียน รูปแบบการตอบเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) 
              ส่วนท่ี 3. ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจและระดบัการตดัสินใจเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (RatingScale) ตามวิธี
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ของลิเคิร์ท(Likert’sScale) เป็นการวดัขอ้มูลแบบ(IntervalScale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั
ดงัน้ี 
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผูวิ้จยัไดท้ าการขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนระดบั 
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีมาประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
        1.วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชั้นการศกึษา 
อาชีพผูป้กครอง รายไดผู้ป้กครองต่อเดือน โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 
        2.วิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมแรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวด
วิชาของนกัเรียนระกบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
        3. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีผลการตดัสินใจ 
ตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระกบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 
วิเคราะหโ์ดยใชค้า่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพือ่ใช้ทดสอบ สมมติฐานโดย
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

1.ใชส้ถิติ t-testในการทดสอบปัจจยัทางประชากรศาสตร์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระกบั
มธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 
2. ใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบปัจจยั
ส่วนบุคคลต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระกบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 
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3. ใชส้ถิติไค-สแควร์(Chi–square)ในการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยั
ส่วนบุคคลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียน
ระกบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 

สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับช้ันเรียน อาชีพ

ผู้ปกครอง รายได้ผู้ปกครอง  
                 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 300 คน คดิเป็ นร้อยละ 75.00 มีอายรุะหว่าง 16 – 18 ปี จ านวน 151 คน 
คิดเป็น ร้อยละ37.8 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  
ผูป้กครองประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 รายได้
ผูป้กครองต่อเดือน อยูร่ะหว่าง 100.001 – 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.5    

2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมแรงจูงใจและการตัดสินใจเลือกเรียนกับสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี 

                  ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ทบทวนความรู้เพ่ือสอบเขา้
สถาบนัการศกึษา จ านวน 150 คน คดิเป็นร้อยละ 37.5 โดยตนเองมีผลต่อการตดัสินใจ 
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 วิชาท่ีเลือกเรียนวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 155 คิด
เป็นร้อยละ 38.3 วนัจนัทร์ - ศุกร์ เรียนช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. จ านวน 161 คน คดิ
เป็นร้อยละ 40.3 วนัเสาร์ -อาทิตย ์เรียนช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น. จ านวน 182 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.5  
 
                3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและ
การตัดสินใจเลือกเรียนกบัสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นท่ีฝั่ง
ธนบุรี  
                ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจงูใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบั
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี สูงสุดคือดา้นบุคคลากร
อยูใ่นระดบัให้ความส าคญัมากมีคา่เฉล่ีย เท่ากบั 4.49 รองลงมา คือดา้นกระบวนการและ
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ดา้นกายภาพอยูใ่นระดบัให้ความส าคญัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.47 ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่น
ระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุดมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.43  ดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบัให้
ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัให้
ความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35ดา้นราคาอยูใ่นระดบัให้ความส าคญัมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 
               4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อพฤติกรรม
แรงจูงใจและการตัดสินใจเลือกเรียนกับสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี  
              ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมแรงจูงใจและการ
ตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 
แตกต่างกนัในดา้นเหตุผลท่ีเรียนกวดวิชา 
             ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมแรงจูงใจและการ
ตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี 
แตกต่างกนั ในดา้นเหตุผลท่ีเรียนกวดวิชา ช่วงเวลาท่ีเลือกเรียนวนัจนัทร์ – ศุกร์ และ
ช่วงเวลาท่ีเลือกเรียนวนัเสาร์ - อาทิตย ์
              ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นเรียนท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมแรงจูงใจ
และการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ัง
ธนบุรี  แตกต่างกนัในดา้นเหตุผลท่ีเรียนกวดวิชา บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวด
วิชา  ช่วงเวลาท่ีเลือกเรียนวนัจนัทร์ – ศุกร์ และช่วงเวลาท่ีเลือกเรียนวนัเสาร์ - อาทิตย ์
                ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรม
แรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี  แตกต่างกนัในดา้นช่วงเวลาในการเลือกเรียนวนัจนัทร์ – ศุกร์ 
                 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดผู้ป้กครองท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรม
แรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี  แตกต่างกนัในดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชา  และ
ช่วงเวลาท่ีเลือกเรียนวนัเสาร์ - อาทิตย ์
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               5. ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจเลือกเรียนกับสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี 
              ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบั ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นสถานท่ี  ดา้นกระบวนการและดา้นกายภาพ 
                ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลต่อการให้ความส าคญักบั ปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา 
                ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นเรียนท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลต่อการให้ความส าคญั
กบั ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคามีค่า   ดา้นสถานท่ีมีค่า  และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
                ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการให้
ความส าคญักบั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
                ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดผู้ป้กครองท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการให้
ความส าคญักบั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นราคา  ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ดา้นกระบวนการ  

อภิปรายผลการศึกษา 
                 ผลการวิจยัแรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี สามารถสรุปผลอภิปรายไดด้งัน้ี  
                ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์พบว่า ผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุ
ระหว่าง 16 – 18 ปี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
รายไดผู้ป้กครองต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 100.001 – 150,000 บาท  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
มรกต ยิม้นิยม (2559) ศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนชั้นมธัยมปลาย ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การ 
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            ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการแรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวด
วิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีตอ้งการ
เรียนกวดวิชาเพ่ือทบทวนความรู้เพ่ือสอบเขา้สถาบนัการศึกษา มีการตดัสินใจเขา้เรียน
กวดวิชาดว้ยตนเอง  วิชาท่ีเลือกเรียนมากท่ีสุดคือวิชาภาษาองักฤษ  วนัจนัทร์ - ศุกร์ เรียน
ช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น.  วนัเสาร์ -อาทิตย ์เรียนช่วงเวลา 13.00 – 15.00 น.  
          พบว่าสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ ผูบ้ริโภคแต่
ละคนมีลกัษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัส่งผลท าให้
แรงจูงใจและการตดัสินใจเลือกเรียนของแต่ละบุคคลการตดัสินใจของแต่ละบุคคลมี
ความแตกต่างกนั โดยปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการ
การเลือกเรียนของนกัเรียน ไดแ้ก ่ ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางจิตวิทยา 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจเลอืกเรียนกับ
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาในพื้นที่ฝั่งธนบุรี  
              นกัเรียนให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือดา้นบุคคลากรหรือผูส้อน รองลงมา คือดา้น
กระบวนการ ดา้นกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้น
ราคา. สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
            ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่นกัเรียนให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้น
บุคลากร โดยครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชานั้น ครูผูส้อนมี
เทคนิคดีๆ ในการถ่ายทอดเน้ือหาท่ีเขา้ใจงา่ย และเจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความสุภาพ  
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีนกัเรียนให้ความส าคญันอ้ยสุด คือ ดา้นราคา สามารถ
สรุปไดว่้าดา้นราคามีความเหมาะสม เป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้รียนแลว้ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุจริตรา ตั้งจิตวิสุทธ์ิ กลยุทธ์การตลาดทีมี่อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนโรงเรียนกวดวิชาตา่งๆ  
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลต่อพฤตกิรรมแรงจูงใจและการ
ตัดสินใจเลือกเรียนกับสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี 
สามารถอภิปรายได้ว่า 
             ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัชั้นเรียน  ดา้นอาชีพผูป้กครอง  
และดา้นรายไดผู้ป้กครองท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมแรงจูงใจและการตดัสินใจ
เลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีแตกต่าง
กนั 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลต่อปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจและการตัดสินใจเลือกเรียนกับสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในพื้นท่ีฝั่งธนบุรี  
             สามารถอภิปรายไดว่้า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัชั้นเรียน อาชีพ
ผูป้กครองและรายไดผู้ป้กครองแตกตา่งกนัส่งผลต่อการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 
         จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจงูใจและการตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวด
วิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรีผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
            1. ปัจจยัส่วนบุคคล จากการศกึษาวิจยัในครั้ งน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคล 
โดยแบ่งเป็นเพศ อายุ ระดบัชั้นเรียน อาชีพผูป้กครองและรายไดผู้ป้กครองท าใหก้าร
ตดัสินใจเลือกเรียนกบัสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในพ้ืนท่ีฝ่ังธนบุรี
แตกต่างกนั สถาบนัควรใหค้วามส าคญัเน่ืองจากพ้ืนฐานนกัเรียนของแต่ละครอบครัว
แตกต่างกนั 
             2.ปัจจยัดา้นพฤติกรรม จากการศึกษาวิจยัในครั้ งน้ีแสดงให้เห็นว่า เหตุผลในการ
เรียนกวดวิชาล าดบัแรก คือทบทวนความรู้เพ่ือสอบเขา้สถาบนัการศึกษา ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นไดว่้าการแข่งขนัสอบเขา้ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ รวมทั้งค่านิยมของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในการรับเขา้ท างาน และโอกาสความเจริญกา้วหนา้ของการท างานใน
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อนาคต ซ่ึงให้ความส าคญักบัสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งไม่เท่าเทียมกนั  ตราบใดท่ี
มาตรฐานการศกึษาของแต่ละโรงเรียนยงัคงไม่มีมาตรฐานเดียวกนั สถาบนักวดวิชาถือ
เป็นแหล่งท่ีพ่ึงทางดา้นวิชาการท่ีเด็กนกัเรียนตา่งเช่ือ มัน่ว่า จะเพ่ิมโอกาสในการสอบเขา้
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลยั โดยสามารถเพ่ิมพูนความรู้ และทกัษะในการท าขอ้สอบมาก
ขึ้น 
              3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด จากการศึกษาวิจยัครั้ งน้ีพบว่า ปัจจยัดา้น
บุคคลากร เป็นปัจจยัท่ีผูเ้รียนให้ความส าคญัมากสุด สถาบนัควรให้ความส าคญัในการ
คดัเลือกครูผูส้อน ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีเทคนิคดีๆ ในการสอนและถ่ายทอดเน้ือหา
การเรียนท่ีเขา้ใจง่าย เตรียมเน้ือหาการเรียนการสอนให้มีความพร้อมและตรงกบัเน้ือหาท่ี
จะออกสอบ ปรับปรุงและพฒันาส่ือการเรียนการสอนให้ทนัสมยั อพัเดตความรู้ใหม่ๆ 
อยูเ่สมอ 
              4.สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสถายนัการศกึษา มกีารบริหารจดัการท่ีดี 
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