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 The sample group used in this research were 400 high school students who had 
decided to study at a tutorial institution in Bangkok metropolitan area . The method for 
collecting data was questionnaire.The statistical tools used in data analysis were 
Percentage,Mean,Standard deviation,Independent (t-test),One-Way ANOVA ,Pears Chi-
Square, and Pearson product moment correlation coefficient. The analysis was done by 
statistical software. 
 The results were as follows; 
 1. High school students with different education levels had different decision 
behavior in selecting the tutorial institution in term of the average number of classes ( per 1 
semester) and  tutor fee ( baht/term). 
 2. High school students  with  different  in  GPA had different decision behavior in 
selecting  the tutorial institution in  term of the average number of classes (per 1 semester), 
tutor fee ( baht/term) and selection  of  subject .  
 3. High school students with different in school had different decision behavior in 
selecting  the tutorial institution in term of the selection of subject and the person who 
advise or induce to study. 
 4. High school students with different in education of parent had different decision 
behavior in selecting  the tutorial institution in  term of the average number of classes  
(per 1 semester) , tutor fee ( baht/term), and selection  of  subject . 
 5. High school students with different in  occupation of parent had different 
decision behavior in selecting  the tutorial institution in  term of the average number of 
classes (per 1 semester) , tutor fee ( baht/term), and selection  of  subject. 
 6. High school students with different in the average of income per month had 
different decision behavior in selecting  the tutorial institution in  term of the average number 
of classes (per  1 semester) , tutor fee ( baht/term), and selection  of  subject. 
 7. Teaching-learning and services factors, tutor fee factors and reputation factors 
of the tutorial institution were correlated with decision behavior in selecting  the tutorial 
institution in  term of the average number of classes (per 1 semester) and tutor fee ( 
baht/term). 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษา คือการสรางคนใหมีความรู ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนมีลักษณะ
นิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพรอมที่จะตอสูเพ่ือตนเองและสังคม มีความพรอมที่จะประกอบการงาน
อาชีพได การศึกษาชวยใหคนเจริญงอกงาม ทั้งทางปญญา จิตใจ รางกาย และสังคม การศึกษาจึง
เปนความจําเปนของชีวิตอีกนอกเหนือจากความจําเปน ดานที่อยูอาศัย อาหารเครื่องนุงหม และยา
รักษาโรค การศึกษาจึงเปนปจจัยที่ 5 ของชีวิต เปนปจจัยที่จะชวยประการหนึ่ง แกปญหาทุก ๆ ดาน
ของชีวิตและเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของชีวิตในโลกที่มีกระแสความเปลี่ยนแปลงอยตลอดทั้งทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบใหวิถีดํารงชีวิตตองเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วเชนเดียวกันการศึกษายิ่งมีบทบาทและความจําเปนมากขึ้นดวยในการดํารงชีวิตอยูใน
ปจจุบัน 
 การจัดการศึกษาของไทยไดมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด เน่ืองมาจากปจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศทําใหสังคมมีการเปลี่ยนแปลง  ปจจัยภายในเกิดจากความตองการพัฒนาสังคมให
มีความเจริญและทันสมัย และปจจัยภายนอกเกิดจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้ง
ดานเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดตอสื่อสารกันทําใหประเทศไทยตองปรับตัวใหทันสมัย 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและทัดเทียมกับนานาประเทศ การศึกษาจึงถือเปนการลงทุนเพ่ือเปนการ
พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย เพราะเปนกระบวนการสรางและการสะสมทุนทางปญญา 
ความรู ทักษะ และความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหแกผูเรียน การศึกษาของคนในประเทศมีสวนทําให
ประเทศเจริญพัฒนาทัดเทียมอารยประเทศ  การศึกษานอกจากเปนปจจัยที่ 5 แลว ยังเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุดของชีวิต และเปนปจจัยเพ่ือความรุงเรืองของประเทศชาติในอนาคตอีกดวย   
 แตปจจุบันการศึกษาของไทยมีการแขงขันชวงชิงกันมากขึ้น การสอบคัดเลือกเพ่ือเขาเรียน
ตอในระดับอุดมศึกษาในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากในอดีตการสอบเขามหาวิทยาลัยใช
ระบบเอ็นทรานซเปลี่ยนมาเปนระบบแอ็ดมิชชั่น โดยใชผลการเรียนสะสมเฉลี่ยในชวงชั้น (Grade 
Point มากAverage: GPA) อันนํามาซึ่งการสนใจ การตื่นตัว การเอาใจใส กระตือรือรนเพ่ือใฝหา
ความรูใหที่สุด เกรดแตละวิชานํามาคิดคํานวณเปนน้ําหนักในการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาตอ เกิด
การแขงขันภายในชั้นเรียนเพ่ือใหเกรดแตละรายวิชาเพิ่มสูงขึ้น การศึกษาในภาคปกติเฉพาะใน
หองเรียนจึงไมเพียงพอตออีกตอไป  สงผลใหในสภาพปจจุบันการเรียนกวดวิชาจึงเขามามีบทบาท
ตอระบบการศึกษาไทยอยางมาก โดยเฉพาะการเรียนกวดวิชาเพื่อเขาตอในระดับอุดมศึกษาที่นับวัน
ยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนคานิยมใหมของการศึกษาไทยไปแลว ปจจุบันมีสถาบัน
สอนพิเศษเกิดขึ้นมากมาย ดังจะสามารถสังเกตุไดจากธุรกิจการเรียนพิเศษในดานตางๆที่เปด
ใหบริการอยูในปจจุบัน  
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 สถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครแตละแหง มีการจัดระบบการเรียนในรายวิชาที่
เหมือนๆ กัน โดยแตละแหงจะสรางจุดเดนเฉพาะตัวของตนเอง มีการนํากลยุทธทางการตลาดมาใช
เพ่ือใหดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ ไมวาจะเปนกลยุทธทางดานราคากลยุทธดานการใหบริการ 
ดานราคาคาบริการ กลยุทธดานสถานที่ และกลยุทธในการสงเสริมการตลาดตาง ๆ เชน การใชครู 
ผูสอนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียง การเนนการเรียนการสอนเฉพาะวิชาที่ถนัด การเนนการเตรียมความ
พรอมในการสอบแขงขันคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา การใชอุปกรณการเรียน การสอนที่
ทันสมัย การจัดสถานที่การเรียนใหดึงดูดใจ คุณภาพการใหบริการ หรือการใหการบริการที่แตกตาง
จากคูแขง เปนตน ซึ่งการที่จะตัดสินใจในการเขาเรียนเสริมที่สถาบันกวดวิชาใดของนักเรียนแตละ
คนก็จะขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัยหลาย ๆ เหตุผล ซึ่งนักเรียนแตละคนแตละระดับชั้นการศึกษาตางก็
มีเหตุผลในการเลือกที่แตกตางกัน หรือแมกระทั่งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในระดับชั้นเดียวกัน 
ก็มีเหตุผลในการเลือกที่ไมเหมือนกัน  
 ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยจะมุงศึกษาถึงปจจัยดาน
ตางๆที่ผลตอการตัดสินเลือกสถาบันกวดวิชา ไดแก ดานการเรียนการสอนและบริการ  ดาน
คาใชจายในการเรียนกวดวิชา  ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา  ดานสถานที่ และดานการสงเสริม
การตลาดซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
สถาบันกวดวิชาตอไปในอนาคต  
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไวดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดแก  เพศ  ศึกษาอยูในระดับชั้น  
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)   สังกัดของโรงเรียน   ระดับการศึกษาของผูปกครอง  อาชีพของ
ผูปกครอง รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ                                                                       
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ไดแก ดานการเรียนการสอนและบริการ  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา  ดานชื่อเสียงของ
โรงเรียนกวดวิชา  ดานสถานที่ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร    
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ไดแก ดานการเรียนการสอนและบริการ  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา  
ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา  ดานสถานที่ กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร   
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนดานการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือการปรับปรุงกลยทุธทาง
การตลาดและพัฒนาธุรกิจสถาบันกวดวิชาตอไปในอนาคต  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษาของการวิจัยนี้จะมุงเนนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ตัดสินใจการ
เลือกเรียนที่สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยใรครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ตัดสินใจเลือกเขา
เรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจากกลุมประชากร ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ที่ตัดสินใจ
เลือกเรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
ของกลุมตัวอยางจึงได  คํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร(p)  (กัลยา วาณิชยบัญชา. 
2545: 26) ที่ระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95%โดยมมีความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5 
ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 385  ตัวอยาง เพ่ิมกลุมตัวอยางประมาณ 4 % ของกลุมตัวอยาง รวม
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยจะเก็บแบบสอบถามกับกลุมนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ที่
ตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  สถาบันกวดวิชา หมายถึง สถานที่จัดการเรียนการสอนเสริมเพ่ิมทักษะทางดาน
วิชาการนอกเวลาเรียนปกต ิซึ่งผูสอนอาจมาจากครูที่โรงเรียน ครูผูสอนจากภายนอก หรือครูจาก
โรงเรียนกวดวิชาเฉพาะก็ได โดยมีเปาหมายเพื่อการสอบแขงขันเขาศึกษาในสถานศึกษาตาง ๆ เปน
หลัก รวมไปถงึการเรียนเพ่ือเสริมความรูในชั้นเรียน การเรียนเตรียมตัวลวงหนาในชั้นตอไปและการ
เรียนเพ่ือทําเกรดใหมากขึ้น 
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมปลาย หมายถึง นักเรียนที่กําลงัศกึษาอยูในระดบัชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4, 5 และ 6 ทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน 
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 3.  ปจจัย หมายถึง สิ่งที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนปจจัยที่องคกรสามารถควบคุมไดแบงออกได ดังนี้                                    
  3.1  ดานการเรียนการสอนและบริการ หมายถึง ความหลากหลายของหลักสูตรของ
การเรียนการสอนและบริการ  เน้ือหาเอกสารประกอบการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร  ครผููสอน
ที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญในการสอน  การเอาใจใสและดูแลของครูผูสอน  ความเปนกันเองและ
มีน้ําใจของครูผูสอนและพนกังาน  การจัดจํานวนนักเรียนตอหองเรียนเหมาะสม  การรับรองผลการ
เรียนหลังการเรียน  การใหบริการแนะแนวทางการศกึษา  ชวงเวลาการใหบริการเปด-ปดเหมาะสม  
การใหบริการของเจาหนาที่เพียงพอตอความตองการ                                                                                            
  3.2  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา หมายถึง คาใชจายในการเรียนทั้งหมดใน
โรงเรียนกวดวชิา ซึ่งจะนํามาเปรียบเทียบกันระหวางมูลคาของประโยชนที่ไดรับน้ันๆ หรือ
เปรียบเทียบความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกบัสถาบันสอนพิเศษอ่ืนๆ ไดแก ระดับราคาคาเลาเรยีน
เหมาะสม  ระดับคาเลาเรยีนเปรียบเทียบกับเนื้อหาการเรียนการสอน  ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบ
กับคุณภาพและบริการ และสามารถผอนชําระหรือแบงจายคาเรียนได                                                                       

  3.3  ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา  หมายถึง ความนิยมและเปนที่รูจักที่มีตอสถาบัน
กวดวิชาแตละแหง ภาพพจนและชื่อเสียงของโรงเรียนและครูทีส่อนกวดวิชา ซึ่งพิจารณาจากชื่อเสียง
จากจํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐได                                                                                           
  3.4 ดานสถานที่ หมายถึง ทําเลที่ตั้งของสถาบนักวดวชิาที่ตั้งอยูใกลที่พกัอาศัย ใกล
โรงเรียน อยูในศูนยการคาและตั้งอยูในที ่ๆ มีการคมนาคมสะดวก 

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงไดดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคล                                                                                                      

  1.1 เพศ                                                                                                                
   1.1.1  ชาย                                                                   
   1.1.2  หญิง                                                                                                           
  1.2 กําลังศึกษาอยูในระดบัชั้น                                                                                    
   1.2.1. มัธยมศึกษาปที ่4 

   1.2.2. มัธยมศึกษาปที ่5 
   1.2.3. มัธยมศึกษาปที ่6                                                                                    
  1.3  คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)       
   1.3.1 ต่ํากวา 2.00 
   1.3.2 2.00 – 2.50 
   1.3.3.  2.51 – 3.00 
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   1.3.4.  3.01 – 3.50 
   1.3.5. 3.51 – 4.00                                                                                          
  1.4 สังกัดของโรงเรียน 
   1.4.1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (โรงเรียนรัฐบาล)                             
   1.4.2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน)  
  1.5 ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
   1.5.1 ต่ํากวาปริญญาตร ี                                                                        
   1.5.2 ปริญญาตรี                                                                                                    
   1.5.3  สูงกวาปริญญาตร ี
  1.6 ระดับการศึกษาของผูปกครอง                                                                               
   1.6.1 ต่ํากวาปริญญาตร ี                                                                        
   1.6.2 ปริญญาตรี                                                                                                    
   1.6.3 สูงกวาปริญญาตร ี
  1.7 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ 
   1.7.1 ต่ํากวา 20,000 บาท 
   1.7.2 20,000 – 30,000 บาท                                                                                     
   1.7.3 30,001 – 40,000 บาท  

1.7.4 มากกวา 40,000 บาท 
 2.  ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชา  
  2.1  ดานการเรียนการสอนและบริการ 
  2.2  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา  
  2.3  ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา 
  2.4  ดานสถานที่ 
 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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กรอบความคิดในการทําวิจัย (Concptual Framework) 
 ในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 

 ตัวแปรตน                     ตัวแปรตาม 
ขอมูลสวนบุคคล 

• เพศ  
• กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น 
• คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
• สังกัดของโรงเรียน 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยที่มีความสําคัญตอ 
การเลือกสถาบันกวดวชิา 

• ดานการเรียนการสอนและบริการ 

• ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา 

• ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา 

• ดานสถานที่ 

• ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
• อาชีพของผูปกครอง 
• รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
โดยประมาณ  

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐาน 1 ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 สมมติฐาน 2 ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 สมมติฐาน 3 ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 สมมติฐาน 4 ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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 สมมติฐาน 5 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 สมมติฐาน 6 ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 สมมติฐาน 7 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่ตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน 
 สมมติฐาน 8  ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน
วิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 สมมติฐาน 9 ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน
วิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 สมมติฐาน 10 ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน
วิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 สมมติฐาน 11 ปจจัยดานสถานที่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1  ป
การศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 
 

 



บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนไดทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของตางๆ เพ่ือนํามาเปนกรอบในการกําหนดแนวทางในการวิจัยดังน้ี 
 1. แนวคิดการกวดวิชา  
 2. ทฤษฏีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 7P’s  
 3. กลยุทธการตลาดสําหรับการจัดการธุรกิจบริการ   
 4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 5. กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดการกวดวิชา  
 ไพฑูรย สินลารัตน (http://www.onec.go.th/publication/kudvicha_f/kudvicha_f.pdf. 
2549) ไดกลาวไววา การเรียนกวดวิชานับวาเปนวิถีชีวิตสวนหนึ่งของผูเรียนในระดับตางๆ ซึ่งมี 
เหตุผลแตกตางกันโดยจําแนกเปนเหตุผลหลัก 4 ประการ คือ  
 1. เหตุผลทางวิชาการ  
  1.1  ตองการแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาด หรือทดแทนความรูที่ขาดหายไป 
เพ่ือใหเรียนทันเพื่อนรวมชั้น หรือเพ่ือนรวมรุน  
  1.2  ตองการเรียนเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมจากที่ เรียนรูแลวในหลักสูตรซึ่งตนไดเรียนรูแล ว 
เพ่ือใหตนมีความรูความสามารถมากเพิ่มขึ้น  
  1.3  ตองการเรียนเน้ือหาเพิ่มเติมเพ่ือใหสามารถเรียนลัดไปเรียนชั้นหรือหลักสูตรที่สูง 
กวาได  
  1.4  ตองการทบทวน ตรวจสอบ หรือไมแนใจในเนื้อหาตางๆ ที่ตนเรียนหรือรูอยู 
เพ่ือใหแมนยํามากขึ้นในการสอบเลื่อนระดับที่ตนเรียนอยูในปจจุบัน หรือระดับที่สูงกวาหรือใน 
ตําแหนงหนาที่ตางๆ ที่ตนตองสอบแขงขันเพื่อบรรจุ  
  1.5  ตองการเรียนปูพ้ืนฐานความรูบางอยางที่มีการเรียนรูเปนลําดับขั้นเพื่อใหสามารถ 
เรียนรูเน้ือหาขั้นที่ยากยิ่งขึ้นไปได  
 2.  เหตุผลทางดานสติปญญาและจิตวิทยา  
  2.1  สติปญญาของผูเรียนแตกตางกัน ทําใหเรียนรูไดมากนอยตางกันในเวลาที่เทาๆ 
กัน  
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  2.2  ความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหผูเรียนมีวิธีการเรียนรู เจตคติและแรงจูงใจใน 
การเรียนแตกตางกัน จึงเรียนไดมากนอยตางกันในสถานการณที่คลายคลึงกัน  
 3.  เหตุผลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน  
  3.1  จุดประสงคในการเรียนตั้งไวสูงมากเกินไป ทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนได ประสบ
ผลสําเร็จ  
  3.2  จุดประสงคในการเรียนการสอน ไมไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลมาก 
เทาที่ควร เชน ไมมีหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่เรียนออน และนักเรียนที่เรียนเกง แตมุงสนองความ 
ตองการแตเฉพาะนักเรียนที่มีความรูระดับปานกลางเปนสวนใหญ ทําใหนักเรียนออนและนักเรียน 
เกงมีปญหาในการเรียน 
  3.3  หลักสูตรไมไดคํานึงถึงความแตกตางทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ของเรียนที่แตกตางกันมากเทาที่ควร ทําใหผูเรียนมีปญหาในการเรียนหรือเขาใจความแตกตาง 
เหลานี้  
  3.4  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนในแตละขั้น และในแตละชั้น ใน
แตละระดับมีมากมายเกินไป และแยกยอยมากเกินไป จนทําใหผูสอนและผูเรียนไมสามารถจะ ทําได
สําเร็จทุกอยางในเวลาที่จํากัด  
  3.5  หลักสูตรการสอนไมสอดคลองกับการวัดและการประเมินผลของสถานศึกษาที่ 
ผูเรียนตองการจะทําการศึกษาตอไป เชน ในกรณีของการกวดวิชาภาษาอังกฤษเามหาวิทยาลัย 
เพราะวาวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจะบันซึ่งเนนทางการเรียนการสอนเพื่อการสื่อ 
ความหมาย (Communicative Approach) แตขอสอบเขามหาวิทยาลัยยังเนนที่การทดสอบแบบเดิม 
อยู คือ แบบโครงสรางนิยม (Structuralism) จึงทําใหผูเรียนมีปญหาในการสอบเขามหาวิทยาลัย 
ดังน้ัน นักเรียนจึงตองขวนขวายหาที่เรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษตามแนวทางที่ขอสอบเขา 
มหาวิทยาลัยเคยออกในปที่ผานมา เปนตน  
  3.6  หลักสูตรกําหนดใหโรงเรียนสอนในสิ่งที่เปนไปไมได หรือเปนไปไดนอยมาก 
ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหเรียนตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และใหมีการเรียนซอมในกรณีที่ 
นักเรียนไมอาจบรรจุสิ่งที่สอนได เพราะวาในทางปฏิบัติโรงเรียนโดยมากไมอาจทําไดเพราะ สาเหตุ
มากมาย เชน อยางในกรณีวิชาภาษาไทย โรงเรียนโดยมากขาดหองเรียนสําหรับสอนซอม ขาด
อุปกรณการสอน ขาดงบประมาณดําเนินการ ผูเรียนไมเห็นความสําคัญของวิชาภาษาไทย ขาด
ความสนในในเนื้อหาวิชา แมแตครูและผูบริหารก็ไมเห็นความสําคัญของภาษาไทย และแมวา จะมี
การจัดสอนได ก็ไมอาจทําไดมากเพียงพอ เชน ทําไดเพียง 1 คาบ/สัปดาห เพราะวานักเรียน ตอง
เรียนหลายวิชาและตองรีบเดินทางกลับบานในตอนเย็นหลังเลิกเรียน ปญหาตางๆ เหลานี้ทําให การ
เรียนการสอนซอมที่ทางโรงเรียนหรือหลักสูตรกําหนดไวไมไดผลดีเทาที่ควร ดังน้ันถา นักเรียน
ประสงคจะเรียนตอในระดับที่สูงกวา เชน ในระดับมหาวิทยาลัย จึงตองพี่งการกวดวิชา อยาง
หลีกเลี่ยงไมได  
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 4.  เหตุผลจากการถูกบังคับทางสังคม  
  4.1 สังคมปจจุบันมีการแขงขันกันระดับสูงมาก รวมทั้งการแขงขันกันทางดาน 
การศึกษาดวย เพราะโรงเรียนและสถานศึกษารวมทั้งตําแหนงหนาที่การงานมีจํานวนจํากัด ไม 
เพียงพอสําหรับนักเรียนและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามาแลว จึงทําใหบุคคลเหลานี้ตองพยายาม 
ขวนขวายหาความรูใหไดมากที่สุดที่จะทําไดเพ่ือแขงขันกับผูอ่ืน ผลที่ตามมาอยางหนึ่งก็คือ การ
เรียนกวดวิชา 
  4.2  สังคมมีคานิยมยกยองคนเกง โดยเฉพาะอยางยิ่งคนเรียนเกงซ่ึงเปนภาคภูมิใจของ 
พ่ีนองและวงศตระกูล จึงทําใหทุกคนพยายามเรียนใหไดมากที่สุดและสูงที่สุด เชน พยายามเรียน ได
ไดสําเร็จระดับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงซ่ึงมีอยูจํานวนจํากัด จึงทําใหเกิดการแขงขันกัน มาก
ยิ่งขึ้นโดยบุคคลตางๆ เหลานี้ สวนหนึ่งอาจไมสนใจดวยซํ้าไปวา เรียนสําเร็จแลวจะมีงานทํา หรือไม
ก็ตาม แตตองการเปนคนเกงของพอแมเพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญของตนเอง  
  4.3  สังคมยังคงมีความเห็นความเปนนักเรียนนอกอยู แมวาการศึกษาวิทยาการตางๆ 
บางสาขาจะเรียนจากในประเทศหรือตางประเทศก็ไมแตกตางกันมากนัก แตก็ยังมีลูกหลานของ 
ครอบครัวที่มีฐานะดี หรือฐานะปานกลางที่เรียนเกง หรือพอเรียนไดจํานวนมากตองการจะไปรับ 
การศึกษาในตางประเทศ จึงตองมีการกวดวิชากันมากเพื่อใหสอบชิงทุนใหได หรือเพ่ือใหสามารถ 
สอบภาษาอังกฤษ ใหผานตามที่มหาวิทยาลัยตางๆ กําหนดไว จึงทําใหมีการกวดวิชาภาษาอังกฤษ 
กันมากที่สุดสําหรับบุคคลเหลานี้ ที่รองลงมาก็คงจะไดแก กวดวิชาคณิตศาสตร ทั้งน้ีเพราะวา บุคคล
เหลานี้ตองสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) และ GRE (Graduate Record 
Examination) เปนตน  
  4.4  จากการถูก “ลัทธิเอาอยาง” บังคับใหจํายอมตองกวดวิชา ซึ่งลัทธิเอาอยางนี้อาจ 
เกิดจากที่ผูปกครองชักจูง ชี้นํา เกลี้ยกลอมหรือขมขูใหนักเรียนกลัววา การที่ไมไดเรียนกวดวิชา นั้น
เปนปมดอยของเด็ก จะทําใหเด็กเรียนแขงขันหรือสอบแขงขันสูผูอ่ืนไมได เพราะวาคนอื่นๆ เขาก็
เรียนกัน ทําใหนักเรียนกวดวิชาดวยเพื่อตามใจผูปกครองเห็นความจําเปนวา ตนเองตองเรียน กวด
วิชาเพราะวาเพื่อน ๆ ตองเรียนกันจนเปนแฟชั่นกันทุกคน  
 
 ขอดีของการกวดวิชา  
 1.  เปนการสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีความรูมากขึ้น  
 2.  ทําใหนักเรียนเกิดขวัญกําลังใจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง  
 3.  เปนการสงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชนทางการศึกษา  
 4.  เปนการลดภารของผูปกครองในการดูแลบุตรหลาน  
 5.  ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนตองการ เลือกผูสอนไดตามความสนใจ  
 6.  สามารถแกไขขอบกพรองทางการเรียนของนักเรียนไดเปนรายๆ  
 7.  เปนการเปดโอกาสใหมีการเรียนเพ่ิมเติมความรูไดตามความตองการ  
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 8.  ทําใหผูเรียนมีโอกาสพบปะกับเพ่ือนตางสถาบัน ทําใหผูเรียนไดเรียนรูการปรับตัวเขา
สังคมกับกลุมเพ่ือนตางๆ 
 
 ขอเสียของการกวดวิชา  
 1.  การกวดวิชาทําใหรูแนวขอสอบ อาจทําใหความสนใจในหลักสูตรของผูเรียนนอยลง  
 2.  ทําใหผูเรียนหมกมุนกับความเพียรพยายามหาความรูจนใชเวลามากเกินความจําเปน 
จนบางครั้งเกินความสามารถของรางกายและจิตใจจะรับได  
 3.  เปนการสิ้นเปลืองคาใชจายดานการเรียนของผูปกครอง  
 4.  เปนการสรางลักษณะนิสัยการแขงขันใหกับผูเรียนมากเกินไป อันจะนําไปสู ความเห็น
แกตัว  
 5.  บางครั้งทําใหผูเรียนไมสนใจการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ จะไปสนใจเฉพาะ วิชา
ที่นําไปใชในการสอบคัดเลือก ซึ่งไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน 
แกปญหาเปน  
 

2. ทฤษฏีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธสวนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
7P’s  

 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
การตลาดการจะทําใหการดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการปรับปรุง
ความสัมพันธที่เหมาะสมของสวนประสมทางการตลาดนี้ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของตลาดเปาหมายใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย 
สินคาบริการ ความคิด สถานที่ องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา 
(value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได   
  การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี      
  1.1  ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และความแตกตางทางการ
แขงขัน(Competitivedifferentiation)  
  1.2 พิจารณาจางองคประกอบ คุณสมบัติ (Product Attribute) สินคานั้นผลิตจากอะไร 
มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ ความงาม ความทนทาน หรือรูปแบบของสินคาในตัวมัน
เอง 
  1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนสิ่งที่บริษัทตองการให
ลูกคามองวาสินคามีอะไรเปนจุดเดน 
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  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม
และปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองของความ
ตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 
  1.5 กลยุทธ เกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายผลิตภัณฑ 
(Product line) 
 2.  ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะ
ตัดสินใจซื้อ  ดังนั้นผูที่จะกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
  - คุณคาที่รับรู (Perceived) ในสายตาของลูกคาซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของ
ลูกคาใน      
  - คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 
  - ตนทุนสินคาและคาใชจาย 
  - การแขงขันและปจจัยอ่ืนๆ 
 3.  การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กลไกตางๆที่เกี่ยวของกับการทําใหสินคา
เคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูมือผูบริโภค หลักเกณฑที่ตองพิจารณาในการจัดจําหนาย  
  3.1 สถานที่ตั้ง (Location) จะพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นที่วาจะขายสินคา ณ จุดใด ถามี
ทําเลไดเปรียบจะมีโอกาสมากกวาคูแขงขัน  
  3.2 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) การจัดจําหนายจะผานใครบาง 
เชน สงผานผูคาปลีก หรือสงผานจากผูผลิตสูมือผูบริโภคโดยตรง  
  3.3 ประเภทชนิดของชองทาง (Type of Outlet) เชน ใชรูปแบบสหกรณ, การขายดวย
เครื่องขายอัตโนมัติ, ขายทางไปรษณีย เปนตน  
  3.4 การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Control) จะเกี่ยวของกับตนทุน ถาเก็บสินคา
มากเกินไปก็จะทําใหตนทุนในการจัดเก็บสูง แตถาเก็บนอยเกินไปก็อาจเกิดปญหาสินคาไมพอขาย
ได  
  3.5 การบริหารสินคา (Merchandising) นอกจากจะพิจารณาถึงจํานวนแลวยังตอง
พิจารณาวาเราควรมีสินคาและบริการอะไรไวขายบาง รวมถึงการดูแลดานการจัดแสดงสินคาให
ดึงดูดผูบริโภคอีกดวย  
 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion)หมายถึง ความพยายามตางๆ ทางการตลาดใน
การที่จะดึงดูดใหลูกคาหันมาซ้ือสินคา แยงชิงสวนแบงตลาด ตลอดจนรักษาลูกคาไวไมใหเปลี่ยนใจ
ไปซื้อสินคาของคูแขงขัน ซึ่งโดยทั่วไปแลว วัตถุประสงคของการสงเสริมการตลาดมีดังนี้ 
  4.1 เพ่ือใหลูกคารูจักสินคาของบริษัท 
  4.2 เพ่ือเพ่ิมยอดขายในตัวสินคา 
  4.3 เพ่ือกระตุนใหลูกคาใชสินคาอยางตอเน่ือง 
  4.4 เพ่ือสกัดกั้นคูแขงไมใหแยงชิงสวนแบงตลาด 
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  4.5 เพ่ือแยงชิงลูกคาจากคูแขงขัน 
  4.6 เพ่ือชวยในการตัดสินในซื้อของลูกคา 
  4.7  เพ่ือใหลูกคาเกิดความภักดีในตัวสินคา 
 5.  คน (People) เน่ืองจากเราไมสามารถแยกคนออกจากบริการไดบอยครั้งเราจึงมองวา
คนคือตัวบริการ ลูกคาจะพึงพอในหรือไมขึ้นอยูกับคนที่ใหบริการลูกคา บริษัทจึงตองอบรมคนที่
ใหบริการเปนอยางดี ทําใหคนเหลานั้นเกิดแรงจูงใจในการทํางานและไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงที่
เหาะสมกับงาน อีกทั้งผูบริการจะปรับเปลี่ยนการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคแตละคนทั้งน้ีบริษัทอาจใชองคประกอบเหลานี้ในการเพิ่มมูลคาใหแกประสบการณการ
บริโภคโดยฝกอบรมพนักงาน การใชพนักงานขายและการใหบริการลูกคาอยางประทับใจ 
 6.  กระบวนการ (Process) ของผลิตภัณฑประเภทบริการเกี่ยวของกับกิจกรรมการ
ใหบริการและการทําใหลูกคาพอใจกับบริการที่ไดรับ ลูกคามีสวนรวมในกระบวนการในขณะที่
บริโภคบริการในเวลาตางๆ จึงกลาวไดวากระบวนการทางการตลาดเกิดจากกระบวนการยอยๆ
รวมกัน การควบคุมคุณภาพมีวัตถุประสงคเพ่ือรับประกันวาการบริการจะถึงระดับมาตราฐานทุกครั้ง
ไปตามที่ลูกคาตองการ 
     7. สิ่งที่ปรากฎทางกายภาพ (Physical Evidence) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑ
ประเภทบริการที่ผูบริโภคมองเห็นและใชในการตัดสินใจบริโภค บริษัทตองนําเสนอสิ่งที่ปรากฎทาง
กายภาพในลักษณะที่ทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจและตัดสินใจซ้ือ สิ่งที่ปรากฎทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑประเภทบริการ ไดแก บรรจุภัณฑ เว็ปไซต เอกสารของบริษัท ปายโฆษณา เครื่องแบบ
พนักงาน นามบัตร อาคารสถานที่ เปนตัน 

 
3. กลยุทธการตลาดสําหรับการจัดการธุรกิจบริการ  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และ ศุภร เสรีรัตน (2534: 218 – 219) กลาวถึง กล
ยุทธการตลาดสําหรับการจัดการธุรกิจบริการไววาธุรกิจที่ใหบริการจะใชเฉพาะสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ไมเพียงพอ จําเปนที่จะตองใชเครื่องมือเพ่ิมนอกเหนือ 4Ps คือ  
 1.  การตลาดภายใน (Interactive Marketing) การตลาดภายในของบริษัทจะรวมถึงการ
ฝกอบรม และการจูงใจพนักงานในการบริการเพื่อการสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงบุคลากรที่
มีความถนัดเพื่อสนับสนุนการใหบริการ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา เพราะ บุคลากรเปน
ผูสรางภาพพจนของธุรกิจ สําหรับธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา บุคลากรที่จําเปนผูสราง ภาพพจนที่ดี คือ 
เจาหนาที่ ครูผูสอน เปนตน  
 2.  การตลาดที่สัมพันธกันระหวางผูซื้อและผูขาย (Interactive Marketing) หมายถึง การ
สรางคุณภาพบริการใหเปนที่เชื่อถือในขณะที่ผูขายใหบริการกับลูกคา สวนคุณภาพจะเปนที่ยอมรับ
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา การพิจารณาคุณภาพสําหรับธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา 
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หมายถึง หลักสูตรและเนื้อหาวิชาการ การจัดการเรียนการสอน เปนตน โดยลูกคาจะใชเกณฑ 
ตอไปน้ีในการพิจารณาถึงคุณภาพการใหบริการของผูขาย  
  2.1 การเขาถึงลูกคา (Access) บริการที่ใหกับลูกคา ตองอํานวยความสะดวกในดาน
เวลา สถานที่แกลูกคา ไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถของ 
การเขาถึงลูกคา  
  2.2 การติดตอสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอยางถูกตองโดยใชภาษาที่ลูกคา
เขาใจงาย  
  2.3 ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ใหบริการตองมีความชํานาญและมีความรู 
ความสามารถในงาน  
  2.4 ความมีน้ําใจ (Courtesy) บุคลากรตองมีมนุษยสัมพันธเปนที่นาเชื่อถือมีความเปน
กันเอง มีวิจารณญาณ  
  2.5 ความนาเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรตองสามารถสราง ความนาเชื่อม่ัน
และความไว วางใจในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา  
  2.6 ความไววางใจ (Reliability) บริการที่ใหกับลูกคาตองมีความสม่ําเสมอและถูกตอง  
              2.7 การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) พนักงานจะตองใหบริการและแกปญหา 
ใหแกลูกคาอยางรวดเร็วตามลูกคาตองการ 
  2.8 ความปลอดภัย (Security) บริการที่ใหตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและ 
ปญหาตาง ๆ  
  2.9 การสรางบริการใหเปนที่รูจัก (Tangible) บริการที่ลูกคาไดรับจะทําใหเขาสามารถ 
คาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได  
  2.10 การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/Knowing Customer) พนักงานตอง 
พยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจตอบสนองความตองการดังกลาว  
 ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาเปนธุรกิจบริการ จุดสําคัญของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา คือ การสราง
ความพึงพอใจจากบริการที่ไดรับที่เกี่ยวของกับการใหวิชาความรู ดังน้ันธุรกิจบริการจึง เปนธุรกิจที่
จะตองปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอดเวลา เพ่ือที่จะใหผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจ และมีความ
ตองการมาใชบริการ เพราะฉะนั้นการบริการจะตองมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการ บริการอยาง
สม่ําเสมอตองระมัดระวังไมใหเกิดภาพพจนในแงการลดคุณภาพของบริการ รวมทั้ง ตองรักษาระดับ
ความพึงพอใจของนักเรียน 

 
4. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 เชฟแมน และคานุค (ศิริวรรณ เสรีรัตน.  2541: 124;  อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 
1998)  กลาวถึงความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคคนหา การซื้อ 
การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา 
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หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อและ
การใชสินคา 
 ศรีรัตน ลิ่วเฉลิมวงศ (2544: 11) กลาวถึงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (analysis-
behavior) จะใชการสอบถามพฤติกรรมที่ทําอยูในชีวิตประจําวัน มีแนวคําถามดังน้ี ใครอยูในตลาด
เปาหมาย, กลุมเปาหมายหรือผูบริโภคซื้ออะไร, ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ, ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อ, ผูบริโภคจะซื้อเม่ือใด, ผูบริโภคจะซื้อที่ไหน และผูบริโภคซื้ออยางไร โดยคําถามที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมลูกคาเหลานี้ ผูขายสินคาจะมีกลยุทธในแตละขั้นตอนของคําถาม เชน กลยุทธทาง
การตลาด, กลยุทธดานผลิตภัณฑ, กลยุทธการสงเสริมการตลาด, กลยุทธการโฆษณา, กลยุทธ
สงเสริมการขาย, กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย ทั้งน้ีเพ่ือเปนการสรางโอกาสทางการขายใหมาก
ที่สุด 
 1.  ความตองการดานกายภาพหรือรางกาย (Physiological needs) เปนระดับของความ
ตองการระดับแรกซึ่งเปนความตองการพื้นฐาน เปนความตองการในสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิต 
เชน ความตองการอาหา, น้ํา, การนอนหลับ, ที่พักอาศัย และความตองการทางเพศ เปนตน 
 2.  ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and security needs) เปนความ
ตองการที่เหนือกวาความตองการเพื่อความอยูรอด เชน ความตองการความปลอดภัยจากอันตราย
ตาง ๆ ความตองการไดรับการปกปองคุมครอง ความตองการความมั่นคงของชีวิต หรือความ
ตองการดานสุขภาพที่แข็งแรง ความตองการอนามัยที่ดี ความตองการความมั่นคงในการทํางาน 
เปนตน 
 3.  ความตองการดานสังคม (Social needs) หรือความตองการการยอมรับ และความรัก 
(sense of belonging and love needs) เปนความตองการทั้งในแงของการใหและการไดรับความรัก
ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะความตองการไดรับการยอมรับ เปนตน สินคาที่สามารถ
ตอบสนองความตองการขั้นน้ี ไดแก ของขวัญ, ส.ค.ส., ดอกกุหลาบ ฯลฯ 
 4.  ความตองการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยองสวนตัว (self 
esteem) ความนับถือ (recognition) และสถานะ (status) จากสังคม เชน ความตองการใหรับการ
เคารพนับถือ ความตองการมีชื่อเสียง ความตองการมีศักดิ์ศรี มีฐานะดีในสังคม เปนตน ซึ่งบางครั้ง
ความตองการการยอมรับในสังคมทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ เชน การใชสินคาที่มียี่หอ การ
รับประทานอาหารที่หรูหรา การซื้อของขวัญใหผูอ่ืนในราคาแพง 
 5.  ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (self actualization needs) เชน ความ
ตองการเกิดจากความสามารถทําในสิ่งที่ปรารถนาสําเร็จ เปนตน มาสโลว เชื่อวามนุษยจะพยายาม
สนองความตองการระดับใดระดับหนึ่งของเขาไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนกวาเขาจะไดรับความพอใจ 
หลังจากนั้นความตองการในระดับที่สูงขึ้นจะเริ่มขึ้น เชน ในขณะที่คนเรายังมีความหิวหรือความ
กระหายอยู 
 ความตองการระดับที่หนึ่งจะเปนความตองการหลัก แตเม่ือไดรับประทานอาหารหรือนํ้าจน
หมดความหิวหรือความกระหายแลว ความตองการระดับที่สองคือ ความตองการความปลอดภัยจะ
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เร่ิมขึ้น และจะใหความสําคัญมากกวาความตองการระดับที่หนึ่ง เปนตน เปนเชนน้ีไปเร่ือย ๆ ใน
ประเทศที่เจริญ ความตองการดานกายภาพและความปลอดภัย จะเปนความตองการสวนใหญที่
ประชาชนสวนใหญจะไดรับการบําบัดแลว นั่นคือมีประชาชนจํานวนไมมากนักที่สามารถบรรลุความ
ตองการดานความรักและการยอมรับ ตลอดจนความตองการใหไดรับการยกยองนับถือ 

 
 
 ภาพประกอบ 1  แสดงถึงลําดับขั้นความตองการของมนุษย ทฤษฎขีองมาสโลว (Maslow,s 

hierarchy of human needs) 
 
 ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภคคนสุดทาย ไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือนที่ทําการซื้อสินคาและบริการสําหรับการ
บริโภคสวนตัว (วารุณี. 2546, 67) 
 1.  สิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (Influencing Buyer Behavior) 
  พฤติกรรมของผูซื้อ คือ รูปแบบของการตอบรับตอสิ่งเรา โดยสิ่งเราภายนอก สถาวะ
แวดลอมทางการตลาดจะเขาไปสูสภาวะจิตใจของผูซื้อ คุณลักษณะของผูซื้อ และกระบวนการในการ
ตัดสินใจ จะนําไปสูการตัดสินใจซื้อ โดยตองทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะจิตของผูซื้อคืออะไร 
ระหวางการไดรับสิ่งเราภายนอก และการตัดสินใจซ้ือ สวนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค
ประกอบดวย 
  ปจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) เปนปจจัยขั้นพ้ืนฐานในการกําหนดความ
ตองการและพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคทั้งในทางกวาง และทางลึก 
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นักการตลาดจําเปนตองเขาใจบทบาทที่แสดงออกในดานตาง ๆ เชน วัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย และ
ชั้นสังคมของผูบริโภค 
  ปจจัยทางสังคม (Social Factors) นอกจากปจจัยทางดานวัฒนธรรมแลวพฤติกรรม
ผูบริโภคยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคม เชน กลุมอางอิง ครอบครัว ตลอดจนบทบาทและ
สถานภาพทางสังคม 
  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผูซื้อยังไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะเฉพาะสวนบุคคล เชน อายุและชั้นวัฎจักรชีวิต อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตรวมถึงบุคลิกภาพแนวคิดสวนตัวของผูซื้อ 
  ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยทางจิตวิทยาที่สําคัญ 4 ปจจัย ไดแก การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อและทัศนคติ 
 2.  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหา หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และ
การใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุม หรือองคกร เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการ และ
พฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกบริการ แนวคิดหรือประสบการณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ 
คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนด กลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สา
มารรถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
  คําถามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย 
Who What Why Whom When Where และ How เพ่ือที่จะไดคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่ง
ประกอบดวย Occupants Objects Objectives Organizations Occasions Outlets และ 
Operations แสดงตามตารางที่ 1(ศิริวรรณ  เสรีรัตน; และคณะ.  2546:193) 
 
ตารางคําถาม 6Ws และ 1H เพื่อหาคําตอบที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 7Os 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 
ทางดาน  
1. ประชากรศาสตร 
2. ภูมิศาสตร 
3. จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห 
4. พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4P) ประกอบดวยกล
ยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายได 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What 
dose the consumer buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) สิ่ง
ที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ ก็คือ 
ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบ
ของผลิตภัณฑ (Product Component) 
และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขง 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
Strategies) ประกอบดวย 
1. ผลิตภัณฑหลัก 
2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก การบรรจุ
ภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ บริการคุณภาพ 
ลักษณะนวัตกรรม 
3. ผลิตภัณฑควบ 
4. ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑความแตกตาง
ทางการแขงขัน
(CompetitiveDifferentiation) 
ประกอบดวย ความแตกตางดาน
ผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน และ
ภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ (Why 
does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซื้อ ผูบริโภคซื้อ
สินคาเพื่อสนองความตองการดาน
รางกายและดานจิตวิทยาซึ่งตองศึกษา
ถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อ คือ  
1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา 
2. ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม 
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมาก คือ 
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ  
2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
ประกอบดวยกลยุทธการโฆษณา การขาย
โดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขาย 
การใหขาวการประชาสัมพันธ 
3. กลยุทธดานราคา 
4. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who participates 
in the buy?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) 
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบดวย 1.ผูริเริ่ม 2.ผูมีอิทธิพล 3.
ผูตัดสินใจซื้อ 4.ผูซื้อ 5.ผูใช 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการโฆษณา
และ(หรือ)กลยุทธการสงเสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion Strategies) 
โดยใชกลุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasion) เชน 
ในชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาล
ใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลา
ใดของวัน โอกาศพิเศษ หรือเทศกาลวัน
สําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เชน ทํา
การสงเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะ
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ (7Os) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where 
does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภค
ไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา 
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา 
บางลําภู พาหุรัด สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution Channel Strategies) บริษัท
นําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมายโดย
พิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How 
does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operations) ประกอบดวย 
1. การรับรูปญหา 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. ตัดสินใจซื้อ 
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยุทธการสงเสริม
การตลาด ประกอบดวย การโฆษณา การ
ขายโดยใชพนักงานขาย การสงเสริม
การตลาด การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง เชน 
พนักงานขายจะกําหนดวัตถุประสงคใน
การขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคใน
การตัดสินใจซื้อ 

 
 ที่มา: ศิริวรรณ และคณะ. (2546).  หนา 193. 
 
 3. ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decission Process) 
  เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบริโภค
จํานวนมากในกระบวนการซื้อ พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ  
  1.1 การตระหนักถึงปญหา  
  1.2 การคนหาขอมูล  
  1.3 การประเมินผลทางเลือก  
  1.4 การตัดสินใจซื้อ  
  1.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
 
 
1.การรับรูถึงความต 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  ลําดับขั้นตอนในการตดัสินใจซื้อของผูบริโภค. 
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 องคการหรือปญหา (Problem/Need Recognition) 
 ทั้งน้ีผูบริโภคอาจจะขาม หรือยอนกลับไปเริ่มตนขั้นตอนกอนนี้ก็ได ซึ่งแสดงใหเห็นวา
กระบวนการซื้อเริ่มตนกอนการซื้อจริง และมีผลกระทบหลังจากการซื้อ 
 1. การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) กระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดเม่ือผูซื้อ
ตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตางระหวางความตองการที่
แทจริงและพึงปรารถนา ความตองการอาจจะถูกกระตุนโดยสิ่งเราภายในของตน หรือภายนอก เชน 
ความหิว ความกระหาย ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความตองการทาง
รางกาย และความตองการที่เปนความปรารถนา อันเปนความตองการดานจิตวิทยา สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้นเม่ือถึงระดับหน่ึงจะกลายเปนสิ่งกระตุน บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจาก
ประสบการณในอดีตทําใหเขารูวาจะตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร 
 2. นักการตลาดจึงจําเปนตองระบุสถานการณที่กระตุนความตองการอยางใดอยางหนึ่ง
ขึ้นมาใหได และการเก็บขอมูลจากผูบริโภคหลายว ๆ คนทําใหนักการตลาดสามารถระบุไดวาสิ่งเรา
ที่กระตุนใหเกิดความสนใจในหมวดสินคาหนึ่ง ๆ มากที่สุดนั้นมีอะไรบาง ซึ่งจะทําใหสามารถพัฒนา
กลยุทธการตลาดที่สามารถกระตุนความสนใจของผูบริโภคมากที่สุด 
 3. การคนหาขอมูล (Information Search) เม่ือผูบริโภคไดรับการกระตุนจะมีแนวโนมที่จะ
คนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาและบริการนั้น ๆ ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 2 ระดับ คือ 
ภาวะการคนหาขอมูลแบบธรรมดา เรียกวา การเพิ่มการพิจารณาใหมากขึ้น เชน การเปดรับขอมูล
เกี่ยวกับสินคามากขึ้น และในระดับถัดมา บุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูลขาวสารอยางกระตือรือรน
โดยการอานหนังสือ โทรศัพทถามเพื่อน และการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับสินคา
และบริการ 
  ดังน้ัน นักการตลาดจึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอมูลซ่ึงผูบริโภคแสวงหาและ
อิทธิพลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือก แหลงขอมูลของผูบริโภค ประกอบดวย 4 กลุม คือ 
  3.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน คนรูจัก เปน
ตน 
  3.2 แหลงการคน (Commercial Sources) ไดแก สื่อการโฆษณา พนักงานขาย 
ตัวแทนการคา การบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา เปนตน 
  3.3 แหลงชุมชน (Public Sources) ไดแก สื่อมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค เปน
ตน 
  3.4 แหลงทดลอง (Experimental Sources) หนวยงานที่สํารวจคุณภาพผลิตภัณฑ 
หรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใชผลิตภัณฑ 
เปนตน 
 4. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลว
จากขั้นที่สอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจ และประเมินผลทางเลือกตาง ๆ นักการตลาดจําเปนตองรู
ถึงวิธีการตาง ๆ ที่ผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไมใชสิ่งที่งาย และ
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ไมใชกระบวนการเดียวที่ใชกับผูบริโภคทุกคน และไมใชเปนของผูซื้อคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ
การซื้อ กระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภค มีดังนี้ 
  4.1 คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑ
วามีคุณสมบัติอะไรบาง ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุมหน่ึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑในความรูสึกของผูซื้อสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดจะแตกตางกัน 
   การประเมินผลคุณสมบัติผลิตภัณฑของผูบริโภคมีพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   1) ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของตน  
   2) ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑที่มีคุณคาในความรูสึกของตน  
   3) ผูบริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคานั้น  
   4) ผูบริโภคจะแสวงหาสินคาที่มีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา  
   คุณสมบัติตาง ๆ ของผลิตภัณฑนอกจากจะทําใหเกิดความสนใจ โดยทั่วไปแลว 
ผูบริโภคจะมีความตองการแตกตางกัน มีความสนใจแตกตางกัน นักการตลาดจึงแบงตลาดสหรับ
ผลิตภัณฑออกเปนสวน ๆ ตามคุณสมบัติที่สรางความพอใจขั้นตนใหแกผูซื้อไดแตกตางกัน 
  4.2 ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน นักการ
ตลาดตองพยายามคนหา และจัดลําดับสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ 
  4.3 ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเกี่ยวกับตราสินคา เน่ืองจากความเชื่อถือของ
ผูบริโภคขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภค และความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑจะเปลี่ยนแปลง
ไดเสมอ 
  4.4 ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผล เร่ิมตน
ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่เขาสนใจ แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติขอบผลิตภัณฑแตละ
สินคา 
 5. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในขั้นตอนประเมินผลทางเลือกนี้ ผูบริโภคจะ
สรางรูปแบบความชอบในระหวางตราสินคาตาง ๆ ที่มีอยูในทางเลือกเดียวกัน นอกจากนี้ผูบริโภค
อาจสรางรูปแบบความตั้งใจในการซื้อไวที่ตราสินคาที่ชอบมากที่สุด แตอาจมี 2 ปจจัย ที่เขามา
สอดแทรกความตั้งใจ และการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) คือ 
  ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes of Others) ทัศนคติของบุคคลอื่นจะมีผลตอทางเลือก
ที่ชอบมานอยเทาใดขึ้นอยูกับสองปจจับ คือ  
  5.1 ความรุนแรงของทัศนคติดานลบ ของผูซื้อที่มีตอทางเลือกที่พอใจของผูบริโภค  
  5.2 แรงจูงใจของผูบริโภคที่จะคลอยตามความตองการของผูอ่ืน 
  ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนไวลวงหนา (Unanticipated Situational Factors) 
อาจเปนตัวทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการตั้งใจซ้ือได ขณะที่ผูบริโภคกําลังติดใจซื้อน้ัน ปจจัย
สถานการณที่ไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ ซึ่งมีผลกระทบตอการตั้งใจซื้อ เชน ผูบริโภคไมชอบ
ลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิดอารมณเสีย หรือวิตกกังวลจากรายได นักการตลาดเชื่อ
วาปจจัยที่ไมคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อ 
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 6. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากซื้อ และทดลองใช
ผลิตภัณฑไปแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซึ่งนักการ
ตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซื้อ และจะตองติดตาม และ
ใหความสนใจ มีดังนี้ 
  6.1 ความพึงพอใจภายหลังการซื้อ (Post Purchase Satisfaction) สิ่งใดเปนตัว
ชี้ใหเห็นวา ผูซื้อมีความพอใจอยางมาก คอนขางพอใจหรือไมพอใจกับการซื้อในครั้งหน่ึง ๆ ความ
พอใจของผูบริโภคเปนการทํางานของความใกลชิดระหวางการคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ ของ
ผูบริโภคและการทํางานของผลิตภัณฑที่คาดหวังไว ถาผลิตภัณฑไมตรงกับความคาดหวังของ
ผูบริโภค พวกเขาก็จะเกิดความรูสึกผิดหวัง แตถาตรงกับความคาดหวังพวกเขาก็จะเกิดความรูสึก
เฉย ๆ และถาเกินความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งขึ้น ความรูสึกเหลานี้สรางความ
แตกตางในแงที่วาผูบริโภคจะกลับมาซื้อสินคาใหม และจะพูดถึงผลิตภัณฑในแงดีหรือไมดี กับบุคคล
อ่ืนตอไปหรือไม ผูบริโภคจะสรางรูปแบบความคาดหวังของตนตามขาวสารที่ไดรับจากพนักงานขาย 
เพ่ือน และแหลงขอมูลขาวสารอื่น ๆ หากชองวางระหวางความคาดหวังและการทํางานของ
ผลิตภัณฑ ยิ่งหางกันมาเทาไร ผูบริโภคบางคนจะขยายชองวางออกไปหากผลิตภัณฑนั้นไมสมบูรณ 
ซึ่งจะทําใหพวกเขารูสึกไมพอใจอยางยิ่ง 
  6.2 กิจกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Actions) ความพึงพอใจ หรือไมพอใจใน
ผลิตภัณฑจะมีผลตอพฤติกรรมตอเน่ืองของผูบริโภค ถาผูบริโภครูสึกพอใจ ก็จะมีแนวโนมวา
ผูบริโภคจะกลับมาซื้อผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง ในทางตรงกันขาม ถาผูบริโภครูสึกไมพึงพอใจ ผูบริโภค
อาจเลิกใชหรือคืนผลิตภัณฑ อาจบอกตอหรือมีการรองเรียนผานทางสื่อมวลชน หรืออาจถึงขั้น
ฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทก็เปนได 
  6.3 พฤติกรรมการใช และการกําจัดภายหลังการซื้อ (Post Purchase Use and 
Disposal) เปนหนาที่ของนักการตลาดที่จะตองคอยติดตามวาผูบริโภคใช และกําจัดสินคานั้น
อยางไร ถาผูบริโภคเก็บผลิตภัณฑไวโดยไมใช ก็อาจเปนไปไดวาผลิตภัณฑนั้นไมเปนที่พึงพอใจ ทํา
ใหการบอกตอไมเปนผล แตถาหากผูบริโภคขาย หรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑระหวางกันจะมีผลทําให
ยอดขายผลิตภัณฑใหมลดลง และถาผูบริโภคทิ้งผลิตภัณฑ นักการตลาดจําเปนที่จะตองรูวา
ผูบริ โภคทําลายผลิตภัณฑนั้นอยางไร เ น่ืองจากผลิตภัณฑบางชนิดอาจเปนอันตรายตอ
สภาพแวดลอม 
 

5. กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 ปจจัยที่มีอิทธพิลที่ทําใหเกดิการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใชผลิตภัณฑ  ซึ่งแสดงเปน  5  
ขั้นตอนดังนี้ 
 1. การรับรูถึงความตองการ  (Need  Recognition)  การที่บุคคลรับรูถึงความตองการ
ภายในของตนซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุน  เชน ความหิว  ความกระหาย ความตองการ
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ทางเพศ  ความเจ็บปวย  ฯลฯ  ซึ่งรวมถึงความตองการของรางกาย  และความตองการที่เปนความ
ปรารถนา  อันเปนความตองการทางดานจิตวิทยา  สิง่เหลานี้เกิดขึน้เม่ือถึงระดับหน่ึงจะกลายเปนสิ่ง
กระตุน  บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต  ทําใหเขารูวาจะ
ตอบสนองสิ่งกระตุนอยางไร 
 2. การคนหาขอมูล (Information  Search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และสิ่ง
ที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภค ผูบริโภคจะดําเนินการเพื่อใหเกิดความพอใจ
ทันที  เชน  บคุคลทีเ่กิดความหิว  มองเห็นรานอาหารและเขาไปซือ้อาหารบริโภคทันที  แตใน
บางครั้งความตองการที่เกิดขึ้น ไมสามารถตอบสนองความตองการไดทันที  ความตองการจะถูก
จดจําไว  เพ่ือหาทางสนองความตองการในภายหลัง  เม่ือความตองการถูกกระตุนสะสมไวมาก  จะ
ทําใหเกิดการปฏิบัตใินภาวะอยางหนึ่ง  คือความตั้งใจใหไดการสนองความตองการ  เขาจะพยายาม
คนหาขอมูลเพ่ือหาทางสนองความตองการที่ถูกกระตุน 
 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลว  
ผูบริโภคจะเกดิความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ นักการตลาดจําเปนตองรูถึงวิธีการตางๆที่
ผูบริโภคใชในการประเมินทางเลือก กระบวรการประเมนิผลไมใชสิ่งที่งาย และไมใชกระบวนการ
เดียวที่ใชกับผูบริโภคทุกคน และไมใชเปนของผูซื้อคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณการซื้อ 
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product attributes) กรณีที่ผูบริโภคจะพจิารณาผลิตภัณฑวามีคุณสมบัติ
อะไรบาง การประเมินคุณสมบัติของผลติภัณฑของผูบริโภคมีพ้ืนฐานดังนี้ 
  1) ผูบริโภคจะแสวงหาผลติภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตน 
  2) ผลิตภัณฑที่มีคุณคาในความรูสึกของตน 
  3) ผูบริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ไดรับจากการใชสินคานั้น 
  4) ผูบริโภคจะแสวงหาสินคาที่มีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา 
  ผูบริโภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลติภัณฑแตกตางกัน 
  ผูบริโภคมีการพัฒนาความเชื่อเกี่ยวกบัตราสินคา  เนื่องจากความเชือ่ถือของผูบริโภค
ขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภคและความเชื่อถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑเปลีย่นแปลงไดเสมอ 
  ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลอืกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผล เริ่มตนดวย 
การกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑทีส่นใจ แลวเปรยีบเทียบคุณสมบัติของผลติภัณฑของแตละตรา
สินคา 
 4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลอืก จะชวยให
ผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆที่เปนตัวเลือกโดยทั่วๆไป ผูบริโภคจะตัดสนิใจ
ซื้อผลิตภัณฑที่เขาชอบมากที่สุด 
  4.1  ทัศนคติของบคุคลอื่น (Attitudes of others) - ทัศนคตขิองบุคคลที่เกี่ยวของกันมี 2 
ดาน คือทัศนคติดานบวก และทศันคติดานลบ ซึ่งจะมีผลทั้งดานบวกและดานลบตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาของผูบริโภค 
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  4.2  ปจจัยสถานการณที่คาดคะเนเอาไว (Anticipated situational factors) - ผูบริโภค
จะคาดคะเนปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน รายไดที่คาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตนทุนของ
ผลิตภัณฑ และการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 
  4.3  ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนเอาไว (Unanticipated situational factors) - 
ขณะที่ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซื้อน้ัน ปจจัยสถานการณที่ไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ ซึ่งมี
ผลกระทบตอความตั้งใจซื้อ เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิด
อารมณเสียหรือวิตกกังวลจากรายได 
 การตัดสินใจของผูบริโภค อาจไดรับความเสี่ยงที่รับรู (Perceived risk) ซึ่งปริมาณความ
เสี่ยงจะขึ้นอยูกับ  
 1. จํานวนเงินที่เกี่ยวของ  
 2. ปริมาณของคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ไมแนนอน  
 3.ระดับความเชื่อม่ันของผูบริหาร  
 ผูบริโภคจะลดความเสี่ยงโดยการ  
 1. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ  
 2.พยายามขอมูลผลิตภัณฑจากผูใกลชิด  เพ่ือน หรือแหลงขอมูลตางๆ  
 3. เลือกซื้อสินคาที่มีชื่อเสยีงและการรับประกันสินคา 
     ผูบริโภคจะซือ้โดยผานกระบวนการตัดสนิใจยอย 5 ประการ คือ 

 1. การตัดสินใจในตราสินคา (Brand Decision) 
 2. การตัดสินใจเลือกผูขาย (Vendor Decision) 
 3. การตัดสินใจดานปริมาณ (Quantity Decision) 
 4. การตัดสินใจดานเวลา (Time Decision) 
 5. การตัดสินใจวิธีการชําระเงิน (Payment-method Decision) 

 
 5.  ความรูสึกภายหลังการซื้อ (postpurchase Feeling) หลังการจากซื้อและทดลองใช
ผลิตภัณฑไปแลวผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซึ่งนักการ
ตลาดจะตองพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคหลังการซื้อ  (ศิริวรรณ เสรีรัตน และ
คณะ.  2541: 145-150) 
 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 บุษกร ไวยพจน (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามภูมิหลังของ
นักเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนเพศตางกันมีการตัดสินใจเรียนกวดวิชา ดานการแนะแนวของ
โรงเรียน และดานการแนะแนวของผูปกครองแตกตางกัน นักเรียนที่มีชั้นปที่ศึกษาตางกันมีการ
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ตัดสินใจเรียนกวดวิชา ดานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดานการจัดการเรียนสอนของ
โรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน นักเรียน ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตางกันมีการตัดสินใจเรียนกวด
วิชา ดานมุงหวังศึกษาตอในคณะยอดนิยมและ มหาวิทยาลัยชั้นนํา และดานการจัดการเรียนสอน
ของโรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน นักเรียนที่อาชีพของบิดาตางกันมีการตัดสินใจเรียนกวดวิชา ดาน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดานมุงหวังศึกษาตอในคณะยอดนิยมและมหาวิทยาลัยชั้นนํา
แตกตางกัน นักเรียนที่อาชีพ ของมารดาตางกันมีการตัดสินใจเรียนกวดวิชา ดานมุงหวังศึกษาตอใน
คณะยอดนิยมและ มหาวิทยาลัยชั้นนําแตกตางกัน นักเรียนที่รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของครอบครัว
ตางกันมีการตัดสินใจเรียนกวดวิชา ดานมุงหวังศึกษาตอในคณะยอดนิยมและมหาวิทยาลัย ชั้นนํา 
ดานพัฒนาการเรียนรูทางสังคมของกลุมเพ่ือนสายวิทยาศาสตร และดานการแนะแนะของผูปกครอง 
แตกตางกัน 
 สายหยุด ผาคํา (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกสถานที่เรียน
พิเศษเอกชนของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาปที่ 4 – 6 ในเขตอําเภอเมืองอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา 
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนพิเศษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 
6 ไดแก ครูผูสอนที่มีเทคนิคการสอนดี มีความสามารถในการ ถายทอดความรูไดดี การจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ความมีชื่อเสียงของสถานที่เรียนพิเศษ เนื้อหาหรือโปรแกรมการเรียนดี 
ชวงเวลาเรียนที่เหมาะสม พนักงานตอนรับมีความสุภาพและอัธยาศัยดี มีการลดราคาคาเรียน  
บุคคลที่มีอิทธิพลไดแกตัวนักเรียนเองผูปกครอง แหลงขอมูลที่มีอิทธิพลไดแก เพ่ือน ผูปกครองและ
ครูที่สอนในโรงเรียนตามปกติ  นักเรียนสวนใหญเลือกเรียนพิเศษที่โรงเรียนรัชดาวิทยา (RAC) โดย
เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร ฟสิกสและภาษาอังกฤษ และมีความพึงพอใจกับการเรียนในสถานที่
เหลานั้น ทําใหไมตองการเปลี่ยนสถานที่เรียน และผลที่ไดรับจากการเรียนพิเศษ คือ ทําใหเขาใจดี
ขึ้นเม่ือไปเรียนในชั้นเรียนปกติ  
 ถนิมภรณ อินทแกลว (2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษาครั้งน้ีพบวา 
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง โดยมีชวงอายุ 16–18 ป มีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมอยูในเกณฑที่ดี คือ อยูที่ 3.01–3.50 และผูปกครองสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้น
ไป ประกอบอาชีพคาขายหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีรายไดรวมกันของผูปกครองมากกวา 50,001 
บาทขึ้นไปตอเดือน และจากการตอบแบบสอบถามสวนใหญนักเรียนจะเลือกคณะดวยตนเอง บิดา 
มารดาเปนผูแนะนํา โดยมีการเตรียมความพรอมในการสอบเขามหาวิทยาลัยตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ปจจัยดานสถาบันกวดวิชาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจกวดวิชาของนักเรียนพบวา ในดาน
สถานที่ของสถาบันกวดวิชาคือ การมีชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา ดานบุคลากรคือ วุฒิการศึกษา
ของผูสอนที่ตรงกับรายวิชาที่สอน ดานสถาบันที่สอนกวดวิชาคือ การที่มีจํานวนนักเรียนที่สอบเขา
มหาวิทยาลัยไดเปนจํานวนมาก และดานเหตุผลสวนตัวคือ การที่นักเรียนมีความเชื่อวาการกวดวิชา
มีสวนชวยในการทําขอสอบ ชวยใหเกิดความพรอม มีความมั่นใจในการเรียนและเปนการเพิ่มโอกาส
ในการสอบเขามหาวิทยาลัย นักเรียนสวนใหญจะเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษมากที่สุด รองลงมา
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คือวิชาคณิตศาสตร วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาไทยเลือกเรียน ที่สุดคือเลือก
เรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยมีคาใชจายในการเรียนกวดวิชาไมเกิน5,000 บาทตอเทอม ซึ่งจะเรียน 2 
วันตอสัปดาห เรียนคราวละ 1–2 ชั่วโมงตอวัน โดยจะใชรถยนตเปนพาหนะในการเดินทาง สวน
นักเรียนที่ไมไดใชรถยนตเปนพาหนะจะมีคาใชจายในการเดินทางไมเกิน 30 บาท ซึ่งมีคาใชจายอ่ืน 
นอกเหนือจากคาเรียนกวดวิชาแลวเชนคาขนม คาอาหาร ไมเกิน 500 บาทตอเดือน 
 วิโรจน มูฮําหมัด (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบวา ปจจัยที่มี ผล
ตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน วิทยาลัย
มากที่สุด คือ ดานโรงเรียนที่ดี รองลงมาคือ ดานวิชาการ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  ดาน
บริการ  ดานชื่อเสียงของโรงเรียน ดานตัวครู และดานความสัมพันธกับชุมชน เปนอันดับสุดทาย 
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดจะพบวา มีปจจัยหลายดานที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียน ทั้งปจจัยดานการตลาด 7P’sไดแก ผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานการจัด
จําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูใหบริการ ดานกระบวนการทํางาน ดานทางกายภาพและ
ปจจัยดานลักษณะทางประชากรณศาสตรของนักเรียน ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียน ผูวิจัยสามารถนําปจจัยเหลานี้มาประยกุตใชใหเหมาะสม
เพ่ือกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจและสามารถนํามาใชเพ่ือเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยและการสรางแบบสอบถามไดตอไป    

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้  
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยใรครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ตัดสินใจเลือกเขา
เรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจากกลุมประชากร ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ที่ตัดสินใจ
เลือกเรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
ของกลุมตัวอยางจึงได  คํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร(p)  (กัลยา วาณิชยบัญชา. 
2545: 26) ที่ระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95%โดยมมีความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5 
ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 385  ตัวอยาง เพ่ิมกลุมตัวอยางประมาณ 4 % ของกลุมตัวอยาง รวม
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยจะเก็บแบบสอบถามกับกลุมนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ที่
ตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากร โดยกําหนดความ
ผิดพลาดไมเกิน 5% ดวยความเชื่อม่ัน 95%  
              
   n =  Z2 / 4E2    
 
 โดยที่   n = ขนาดกลุมตัวอยาง 
    Z = ระดับความเชื่อม่ันที่ 0.95 ดังนั้น Z เทากับ 1.96  
    E = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นไดเทากับ 0.05 
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 คํานวนไดดังนี้   n  = (1.96)
2 
/ 4(0.05)

2 

          = 384.16 หรือ 385 คน  
 
 ไดขนาดตัวอยาง 385 คน และสํารองไวประมาณ 4% ของกลุมตัวอยางไดเทากับ 15 คน 
 รวมเปน 400 คน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 การเลือกกลุมตัวอยาง ใชวธิีการสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 ข้ันตอนที่ 1  วิธีการสุมตวัอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเฉพาะเจาะจง
สถานที่ในการเก็บแบบสอบถามตามแหลงที่มีสถาบันกวดวิชาตั้งอยูจํานวนมาก ในเขตกรุงเทพ  
มหานคร โดยเลือกจุดในการเก็บแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 10 แหง ซึ่งถือเปนสถานที่ที่สามารถ
เขาถึงกลุมประชากร ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมปลายทีท่ี่ตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันกวดวชิาได 
 ข้ันตอนที่ 2 วิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota   Sampling)   โดยกําหนด
จํานวนกลุมตวัอยางที่จะทําการเก็บขอมูลในแตละจุดที่ไดกําหนดจากขั้นตอนที่ 1 จํานวนทั้งหมด 10 
จุด โดยใชคาฉลี่ยจุดละ 40  คนตอจุดเทาๆกัน รวมทั้งหมด 400 คน เพ่ือใหกลุมตวัอยางในแตละ
เขตไมแตกตางกัน  

วิธีการคํานวณ  
จํานวนกลุมตวัอยาง  

จํานวนกลุมตวัอยางที่จะเกบ็ในแตละเขต = 
จํานวนเขต  

 

400 
= 

10 
=  40 

 
 ข้ันตอนที่ 3  วิธีการสุมตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บ

แบบสอบถามจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนดไวในขัน้ที่ 2 จนครบ 
400 ตัวอยาง 
 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิ จัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม
(Questionaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือศึกษาถึงเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบงเปน 3 สวนดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ไดแก  
เพศ  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น  คะแนนเฉลี่ยสะสม   สังกัดของโรงเรียน  ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended question) มีคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice 
question) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขอ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ไดแก เพศชาย
และเพศหญิง                   
 ขอ 2 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
scale) โดยการกําหนดชวงอายุดังนี้  
   (   )  1. มัธยมศึกษาปที่ 4     
   (   ) 2. มัธยมศึกษาปที่ 5 
   (   )  3. มัธยมศึกษาปที่ 6 
 ขอ 3 คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal 
scale) ไดแก 
   (   )  1. ต่ํากวาปริญญาตรี                     
   (   )  2. ปริญญาตรี                               
   (   )  3. สูงกวาปริญญาตรี 
 ขอ 4 สังกัดของโรงเรียน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
ไดแก 
   (   )  1. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนรัฐบาล) 
   (   )  2. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน)                               
 ขอ 5 ระดับการศึกษาของผูปกครอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
scale) ไดแก 
   (   )  1. ต่ํากวาปริญญาตรี           
   (   ) 2. ปริญญาตรี 
   (   )  3. สูงกวาปริญญาตรี            
 ขอ 6 อาชีพของผูปกครอง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
ไดแก 
   (   )  1.ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
   (   )  2. พนักงานบริษัทเอกชน      
   (   )  3.ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ   
   (   )  4. พอบาน / แมบาน         
   (   )  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................    
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 ขอ 7  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ (Ordinal scale) ไดแก 
   (   )  1.   ต่ํากวา 20,000 บาท    
   (   )  2.   20,000 – 30,000 บาท 
   (   )  3.   30,001 – 40,000 บาท   
   (   )  4.   มากกวา 40,000 บาท    
  
 ตอนที่ 2  ปจจัยที่มีความสาํคัญตอการเลอืกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale และใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) 
 1.  ดานการเรียนการสอนและบริการ  
  1.1  ความหลากหลายของหลักสูตรการเรียน 
  1.2  เน้ือหาเอกสารประกอบการเรียนตรงตามหลักสูตร 
  1.3  ครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอน 
  1.4  การเอาใจใสและดูแลของครูผูสอน 
  1.5  ความเปนกันเองและมีน้ําใจของครูผูสอนและพนักงาน  
  1.6  การจัดจํานวนนักเรียนตอหองเรียนเหมาะสม 
  1.7  การรับรองผลการเรียนหลังการเรียน 
  1.8  การใหบริการแนะแนวทางการศึกษา 
  1.9  ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม 
  1.10 การใหบริการของเจาหนาที่เพียงพอตอความตองการ 
 2.  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา 
  2.1 ระดับราคาคาเลาเรียนเหมาะสม 
  2.2 ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับเนือ้หาการเรียนการสอน 
  2.3 ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับคณุภาพและบรกิาร 
  2.4 สามารถผอนชําระหรือแบงจายคาเรียนได 
 3.  ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา   
  3.1 ภาพพจนและชื่อเสียงของโรงเรียน    
  3.2 ชื่อเสียงของครูที่สอนกวดวิชา   
  3.3 ชื่อเสียงจากจํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลยัได 
  3.4 มีชื่อเสียงดานการสอน เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
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 4. ดานสถานที่      
  4.1  ทําเลทีต่ั้งของสถาบันกวดวชิาอยูใกลที่พักอาศัย    
  4.2  สถาบันกวดวชิาตั้งอยูใกลโรงเรียน  
  4.3  สถานที่ตั้งสถาบันกวดวชิาอยูในศูนยการคา 
  4.4  สถานที่ตั้งอยูในที่ ๆ มีการคมนาคมสะดวก 
  คําถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended Question) และเปน
มาตรฐานวัดลิเคอรท สเกล (Likert scale) โดยระดับการใหคะแนน 5 ระดับดังนี้ 
 5  คะแนน หมายถึง ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด   
 4  คะแนน หมายถึง ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก 
 3  คะแนน หมายถึง ผูบริโภคใหระดับความสําคัญปานกลาง 
 2  คะแนน หมายถึง ผูบริโภคใหระดับความสําคัญนอย  
 1  คะแนน หมายถึง ผูบริโภคใหระดับความสําคัญนอยที่สุด 
 
 ระดับการใหคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับชั้นใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้น ดังน้ี 
(วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 8-11) 

ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 

จํานวนชั้น  
 

5 – 1 
= 

5 
=  0.8 

 
 จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของคาคะแนนไดดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงวา ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดตอการเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงวา ปจจัยที่มีความสําคัญมากตอการเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงวา ปจจัยที่มีความสําคัญปานกลางตอการเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย  
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงวา ปจจัยที่มีความสําคัญนอยตอการเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงวา ปจจัยที่มีความสําคัญนอยที่สุดตอการเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย  
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 ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจการตดัสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด (Open-ended Questions) คําตอบใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple choice question)                          
8. ทานเรียนกวดวิชากีว่ิชาโดยเฉลี่ยใน 1 ปการศึกษา มีระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน 
(Ratio)   9. คาใชจายในการเรียนกวดวชิาตอเทอม  มีระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน(Ratio) 
10. ปจจุบันทานเรียนกวดวชิาในวชิาใดบาง มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal 
scale) 11. บคุคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวชิา มีระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ
(Nominal scale) 
 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือและแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลมี
การดําเนินการสรางตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ลักษณะและรายละเอียดตางๆของสถาบัน
สอนพิเศษและพฤติกรรมการตัดสินใจของนักเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. ทบทวนวัตถุประสงคของงานวิจัย เพ่ือใชในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลมุ
ขอบเขตและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 3. รวบรวมขอมูลจากแนวคิดและทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เหลานั้นเพ่ือ
นํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติม 
 5. นําแบบสอบถามที่ได มาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และตรวจสอบความเหมาะสมของ
เน้ือหา จากนั้นนําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอน
นําไปใช 
 6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมตัวอยางจํานวน 40 ชุด 
เพ่ือนําไปหาคาความเชื่อม่ันโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α -Coefficient) ของคอนบรัค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา 2546:144) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของความคงที่ของ
แบบสอบถาม ผลปรากฏวา ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ  0.826 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับ
กลุมตัวอยาง แลวรอรับคืนดวยตนเอง โดยมีแหลงขอมูลดังนี้  
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 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 400  คน โดยผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลหลักที่ใช
ในการวิเคราะหตามสมมติฐานที่ตั้งไว เพ่ือใหไดขอสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่เกี่ยวขอกับการวิจัย ไดศึกษาจากการ
คนควาจากหนังสือ วิทยานิพนธ รายงานการศึกษาวิจัย ขอมูลจากอินเตอรเน็ตของหนวยงานตางๆ 
ที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร 
 

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวจัิยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการดังนี้                                                                                                            
 1.  นําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณกอนนําไป
วิเคราะห                                                                                                                                
 2.  นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา                            
 3.  นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบนัทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือทําการประมวลผลขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป                                                                                                                
 4.  ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistics)                                                    
  1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)  และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) ใน
การวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 3 ขอที่ 10 และ 11                                                           
  1.2 การหาคาเฉลี่ย ( Mean หรือ x   ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation 
หรือ S.D.)ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2  และตอนที ่3 ขอที่ 8 และ 9  
 2.  การวิเคราะหขอมูลทางสถติิเชิงอนุมาน (Inferential analysis) 
  2.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน โดย
ใช t - test แบบ Independent (Independent t-test) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ตอนที่ 1 ดานเพศ 
ดานสังกัดของโรงเรียน และ ตอนที่ 3 ทานเรียนกวดวชิากี่วิชาโดยเฉลี่ยใน 1 ปการศึกษา คาใชจาย
ในการเรียนกวดวิชาตอเทอม                                                                                                           
  2.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของกลุมตวัอยางที่มีมากวา 2 กลุม โดย
ใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way Analysis of  Variance)  เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐาน ตอนที่1 ดานศึกษาอยูในระดบัชั้น  คะแนนเฉลี่ยสะสม   ระดับการศึกษาของผูปกครอง   
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อาชีพของผูปกครอง  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณและ ตอนที ่3  ทานเรียนกวด
วิชากีว่ิชาโดยเฉลี่ยใน 1 ปการศึกษา คาใชจายในการเรียนกวดวชิาตอเทอม                                            
  2.3 การทดสอบคาความแตกตาง คาสถิติสัมประสิทธิส์หสมัพันธ Pearson Chi-
Square เพ่ือวเิคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรทั้งสอง เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานตอนที่ 1 
ทั้งหมด ใชเปรียบเทียบกับแบบสอบถามสวนที่ 3 ปจจุบันทานเรียนกวดวิชาในวชิาใดบาง บุคคลผู
แนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา                                                                                                  
  2.4 การหาคาความสัมพันธระหวางตวัแปร 2 ตัว ทีเ่ปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิส์หสัมพันธอยางงาย เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพ่ือ
ใชทดสอบสมมติฐานตอนที ่ 2 เปรียบเทยีบกับตอนที่ 3  ทานเรียนกวดวิชากีว่ิชาโดยเฉลี่ยใน 1 ป
การศึกษา คาใชจายในการเรียนกวดวชิาตอเทอม   
 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศกึษาคนควาครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร
ในการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาคาสถิติดังนี ้
 1.  คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1  การหาคารอยละ(Percentage) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) เพ่ือใหทราบถึงลกัษณะพื้นฐานของขอมูล  
     

    P = 100x
n
fX

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡  

   เม่ือ  P  แทน คารอยละ 
          f   แทน ความถี่ในการปรากฎของขอมูล 
          X  แทน คาของขอมูลหรือคะแนน 
         n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  
 
  1.2  การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพ่ือใหทราบถึงลกัษณะพื้นฐานของขอมูล (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 39)
  

n
x∑     =  x

 
     แทน คาเฉลี่ย    เม่ือ  x

                  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด x∑

             แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง n
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  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) สําหรับการวิเคราะหสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใหทราบถึงลกัษณะพื้นฐานของขอมูล (ชูศรี วงศรัตน. 
2541: 65) 
 

( )
( )1

22

−−
∑−∑

nn
xxn      S.D. =    

 
   เม่ือ        S.D.     แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
                   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลังสอง ( x∑ )
                                  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง 2x∑

                   n         แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ไดแก 
  2.1 หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวธิีหารคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α 
Coefficient ของ ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา 2546:449) โดยใชสตูรดังนี้ 
    

    
( ) ianceariancek

ianceariancek
var/cov11

var/cov
−+

=α  

 
  เม่ือ         k           แทน จํานวนคําถาม 

     แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตางๆ    ariancecov

                              แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม iancevar

 
   คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึง ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 
คาที่ใกลเคียง 1 มาก แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง 
 
 3.  การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ใชในการทดสอบสมมติฐานโดย  
  3.1 คา Independent Sample t-test ใชทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (พวงรัตน 
ทวีรัตน. 2540: 162) โดยใชสูตร ดังนี้ 

( )2
2

2
1 SS =        กรณีคาความแปรปรวนเทากัน 
( )2

2
2
1 SS ≠     กรณีคาความแปรปรวนไมเทากัน 
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⎜
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⎞
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⎜

⎝

⎛
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    df         =   

 
  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution     เม่ือ t

    x1
 แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

    x2
 แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

    2  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 1S
    2  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 2S
    แทน ขนาดกลุมตัวอยางที่1  1n   

     แทน ขนาดกลุมตัวอยางที่ 2 2n

    df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ 
 
  3.2  สถิติ One-way Analysis of Variance ANOVA หรือการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวโดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม จะใชสถิติ
วิเคราะหจากคา ANOVA(F) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 142) ใชสูตรดังนี้ 
 
ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (One–Way ANOVA) 
 

แหลงความแปรปรวน df Ss MS F 

1−
=

k
SS

MS b
b

ระหวางประชากร  bss  1−k
    

 
w

b

MS
MS     

kn
SS

MS w
w −
=  ภายในประชากร  wSS kn −  

     
รวม 1−n  TSS   
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  เม่ือ k       แทนคา จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมตฐิาน 
    n       แทนคา ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   F       แทนคา คาสถิติทีใ่ชในการพิจารณาใน F-distribution 
                    แทนคา ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม bSS

 แทนคา ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุม                 1−k

                     แทนคา  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Square) wSS
    แทนคา  ชั้นแหงความอิสระภายในกลุม                 kn −

                     แทนคา  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม bMS
                                             (Mean Square Between Groups) 
                     แทนคา คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม wMS
                                            (Mean Square Within Groups) 
 โดยมีคาความอิสระ (Degree of Freedom: DF) ระหวางกลุมคือ k-1 ภายในกลุมคือ n-k 
และรวมทั้งกลุมคือ n-1 โดย k แทนจํานวนกลุม และ n แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยางรวม
ทั้งหมด   
        สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู LSD (กัลยา วานิชยบัญชา  2546: 332-333) 
สามารถเขียนสูตรไดดังนี้ 
    
    LSD =  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

−− nnt
ji

kn

iMSE 1
;21 α

  

  โดยที่   n jni ≠

 

  เม่ือ t kn−− ;21 α  แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t- test ที่ระดับความ 
       เชื่อม่ัน 95%  และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม = n-k 

    MSE แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม( ) MS W )(

    n  แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ i i

    n j  แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ j 

    α  แทน คาความคาดเคลื่อน 
 
  3.3  คา Chi-Square Test ใชในการวิเคราะหกลุมตัวอยางเชิงกลุมเพ่ือหาความ
แตกตางของตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป โดยคํานวณคาไคสแควร (Chi–Square) จากคาความถี ่โดยใชสูตร
ดังนี้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.  2540: 328) 
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( )∑ Ε

Ε−Ο
=

2
2χ

 
   

2χ  =  คือคาไคสแควร          
   O      =  คือคาความถี่ที่ศึกษามาได 
          E      =  คือคาความถี่ที่หวังไวโดยทฤษฎี 
 
   ในการแปลความหมายของคาไควสแควร  เพ่ือทราบวาผลตางจะมีนยัสําคัญหรือ   
ไมนั้นตองอาศัยคาไคสแควรที่ระดับความมีนัยสําคัญตางๆ และในการดูจากตารางนั้นตองหาคาชั้น
แหงความเปนอิสระ ( Degree  of  Freedom ) โดยการใชสูตร 
 
    df   =  (  c  -  1 ) (  r – 1 ) 
 
   เม่ือ c =  จํานวนตัวแปรที่เปนชองตั้ง (Column) 
    r =  จํานวนตัวแปรที่เปนแถว (Row) 
 
  3.4  การทดสอบความสัมพันธของตัวแปร โดยการใชสถติิคาสหสัมพันธอยางงาย เพียร
สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ใชคาความสัมพันธของตัวแปรสองตวัที่
เปนอิสระตอกนั เปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรสองตวัที่แตละตัวตางมีระดับการวัด
ของขอมูลแตกตางกัน (วิเชยีร เกตุสิงห 2541: 72 ) 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑−⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑−

−

∑∑
∑ ∑ ∑

)()( 2222

))((

yyXX nn

yxXYn
    rxy  =     

 
     r        แทน  สัมประสิทธิส์หสัมพันธ 

   ∑ X   แทน  ผลรวมของคะแนน X 

   ∑      แทน ผลรวมของคะแนน Y Y

   ∑  แทน  ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 
2

2X

   ∑  แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง Y

   ∑XY  แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y 
    n         แทน  จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
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 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 ดังนี้ 
 1. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม คือ ถา X เพ่ิม 
Y จะลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 
 2. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกนั คือ ถา X เพ่ิม Y 
จะเพ่ิม แตถา X ลด Y จะลด 
 3. คา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธกันในทิศทางดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4. คา -r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธกันในทศิทางตรงกันขาม และ
มีความสัมพันธกันมาก 
 5. ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 6. ถา r มีคาใกล 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกนันอย 
  
 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์ (วรางคณา อดิศรประเสรฐิ. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาระเบยีบวธิีการวิจัยทางธุรกิจ.2545) มีดังนี้ 
 มีคา  0.00 หมายถึง ไมมีความสัมพันธเลย (no correlation) 
 มีคาระหวาง 0.01 – 0.20 หมายถึงแทบจะไมมีความสัมพันธเลย (virtually no correlation) 
 มีคาระหวาง 0.21 – 0.45 หมายถึง  มีความสัมพันธนอย (week correlation) 
 มีคาระหวาง 0.46 – 0.75 หมายถึง  มีความสัมพันธปานกลาง (moderate correlation) 
 มีคาระหวาง 0.76 – 0.90 หมายถึง  มีความสัมพันธมาก (strong correlation) 
 มีคาระหวาง 0.91 – 0.99 หมายถึง  มีความสัมพันธมากที่สุด (very strong correlation) 
 มีคา  1.00 หมายถึง  มีความสัมพันธสมบูรณ (perfect correlation) 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลของการวิเคราะหขอมูล ในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตาง ๆ และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N   แทน จํานวนตัวอยาง 

 x    แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
 S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 χ2  แทน คาที่ใชพิจารณาในไครสแควร (Chi-square) 
 t   แทน คาที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 F   แทน คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df   แทน องศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 LSD  แทน Least Significant Difference 
 Sig  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ 
 H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวน  
ตามลําดับดังนี้ 
 สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชาและ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก  เพศ  ศึกษาอยูในระดับชั้น  คะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA)   สังกัดของโรงเรียน   ระดับการศึกษาของผูปกครอง  อาชีพของผูปกครอง  
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ โดยแจกแจงจํานวน และคารอยละ ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 
 
ตาราง 1 แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
   เพศ    
 ชาย 183 45.75 
 หญิง 217 54.25 
   รวม 400 100 
   ศึกษาอยูในระดับชั้น     
 มัธยมศึกษาปที่ 4 90 22.5 
 มัธยมศึกษาปที่ 5 149 37.25 
 มัธยมศึกษาปที่ 6 161 40.25 
   รวม 400 100 
   คะแนนเฉลีย่สะสม (GPA)   
 ต่ํากวา 2.50 54 13.5 
 2.51 – 3.00 126 31.5 
 3.01 – 3.50 120 30.0 
 3.51 – 4.00 100 25.0 
   รวม 400 100 
   สังกัดของโรงเรียน   
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 253 63.25 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 147 36.75 
   รวม 400 100 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

   ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
  ระดับการศกึษาของผูปกครอง   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 67 16.8 
 ปริญญาตร ี 243 60.8 
 สูงกวาปริญญาตร ี           90 22.5 
   รวม 400 100 
   อาชีพของผูปกครอง   
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 95 23.8 
 พนักงานบริษทัเอกชน      124 31.0 
 ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ  150 37.5 
 พอบาน  /แมบาน  อ่ืนๆ 31 7.8 
   รวม 400 100 
  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ   
 ต่ํากวา 30,000 บาท 99 24.8 
 30,001 – 40,000 บาท 102 25.5 
 มากกวา 40,000 บาท    199 49.8 
   รวม 400 100 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400  คน  จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 ดานเพศ  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 217 คน คิด
เปนรอยละ 54.25 เพศชาย มีจํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.75  
 ดานระดับการศึกษา กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามสวนใหญ กําลังการศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศกึษาปที ่ 6 มีจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 40.25 รองลงมาคือกําลังการศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศกึษาปที ่ 5  มีจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.25 และกําลังการศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 4 มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5ตามลําดับ 
 ดานคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) กลุมตวัอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคะแนนเฉลี่ย
สะสม 2.51 – 3.00 มีจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01 – 
3.50 มีจํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.0 คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51 – 4.00 มีจํานวน 100 คน คิด
เปนรอยละ 25.0 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.50 มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5  ตามลาํดับ 
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 ดานสังกัดของโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(โรงเรียนรัฐบาล) มีจํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 63.25 
รองลงมาคือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน)มีจํานวน 147  คน คิด
เปนรอยละ 36.75 ตามลําดับ 
 ดานระดับการศึกษาของผูปกครอง  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับ
การศึกษาของผูปกครอง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 
รองลงมาคือสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5  ต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวน 
67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 ตามลําดับ 
 ดานอาชีพของผูปกครองกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญอาชีพธุรกิจสวนตัว/ 
เจาของกิจการ มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 
124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 
ตามลําดับ 
 ดานรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ มากกวา 40,000 บาท   มีจํานวน 199 คน 
คิดเปนรอยละ 49.8 รองลงมาคือ 30,001 – 40,000 บาทมีจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.5  ต่ํา
กวา 30,000 บาท มีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของของผูตอบ
แบบสอบถามโดยแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สถาบันกวดวิชาของของผูตอบแบบสอบถาม 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา Min Max     x  S.D. 

จํานวนวิชาเรยีนกี่วิชาโดยเฉลี่ย(วิชาตอ1ปการศึกษา) 1.0 7.0 2.61 1.289 
คาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) 1200 32000 8595 6019.5 

 
 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา 
สามารถสรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด ดังนี้ 
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 จํานวนวิชาเรียนกี่วิชาโดยเฉลี่ยตอ1ปการศึกษากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เรียนประมาณ 3 วิชา สูงสุด คือ 7 วิชา ต่ําที่สุดคือ 1 วิชา โดยมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ
1.289 
 คาใชจายในการเรียนกวดวิชากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญโดยเฉลี่ย
ประมาณ 8595 บาทตอเทอม สูงสุด คือ 32000 บาทตอเทอม ต่ําสุด คือ 1200 บาทตอเทอม  โดยมี
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 6019.5 
         การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาโดยแจกแจง
จํานวน และคารอยละ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวน และคารอยละ ของขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกสถาบันกวด

วิชาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืก
สถาบันกวดวชิา 

จํานวน (คน) รอยละ 

ปจจุบันทานเรียนกวดวชิาในวิชาใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 เลือก ไมเลือก 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  คณิตศาสตร   259 64.8 141 35.3 
2.  ภาษาไทย 86 21.5 314 78.5 
3.  กลุมวทิยาศาสตร 225 56.3 175 43.8 
4.  ภาษาตางประเทศ 240 60.0 160 40.0 
5.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     58 14.5 342 85.5 
6.  ศิลปะและดนตรี 16 4.0 384 96.0 
บุคคลผูแนะนาํหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวชิา 
 จํานวน (คน) รอยละ 
1.  ตวัผูเรียนเอง 144 36.0 
2.  เพ่ือน 154 38.5 
3.  บุคคลภายในครอบครวั 64 16.0 
4.  คร ู– อาจารย 37 9.3 
5.  เจาหนาที่สถานทูต 1 .3 

รวม 400 100 
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 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาสามารถสรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้  
 ปจจุบันทานเรียนกวดวิชาในวิชาใดบางกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเรียน
คณิตศาสตร มีจํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 64.8 รองลงมาเรยีนภาษาตางประเทศ 240 คน คิด
เปนรอยละ 60  เรียนกลุมวิทยาศาสตร มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.3  เรียนภาษาไทย มี
จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 เรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีจํานวน 58 คน คิดเปน
รอยละ 14.5วิชาแ มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ 
 บุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ตอบ เพ่ือนมีจํานวน 154  คน คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาตัวผูเรียนเองมีจํานวน 144  คน คิดเปน
รอยละ 36  บุคคลภายในครอบครัวมีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16 ครู – อาจารย มีจํานวน 37 
คน คิดเปนรอยละ 9.3 และเจาหนาที่สถานทูตมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ 
  

 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชา
และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 4  แสดงปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูล
เกี่ยวกับระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา 

 

ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ   ⎯X S.D. ระดับความสําคัญ 

1.ความหลากหลายของหลกัสูตรการเรียน 3.80 .960 มาก 
2.เน้ือหาเอกสารประกอบการเรียนตรงตามหลักสูตร 3.96 .871 มาก 
3.ครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอน 4.36 .687 มากที่สุด 
4.การเอาใจใสและดูแลของครูผูสอน 4.03 .780 มาก 
5.ความเปนกนัเองและมีน้ําใจของครูผูสอนและ
พนักงาน 

3.90 .813 มาก 

6.การจัดจํานวนนักเรียนตอหองเรียนเหมาะสม 3.61 .930 มาก 
7.การรับรองผลการเรียนหลังการเรียน 3.55 .927 มาก 
8.การใหบริการแนะแนวทางการศึกษา 3.46 .933 มาก 
9.ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม 3.28 .954 ปานกลาง 
10.การใหบรกิารของเจาหนาที่เพียงพอตอความ
ตองการ 

3.06 1.013 ปานกลาง 

รวม 3.7022 .48689 มาก 
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 จากตาราง 4  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ  ปจจัยดาน
การเรียนการสอนและบริการ สามารถสรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จําแนกตาม
ตัวแปรไดดังนี้  
 ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการโดยมีเกณฑแสดงระดับความสําคัญมากโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ครูผูสอนที่มี
ความชํานาญในการสอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  ระดับความสําคัญมาก คือ การเอาใจใสและ
ดูแลของครูผูสอน ,  เน้ือหาเอกสารประกอบการเรียนตรงตามหลักสูตร , ความเปนกันเองและมีน้ําใจ
ของครูผูสอนและพนักงาน ,ความหลากหลายของหลักสูตรการเรียน , การจัดจํานวนนักเรียนตอ
หองเรียนเหมาะสม , การรับรองผลการเรียนหลังการเรียน , การใหบริการแนะแนวทางการศึกษา
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 , 3.96 , 3.90 , 3.80 , 3.61 , 3.55 และ 3.46  ระดับความสําคัญปาน
กลาง, ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม และการใหบริการของเจาหนาที่เพียงพอตอความตองการ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 และ 3.06  
 
ตาราง 5 แสดงปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูล

เกี่ยวกับระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา 
 

ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา    ⎯X S.D. ระดับความสําคัญ 

1.ระดับราคาคาเลาเรียนเหมาะสม 3.94 .858 มาก 
2.ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับเนื้อหาการ
เรียนการสอน 

3.99 .736 มาก 

3.ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับคุณภาพและ
บริการ 

4.03 .768 มาก 

4.สามารถผอนชําระหรือแบงจายคาเรียนได 3.15 1.181 ปานกลาง 
รวม 3.7794 .60120 มาก 

 
 จากตาราง 5  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ  ปจจัยดาน
คาใชจายในการเรียนกวดวิชา สามารถสรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จําแนกตาม
ตัวแปรไดดังนี้ 
 ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา โดยมีเกณฑแสดงระดับความสําคัญมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.78 เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ ระดับคาเลาเรียน
เปรียบเทียบกับคุณภาพและบริการ , ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับเนื้อหาการเรียนการสอน และ 
ระดับราคาคาเลาเรียนเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 , 3.99 และ 3.94  ระดับความสําคัญ
ปานกลาง คือ สามารถผอนชําระหรือแบงจายคาเรียนได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15  
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ตาราง 6 แสดงปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูล

เกี่ยวกับระดับความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา 
 

ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา    ⎯X S.D. ระดับความสําคัญ 

1.ภาพพจนและชื่อเสียงของโรงเรียน                         3.87 .847 มาก 
2.ชื่อเสียงของครูที่สอนกวดวิชา 4.03 .903 มาก 
3.ชื่อเสียงจากจํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยได 4.11 .835 มาก 
4.มีชื่อเสียงดานการสอนเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 3.92 .840 มาก 

รวม 3.9825 .65250 มาก 
 

 จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ  ปจจัยดาน
ชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา สามารถสรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จําแนกตาม
ตัวแปรไดดังนี้ ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา โดยมีเกณฑแสดงระดับความสําคัญมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ ชื่อเสียงจาก
จํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยได , ชื่อเสียงของครูที่สอนกวดวิชา , มีชื่อเสียงดานการสอน 
เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และภาพพจนและช่ือเสียงของโรงเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.11 , 
4.03 , 3.92  และ 3.87   
 
ตาราง 7 แสดงปจจัยดานสถานที่คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขอมูลเกี่ยวกับระดับ

ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา 
 

ปจจัยดานสถานที่    ⎯X S.D. ระดับความสําคัญ 

1.ทําเลทีต่ั้งของสถาบันกวดวิชาอยูใกลที่พักอาศัย 3.57 1.055 มาก 
2.สถาบันกวดวิชาตั้งอยูใกลโรงเรียน 3.22 1.051 ปานกลาง 
3.สถานที่ตั้งสถาบันกวดวิชาอยูในศูนยการคา 3.67 1.015 มาก 
4.สถานที่ตั้งอยูในที่ ๆ มีการคมนาคมสะดวก 4.24 .767 มาก 
รวม 3.6737 .68537 มาก 

 
 จากตาราง 7  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญตอการตัดสินใจ  ปจจัยดาน
สถานที่ สามารถสรุปจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 ปจจัยดานสถานที่ โดยมีเกณฑแสดงระดับความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 
เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ สถานที่ตั้งอยูในที่ ๆ มีการคมนาคม
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สะดวก , สถานที่ตั้งสถาบันกวดวิชาอยูในศูนยการคา และทําเลที่ตั้งของสถาบันกวดวิชาอยูใกลที่พัก
อาศัยมี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 , 3.67 และ 3.57  ระดับความสําคัญปานกลาง คือ สถาบันกวด
วิชาตั้งอยูใกลโรงเรียน  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 
 
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน 1 ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้ 
 Ho: ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2  กลุมที่เปนอิสระกัน 

 โดยใช t - test แบบ Independent (Independent t-test) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ันจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี้  
 
ตาราง 8 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) และดาน
คาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) จําแนกตามเพศ 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิา 

เพศ N x  S.D. t df Sig 

จํานวนวิชาเรยีนโดยเฉลี่ย 
( 1 ปการศึกษา) 

 ชาย 
หญิง 

183 
217 

2.54 
2.66 

1.283 
1.295 

-.947 
 

   398 
 

.344 
 

คาใชจายในการเรียนกวดวชิา 
(บาทตอเทอม) 

 ชาย 
หญิง 

183 
217 

8757.92 
8457.6 

6471.037 
5622.107 

.497 
 

398 .620 

 
 จากตาราง 8  พบวา ในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามเพศ โดยใช t - test แบบ 
Independent (Independent t-test) พบวา มีคา Sig เทากับ .344 และ .620  ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 
.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง จําแนกตามเพศ  ซึ่งสถิติที่ใชในการ
วิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  
 
ตาราง 9  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตามเพศ 
 

เรียนกวดวชิาคณิตศาสตร   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม X2 Sig 

 เพศ             ชาย 117 
(63.93%) 

66 
(36.07%) 

183 
(100%) 

.098 .754 

                   หญิง 142 
(65.44%) 

75 
(34.56%) 

217 
(100%) 

  

รวม 259 
(64.75%) 

141 
(35.25%) 

400 
(100%) 

  

 

 จากตาราง 9    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตามเพศ 
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ 
.754 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไม
แตกตางกัน 
 
ตาราง 10  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามเพศ 
 

เรียนกวดวชิาภาษาไทย   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 เพศ             ชาย 34 
(18.58%) 

149 
(81.42%) 

183 
(100%) 

1.705 .192 

                   หญิง 52 
(23.96%) 

165 
(76.04%) 

217 
(100%) 

  

รวม 86 
(21.50%) 

314 
(78.50%) 

400 
(100%) 
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 จากตาราง 10  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามเพศ
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ 
.192 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไม
แตกตางกัน 
 
ตาราง 11  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตามเพศ 
 

เรียนกวดวชิาวิทยาศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 เพศ             ชาย 111 
(60.66%) 

72 
(39.34%) 

183 
(100%) 

2.661 .103 

                   หญิง 114 
(52.53%) 

103 
(47.47%) 

217 
(100%) 

  

รวม 225 
(56.25%) 

175 
(43.75%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 11  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนก
ตามเพศ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-
tailed)(p) เทากับ .103 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 12  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนกตามเพศ 

 

เรียนกวดวชิา
ภาษาตางประเทศ 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 เพศ             ชาย 108 
(59.02%) 

75 
(40.98%) 

183 
(100%) 

.136 .759 

                   หญิง 132 
(60.83%) 

85 
(39.17%) 

217 
(100%) 

  

รวม 240 
(60.00%) 

160 
(40.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 12  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนกตาม
เพศ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) 
เทากับ .759 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศ
ตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 13  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนก
ตามเพศ 

 

เรียนกวดวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 เพศ             ชาย 27 
(14.75%) 

156 
(85.25%) 

183 
(100%) 

.018 .895 

                   หญิง 31 
(14.29%) 

186 
(85.71%) 

217 
(100%) 

  

รวม 58 
(14.50%) 

342 
(85.50%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 13  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จําแนกตามเพศ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบ
พบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .759 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 14  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามเพศ 

 

เรียนกวดวชิาวิชาศลิปะ 
ดนตรี 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 เพศ             ชาย 7 
(3.83%) 

176 
(96.17%) 

183 
(100%) 

.027 .870 

                   หญิง 9 
(4.15%) 

208 
(95.85%) 

217 
(100%) 

  

รวม 16 
(4.00%) 

384 
(96.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 14  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตาม
เพศ โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) 
เทากับ .870 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศ
ตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 15  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา จําแนกตาม
เพศ 

 

ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา ขอมูล
เกี่ยวกับ 
พฤติกรรม

การ 
ตัดสินใจเลือก 
สถาบันกวด

วิชา ตัว
ผูเ
รีย
นเ
อง

 

เพื่
อน

 

บุค
คล

ใน
คร
อบ

คร
ัว 

คร
ู –

  อ
าจ
าร
ย 

เจ
าห

นา
ที่ส

ถา
นท

ูต รวม χ2 Sig 

เพศ         

ชาย 61 
(33.33%) 

69 
(37.70%) 

34 
(18.58%) 

19 
(10.38%) 

0 
(0%) 

183 
(100%) 

3.435 .488 

หญิง 83 
(38.25%) 

85 
(39.17%) 

30 
(13.82%) 

18 
(8.29%) 

1 
(0.46%) 

217 
(100%) 

  

รวม 144 
(36.00%) 

154 
(38.50%) 

64 
(16.00%) 

37 
(9.25%) 

1 
(0.25%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 15  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวด
วิชา จําแนกตามเพศโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .488 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
  
 สมมติฐาน 2 ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานไดดังนี้ 
 Ho: ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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 สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังตาราง ตอไปน้ี 
 
ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามระดับชัน้การศึกษา 

 

พฤติกรรมกาตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชา 

แหลง
ความ 

แปรปรวน 
df SS MS F Sig 

ระหวาง
กลุม 

2 34.186 17.093 10.78 .000* 

ภายใน
กลุม 

397 629.191 1.585 
  

จํานวนวิชาเรยีนโดย
เฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) 

รวม 399 663.378    

ระหวาง
กลุม 

2 932289625.180 466144812.59 13.68 .000* 

ภายใน
กลุม 

397 13525140374.820 34068363.665 
  

คาใชจายในการเรียน
กวดวิชา (บาทตอ
เทอม) 

รวม 399 14457430000.000    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 16  พฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา โดยใชสถติ ิOne-Way ANOVA (Analysis 
of Variance) ในการทดสอบ พบวา จํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) กบั คาใชจายในการ
เรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) มีคา Sig. เทากับ .000 , .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่กาํลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบนักวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิต ิ.05 
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดย
เฉลี่ย (1 ปการศึกษา)  จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

 

 มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 
ระดับชั้นการศึกษา 

x  2.24 2.46 2.95 

มัธยมศึกษาปที่ 4 2.24 -.212 -.706* 
  

- 
 (.208) (.000) 

มัธยมศึกษาปที่ 5 2.46 -.494* 
  

- 
 

- 
 (.001) 

มัธยมศึกษาปที่ 6 2.95 - - - 

     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิา
เรียนโดยเฉลีย่ (1 ปการศึกษา)  จําแนกตามระดับชั้นการศึกษาดังน้ี 
 นักเรียนชั้นมัธยมปลายปที ่4  กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายปที่ 6 มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมปลายปที่ 4 มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชา ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)นอยกวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชัน้
มัธยมปลายปที่ 6 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  .706 วิชา  
 นักเรียนชั้นมัธยมปลายปที ่5  กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายปที่ 6 มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมปลายปที่ 5 มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชา ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)นอยกวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชัน้
มัธยมปลายปที่ 6 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  .494 วิชา  
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการเรียน
กวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

 

มัธยมศึกษาปที่ 4 มัธยมศึกษาปที่ 5 มัธยมศึกษาปที่ 6 
ระดับชั้นการศึกษา x  6631.11 7865.77 10367.70 

มัธยมศึกษาปที่ 4 6631.11 -1234.661 -3736.591* 
  

- 
 (.114) (.000) 

มัธยมศึกษาปที่ 5 7865.77 -2501.930* 
  

- 
 

- 
 (.000) 

มัธยมศึกษาปที่ 6 10367.70 - - - 

     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรงุเทพมหานคร ดานคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามระดับชัน้การศึกษา 
 นักเรียนชั้นมัธยมปลายปที ่4  กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายปที่ 6 มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมปลายปที่ 5 มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชา ดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม)  นอยกวาผูบริโภคที่กําลงัศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมปลายปที่ 6 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  3736.591 บาท 
 นักเรียนชั้นมัธยมปลายปที่ 5  กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายปที่ 6  มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมปลายปที่ 5 มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชา  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม)  นอยกวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมปลายปที่ 6 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  2501.930 บาท 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา ซึ่งสถิติที่ใช
ในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  
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ตาราง 19  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

 

เรียนกวดวชิาคณิตศาสตร   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 มัธยมศึกษาปที ่4 52 
(57.78%) 

38 
(42.22%) 

90 
(100%) 

5.653 .059 

 มัธยมศึกษาปที ่5                    92 
(61.74%) 

57 
(38.26%) 

149 
(100%) 

  

 มัธยมศึกษาปที ่6 115 
(71.43%) 

46 
(28.57%) 

161 
(100%) 

  

รวม 259 
(64.75%) 

141 
(35.25%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 19    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตาม
ระดับชั้นการศึกษา โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .059 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 20  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา  

  

เรียนกวดวชิาภาษาไทย   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 มัธยมศึกษาปที ่4 24 
(26.67%) 

66 
(73.33%) 

90 
(100%) 

2.085   .353 

 มัธยมศึกษาปที ่5                    28 
(18.79%) 

121 
(81.21%) 

149 
(100%) 

  

 มัธยมศึกษาปที ่6 34 
(21.12%) 

127 
(78.88%) 

161 
(100%) 

  

 รวม 86 
(21.50%) 

314 
(78.50%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 20    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตาม
ระดับชั้นการศึกษา โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .353 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 21  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตามระดับชั้น
การศึกษา 

  

เรียนกวดวชิาวิทยาศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 มัธยมศึกษาปที ่4 43 
(47.78%) 

47 
(52.22%) 

90 
(100%) 

4.440    .109 

 มัธยมศึกษาปที ่5                    83 
(55.70%) 

66 
(44.30%) 

149 
(100%) 

  

 มัธยมศึกษาปที ่6 99 
(61.49%) 

62 
(38.51%) 

161 
(100%) 

  

 รวม 225 
(56.25%) 

175 
(43.75%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 21  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตาม
ระดับชั้นการศึกษา โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .109 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 22  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนกตามระดับชั้น
การศึกษา 

 

เรียนกวดวชิา
ภาษาตางประเทศ 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 มัธยมศึกษาปที ่4 49 
(54.44%) 

41 
(45.56%) 

90 
(100%) 

2.736    .255 

 มัธยมศึกษาปที ่5                    87 
(58.39%) 

62 
(41.61%) 

149 
(100%) 

  

 มัธยมศึกษาปที ่6 104 
(64.60%) 

57 
(35.40%) 

161 
(100%) 

  

 รวม 240 
(60.00%) 

160 
(40.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 22  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนก
ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .255 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 23  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนก
ตามระดับชั้นการศึกษา 

 

เรียนกวดวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม     

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 มัธยมศึกษาปที ่4 12 
(13.33%) 

78 
(86.67%) 

90 
(100%) 

5.396 .067 

 มัธยมศึกษาปที ่5                    15 
(10.07%) 

134 
(89.93%) 

149 
(100%) 

  

 มัธยมศึกษาปที ่6 31 
(19.25%) 

130 
(80.75%) 

161 
(100%) 

  

 รวม 58 
(14.50%) 

342 
(85.50%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 23  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จําแนกตามระดับชั้นการศึกษาโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ใน
การทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .067 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 24  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 

 

เรียนกวดวชิาศิลปะ ดนตรี ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 มัธยมศึกษาปที ่4 6 
(6.67%) 

84 
(93.33%) 

90 
(100%) 

2.630 .268 

 มัธยมศึกษาปที ่5                    6 
(4.03%) 

143 
(95.97%) 

149 
(100%) 

  

 มัธยมศึกษาปที ่6 4 
(2.48%) 

157 
(97.52%) 

161 
(100%) 

  

 รวม 16 
(4.00%) 

384 
(96.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 24  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตาม
ระดับชั้นการศึกษาโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .268 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 25  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา จําแนกตาม
ระดับชั้นการศึกษา 

 

ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา 
ขอมูลเกี่ยวกบั 
พฤติกรรมการ 
ตัดสินใจเลือก 
สถาบันกวดวชิา 

ตัว
ผูเ
รีย
นเ
อง

 

เพื่
อน

 

บุค
คล

ใน
คร
อบ

คร
ัว 

คร
ู –

  อ
าจ
าร
ย 

เจ
าห

นา
ที่ส

ถา
นท

ูต 

รวม χ2 Sig 

ระดับชั้นการศึกษา         

  มัธยมศึกษาปที ่4 33 
(36.67%) 

37 
(41.11%) 

12 
(13.33%) 

8 
(8.89%) 

0 
(0%) 

90 
(100%) 

7.360 .498 

  มัธยมศึกษาปที ่5  53 
(35.57%) 

55 
(36.91%) 

21 
(14.09%) 

19 
(12.75%) 

1 
(0.67%) 

149 
(100%) 

  

  มัธยมศึกษาปที ่6 58 
(36.02%) 

62 
(38.51%) 

31 
(19.25%) 

10 
(6.21%) 

0 
(0%) 

161 
(100%) 

  

รวม 144 
(36.00%) 

154 
(38.50%) 

64 
(16.00%) 

37 
(9.25%) 

1 
(0.25%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 25  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวด
วิชา จําแนกตามระดับชั้นการศึกษาโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ . 498 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 

 สมมติฐาน 3 ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานไดดังนี้ 
 Ho: ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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 สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
ตาราง 26 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)และคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

  

พฤติกรรมกา
ตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิา 

แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ระหวาง
กลุม 

3 44.978 14.993 9.601 .000* 

ภายในกลุม 396 618.400 1.562   

จํานวนวิชาเรยีนโดย
เฉลี่ย (1 ป
การศึกษา) 

รวม 399 663.378    

ระหวาง
กลุม 

3 832533049.471 277511016.490 8.066 .000* 

ภายในกลุม 396 13624896950.529 34406305.431   

คาใชจายในการเรียน
กวดวิชา  
(บาทตอเทอม) 

รวม 399 14457430000.000    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 26  พฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยใชสถติ ิOne-Way ANOVA (Analysis of 
Variance) ในการทดสอบ พบวา ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)และคาใชจายในการ
เรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก 
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ.05  
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ตาราง 27 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดย
เฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

ต่ํากวา  2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 
คะแนนเฉลี่ยสะสม x  2.17 2.29 2.78 3.04 

ต่ํากวา  2.50 2.17 - -.127 -.608* -.873* 
   (.532) (.003) (.000) 
2.51-3.00 2.29 - -.481* -.746* 
   

- 
 (.003) (.000) 

3.01-3.50 2.78 - - - -.265 
     (.118) 
3.51-4.00 3.04 - - - - 
      

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชา
เรียนกี่วิชาโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสมดังนี้ 
 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50   กับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม3.01-3.50 
มีคา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50  มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานจํานวนวิชาเรียนกี่วิชาโดยเฉลี่ย ( 1 ปการศึกษา) 
นอยกวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม3.01-3.50  โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ย  .608 วิชา 
 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50   กับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-
4.00 มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50  มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานจํานวนวิชาเรียนกี่วิชาโดยเฉลี่ย ( 1 ปการศึกษา) 
นอยกวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ย .873 วิชา 
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 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  2.51-3.00 กับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 มี
คา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00   มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานจํานวนวิชาเรียนกี่วิชาโดยเฉลี่ย ( 1 ปการศึกษา) นอยกวา 
ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .481 วิชา 
 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  2.51-3.00 กับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 มี
คา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  2.51-3.00 มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานจํานวนวิชาเรียนกี่วิชาโดยเฉลี่ย ( 1 ปการศึกษา) นอยกวา 
ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสะสม 3.51-4.00 โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .746 วิชา 
 
ตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการเรียน
กวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

ต่ํากวา  2.50 2.51-3.00 3.01-3.50 3.51-4.00 
คะแนนเฉลี่ยสะสม x  6785.19 7135.71 9555.83 10258.00 

ต่ํากวา  2.50 6785.19 - -350.529 -2770.648* -3472.815* 
   (.714) (.004) (.001) 
2.51-3.00 7135.71 - -2420.119* -3122.286* 
   

- 
 (.001) (.000) 

3.01-3.50 9555.83 - - - -702.167 
     (.377) 
3.51-4.00 10258.00 - - - - 
      

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง  28  ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสมดังนี้ 
 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50   กับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-
3.50 มีคา Sig. เทากับ .004 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50  มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
นอยกวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50  โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ย  2770.648 บาท  
 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50   กับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-
4.00 มีคา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา  2.50   มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
นอยกวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 โดยมีผลตาง
ของคาเฉลี่ย 3472.815บาท 
 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  2.51-3.00 กับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 มี
คา Sig. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00   มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม)นอยกวา 
ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย 2420.119บาท 
 นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  2.51-3.00 กับนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 มี
คา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  2.51-3.00 มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) นอยกวา 
ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.51-4.00 โดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย 3122.286บาท 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ืองเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม  ซึ่งสถิติที่
ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่95%   
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ตาราง 29  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

เรียนกวดวชิาคณิตศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

คะแนนเฉลี่ยสะสม      
นอยกวา  2 คะแนน 30 

(55.56%) 
24 

(44.44%) 
54 

(100%) 
3.480 .323 

2.51-3.00 79 
(62.70%) 

47 
(37.30%) 

126 
(100%) 

  

3.01-3.50 83 
(67.17%) 

37 
(30.83%) 

120 
(100%) 

  

3.51-4.00 67 
(67.00%) 

33 
(33.00%) 

100 
(100%) 

  

รวม 259 
(64.75%) 

141 
(35.25%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 29    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตาม
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .323 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 30  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  

เรียนกวดวชิาภาษาไทย   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

คะแนนเฉลี่ยสะสม      
นอยกวา  2.50 16 

(29.63%) 
38 

(70.37%) 
54 

(100%) 
9.852 0.02* 

2.51-3.00 32 
(25.40%) 

94 
(74.60%) 

126 
(100%) 

  

3.01-3.50 27 
(22.50%) 

93 
(77.50%) 

120 
(100%) 

  

3.51-4.00 11 
(11.00%) 

89 
(89.00%) 

100 
(100%) 

  

รวม 86 
(21.50%) 

314 
(78.50%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 30  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามคะแนน
เฉลี่ยสะสม โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-
tailed)(p) เทากับ .020 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 31  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย
สะสม  

 

เรียนกวดวชิาวิทยาศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

คะแนนเฉลี่ยสะสม      
นอยกวา  2.50 22 

(40.74%) 
32 

(59.26%) 
54 

(100%) 
31.336 .000* 

2.51-3.00 54 
(42.86%) 

72 
(57.14%) 

126 
(100%) 

  

3.01-3.50 73 
(60.83%) 

47 
(39.17%) 

120 
(100%) 

  

3.51-4.00 76 
(76.00%) 

24 
(24.00%) 

100 
(100%) 

  

รวม 225 
(56.25%) 

175 
(43.75%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 31  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตาม
คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคอื ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 32  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนกตามคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

 

เรียนกวดวชิา
ภาษาตางประเทศ 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

คะแนนเฉลี่ยสะสม      
นอยกวา  2.50 29 

(53.70%) 
25 

(46.30%) 
54 

(100%) 
1.838 .607 

2.51-3.00 73 
(57.94%) 

53 
(42.06%) 

126 
(100%) 

  

3.01-3.50 76 
(63.33%) 

44 
(36.67%) 

120 
(100%) 

  

3.51-4.00 62 
(62.00%) 

38 
(38.00%) 

100 
(100%) 

  

รวม 240 
(60.00%) 

160 
(40.00%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 32  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนก
ตามคะแนนเฉลี่ยสะสม  โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .607  ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 33  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนก
ตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

เรียนกวดวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

คะแนนเฉลี่ยสะสม      
นอยกวา  2.50 9 

(16.67%) 
45 

(83.33%) 
54 

(100%) 
3.550 .314 

2.51-3.00 19 
(15.08%) 

107 
(84.92%) 

126 
(100%) 

  

3.01-3.50 21 
(17.50%) 

99 
(82.50%) 

120 
(100%) 

  

3.51-4.00 9 
(9.00%) 

91 
(91.00%) 

100 
(100%) 

  

รวม 58 
(14.50%) 

342 
(85.50%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 33  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ใน
การทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .314 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 34  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

เรียนกวดวชิาศิลปะ ดนตรี ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

คะแนนเฉลี่ยสะสม      
นอยกวา  2.50 3 

(5.56%) 
51 

(94.44%) 
54 

(100%) 
1.304 .728 

2.51-3.00 5 
(3.97%) 

121 
(96.03%) 

126 
(100%) 

  

3.01-3.50 3 
(2.50%) 

117 
(97.50%) 

120 
(100%) 

  

3.51-4.00 5 
(5.00%) 

95 
(95.00%) 

100 
(100%) 

  

รวม 16 
(4.00%) 

384 
(96.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 34  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามคะแนน
เฉลี่ยสะสมโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed) 
(p) เทากับ .728 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 35  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา จําแนกตาม
คะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา ขอมูลเกี่ยวกบั 
พฤติกรรมการ 
ตัดสินใจเลือก 
สถาบันกวด

วิชา ตัว
ผูเ
รีย
นเ
อง

 

เพื่
อน

 

บุค
คล

ใน
คร
อบ

คร
ัว 

คร
ู –

  อ
าจ
าร
ย 

เจ
าห

นา
ที่ส

ถา
นท

ูต 

รวม χ2 Sig 

คะแนนเฉลี่ย
สะสม 

        

นอยกวา  2.50 16 
(29.63%) 

21 
(38.89%) 

9 
(16.67%) 

8 
(14.81%) 

0 
(0%) 

54 
(100%) 

16.252 .180 

2.51-3.00 42 
(33.33%) 

48 
(38.10%) 

18 
(14.29%) 

18 
(14.29%) 

0 
(0%) 

126 
(100%) 

  

3.01-3.50 43 
(35.83%) 

49 
(40.83%) 

20 
(16.67%) 

8 
(6.67%) 

0 
(0%) 

120 
(100%) 

  

3.51-4.00 43 
(35.83%) 

36 
(40.83%) 

17 
(16.67%) 

3 
(6.67%) 

1 
(0%) 

100 
(100%) 

  

รวม 144 
(36.00%) 

154 
(38.50%) 

64 
(16.00%) 

37 
(9.25%) 

1 
(0.25%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 35  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวด
วิชา จําแนกตามคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .180 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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 สมมติฐาน 4 ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานไดดังนี้ 
 Ho: ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2  กลุมที่เปนอิสระกัน 
โดยใช  t - test แบบ Independent (Independent t-test) ใชระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 ดังน้ันจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังนี้  
 
ตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ปการศึกษา)และคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามสังกัดของโรงเรียน 

 

พฤติกรรมกาตัดสนิใจ
เลือกสถาบันกวดวิชา 

สังกัด
ของ

โรงเรียน 

n x  
S.D. t df Sig 

จํานวนวิชาเรยีนโดยเฉลี่ย 
( 1 ปการศึกษา) 

รัฐบาล 
เอกชน 

253 
147 

2.59 
2.64 

1.252 
1.355 

-.297 398 .767 

คาใชจายในการเรียนกวด
วิชา (บาทตอเทอม) 

 รัฐบาล 
เอกชน 

253 
147 

8357.31 
9004.08 

554.997 
6763.458 

-1.036 398 .301 

 
 จากตาราง 36  พบวา ในการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามสังกัดของโรงเรียน 
โดยใช t - test แบบ Independent (Independent t-test) พบวา มีคา Sig เทากับ.767 และ .301  
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสังกัด
ของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ใน
เขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ืองเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง จําแนกตามสังกัดของโรงเรียน  ซึ่งสถิติที่
ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  
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ตาราง 37  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตามสังกัดของโรงเรียน 

 

เรียนกวดวชิาคณิตศาสตร   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

สังกัดของโรงเรียน      
โรงเรียนรัฐบาล 175 

(69.17%) 
78 

(30.83%) 
253 

(100%) 
5.893 .015* 

โรงเรียนเอกชน 84 
(57.14%) 

63 
(42.86%) 

147 
(100%) 

  

รวม 259 
(64.75%) 

141 
(35.25%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 37    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตาม
สังกัดของโรงเรียนโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .015 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 38  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามสังกัดของโรงเรียน  
 

เรียนกวดวชิาภาษาไทย ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก      

รวม χ2 Sig 

สังกัดของโรงเรียน      
โรงเรียนรัฐบาล 38 

(15.02%) 
215 

(84.98%) 
253 

(100%) 
17.129 .000* 

โรงเรียนเอกชน 48 
(32.65%) 

99 
(67.35%) 

147 
(100%) 

  

รวม 86 
(21.50%) 

314 
(78.50%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 38  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามสังกัดของ
โรงเรียน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-
tailed)(p) เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1)  หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 39  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตามสังกัดของ
โรงเรียน 

 

เรียนกวดวชิาวิทยาศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

สังกัดของโรงเรียน      
โรงเรียนรัฐบาล 155 

(61.26%) 
98 

(38.74%) 
253 

(100%) 
7.035 .008* 

โรงเรียนเอกชน 70 
(47.62%) 

77 
(52.38%) 

147 
(100%) 

  

รวม 225 
(56.25%) 

175 
(43.75%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 39  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตาม
สังกัดของโรงเรียนโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .008 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 40  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนกตามสังกัดของ
โรงเรียน 

 

เรียนกวดวชิา
ภาษาตางประเทศ 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

สังกัดของโรงเรียน      
โรงเรียนรัฐบาล 142 

(56.13%) 
111 

(43.87%) 
253 

(100%) 
4.304 .038* 

โรงเรียนเอกชน 98 
(66.67%) 

49 
(33.33%) 

147 
(100%) 

  

รวม 240 
(60.00%) 

160 
(40.00%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 40  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชา จําแนกตามสังกัดของโรงเรียน
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ 
.038 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสังกัดของ
โรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 41  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนก
ตามสังกัดของโรงเรียน 

 

เรียนกวดวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก      

รวม χ2 Sig 

สังกัดของโรงเรียน      
โรงเรียนรัฐบาล 26 

(10.28%) 
227 

(89.72%) 
253 

(100%) 
9.905 .002* 

โรงเรียนเอกชน 32 
(21.77%) 

115 
(78.23%) 

147 
(100%) 

  

รวม 58 
(14.50%) 

342 
(85.50%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 41  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จําแนกตามสังกัดของโรงเรียนโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ใน
การทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 42  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามสังกัดของโรงเรียน 

 

เรียนกวดวชิาวิชาศลิปะ 
ดนตรี 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

สังกัดของโรงเรียน      
โรงเรียนรัฐบาล 9 

(3.56%) 
244 

(96.44%) 
253 

(100%) 
.351 .553 

โรงเรียนเอกชน 7 
(4.76%) 

140 
(95.24%) 

147 
(100%) 

  

รวม 16 
(4.00%) 

384 
(96.00%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 42  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามสังกัด
ของโรงเรียน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-
tailed)(p) เทากับ .553 ซึ่งมากกวา .05  น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 43  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา จําแนกตาม
สังกัดของโรงเรียน 

 

ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา 
ขอมูลเกี่ยวกบั 
พฤติกรรมการ 
ตัดสินใจเลือก 
สถาบันกวดวชิา 

ตัว
ผูเ
รีย
นเ
อง

 

เพื่
อน

 

บุค
คล

ใน
คร
อบ

คร
ัว 

คร
ู –

  อ
าจ
าร
ย 

เจ
าห

นา
ที่ส

ถา
นท

ูต 

รวม χ2 Sig 

สังกัดของโรงเรียน         

โรงเรียนรฐับาล 99 
(39.13%) 

104 
(41.11%) 

34 
(13.44%)

16 
(6.32%) 

0 
(0%) 

253 
(100%) 

14.004 .007* 

โรงเรียนเอกชน 45 
(30.61%) 

50 
(34.01%) 

30 
(20.41%)

21 
(14.29%) 

1 
(0.68%) 

147 
(100%) 

  

รวม 144 
(36.00%) 

154 
(38.50%) 

64 
(16.00%)

37 
(9.25%) 

1 
(0.25%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 43  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวด
วิชา จําแนกตามสังกัดของโรงเรียนโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .007 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 สมมติฐาน 5 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียน
เปนสมมติฐานไดดังนี้ 
 Ho: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังตาราง ตอไปน้ี 
 
ตาราง 44 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1  ปการศึกษา) และคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

พฤติกรรมกา
ตัดสินใจเลือกสถาบัน

กวดวิชา 

แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 3 32.090 10.697 6.71 .000* 

ภายในกลุม 396 631.287 1.594   

จํานวนวิชาเรยีนโดย
เฉลี่ย(1 ปการศึกษา) 

รวม 399 663.378    

ระหวางกลุม 3 813607567.176 271202522.392 7.871 .000* 

ภายในกลุม 396 13643822432.824 34454097.053   

คาใชจายในการเรียน
กวดวิชา 
(บาทตอเทอม) 

รวม 399 14457430000.000    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 44  พฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง โดยใชสถิต ิOne-Way ANOVA 
(Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบวา จํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)กบั 
คาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ 
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ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ.05 
 
ตาราง 45 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดย
เฉลี่ย(1 ปการศึกษา) จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ีระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง x        2.73 2.48 2.87 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 2.73 - .254 - .135 

   (.152) (.513) 

ปริญญาตร ี 2.48 - -.389* 

  

- 

 (.014) 

สูงกวาปริญญาตร ี 2.87 - - - 

     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชา
เรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา)  จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองดังนี้ 
 นักเรียนที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองระดับปริญญาตรี กับนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษา
ของผูปกครองระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ .014 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
ของผูปกครองระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานจํานวนวิชาเรียน
กี่วิชาโดยเฉลี่ย ( 1 ปการศึกษา) นอยกวา นักเรียนที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองระดับสูงกวา
ปริญญาตรี  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  .389 วิชา 
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ตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการเรียน
กวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตร ีระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง x        8868.66 8065.02 9822.22 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 8868.66 - 803.636 - 953.566 

   (.332) (.325) 

ปริญญาตร ี 8065.02 - -1757.202* 

  

- 

 (.018) 

สูงกวาปริญญาตร ี 9822.22 - - - 

     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 46 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองดังนี้ 
 นักเรียนที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองระดับปริญญาตรี กับนักเรียนที่มีระดับการศึกษา
ของผูปกครองระดับสูงกวาปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ .018 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
ของผูปกครองระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ดานคาใชจายในการ
เรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) นอยกวา นักเรียนที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองระดับสูงกวา
ปริญญาตรี  โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  1757.202  บาท 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง  ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะ
ใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95%   
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ตาราง 47  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร  จําแนกตามระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง 

 

เรียนกวดวชิาคณิตศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง      
ต่ํากวาปริญญาตร ี 47 

(70.15%) 
20 

(29.85%) 
67 

(100%) 
7.308 .026* 

ปริญญาตร ี 145 
(59.67%) 

98 
(40.33%) 

243 
(100%) 

  

สูงกวาปริญญาตร ี 67 
(74.44%) 

23 
(25.56%) 

90 
(100%) 

  

รวม 259 
(64.75%) 

141 
(35.25%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 47    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตาม
ระดับการศึกษาของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบ
พบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .026 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน 
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ตาราง 48  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามระดับชั้นการศึกษา 
  

เรียนกวดวชิาภาษาไทย ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง      
ต่ํากวาปริญญาตร ี 6 

(8.96%) 
61 

(91.04%) 
67 

(100%) 
7.676 .022* 

ปริญญาตร ี 57 
(23.46%) 

186 
(76.54%) 

243 
(100%) 

  

สูงกวาปริญญาตร ี 23 
(25.56%) 

67 
(74.44%) 

90 
(100%) 

  

รวม 86 
(21.50%) 

314 
(78.50%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 48    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามระดับ
การศึกษาของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .022 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคอื ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 49  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตามระดับการศึกษา
ของผูปกครอง  

 

เรียนกวดวชิาวิทยาศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง      
ต่ํากวาปริญญาตร ี 45 

(67.16%) 
22 

(32.84%) 
67 

(100%) 
4.238 .120 

ปริญญาตร ี 129 
(53.09%) 

114 
(46.91%) 

243 
(100%) 

  

สูงกวาปริญญาตร ี 51 
(56.67%) 

39 
(43.33%) 

90 
(100%) 

  

รวม 225 
(56.25%) 

175 
(43.75%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 49  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนก
ตามระดับการศึกษาของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .120 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 50  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา
ของผูปกครอง 

 

เรียนกวดวชิา
ภาษาตางประเทศ 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง     .      . 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 36 

(53.73%) 
31 

(46.27%) 
67 

(100%) 
1.399 .497 

ปริญญาตร ี 150 
(61.73%) 

93 
(38.27%) 

243 
(100%) 

  

สูงกวาปริญญาตร ี 54 
(60.00%) 

36 
(40.00%) 

90 
(100%)) 

  

รวม 240 
(60.00%) 

160 
(40.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 50  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนก
ตามระดับการศึกษาของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .497 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 51  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนก
ตามระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

เรียนกวดวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง      
ต่ํากวาปริญญาตร ี 4 

(5.97%) 
63 

(94.03%) 
67 

(100%) 
6.148 .056 

ปริญญาตร ี 36 
(14.81%) 

207 
(85.19%) 

243 
(100%) 

  

สูงกวาปริญญาตร ี 18 
(20.00%) 

72 
(80.00%) 

90 
(100%) 

  

รวม 58 
(14.50%) 

342 
(85.50%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 51  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครอง โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-
Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .056 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
ของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 52  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง 

 

เรียนกวดวชิาศิลปะ ดนตรี ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

 ระดับการศึกษาของผูปกครอง      
ต่ํากวาปริญญาตร ี 3 

(4.48%) 
64 

(95.52%) 
67 

(100%) 
.152 .927 

ปริญญาตร ี 10 
(4.12%) 

233 
(95.88%) 

243 
(100%) 

  

สูงกวาปริญญาตร ี 3 
(3.33%) 

87 
(96.67%) 

90 
(100%) 

  

รวม 16 
(4.00%) 

384 
(96.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 52  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามระดับ
การศึกษาของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .927  ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 53  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาของผูปกครอง 

 

ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา 

ขอมูลเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการ 
ตัดสินใจเลือก 
สถาบันกวดวิชา 

ตัว
ผูเ
รีย
นเ
อง

 

เพื่
อน

 

บุค
คล

ใน
คร
อบ

คร
ัว 

คร
ู –

  อ
าจ
าร
ย 

เจ
าห

นา
ที่ส

ถา
นท

ูต 

รวม χ2 Sig 

ระดับการศึกษา
ของผูปกครอง 

  
 

      

ต่ํากวาปริญญาตรี 21 
(31.34%) 

27 
(40.30%) 

13 
(19.40%) 

6 
(8.96%) 

0 
(0%) 

67 
(100%) 

4.596 .800 

ปริญญาตรี 95 
(39.09%) 

88 
(36.21%) 

35 
(14.40%) 

24 
(9.88%) 

1 
(0.41%) 

243 
(100%) 

  

สูงกวาปริญญาตรี 28 
(31.11%) 

39 
(43.33%) 

16 
(17.78%) 

7 
(7.78%) 

0 
(0%) 

90 
(100%) 

  

รวม 144 
(36.00%) 

154 
(38.50%) 

64 
(16.00%) 

37 
(9.25%) 

1 
(0.25%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 53  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวด
วิชา จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  
ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ  .800 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคอื ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 

 สมมติฐาน 6 ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน สามารถเขียนเปน
สมมติฐานไดดังนี้ 
 Ho: ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 



 94 

 สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95%ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังตาราง ตอไปน้ี 
 
ตาราง 54 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1 ปการศึกษา) และคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

พฤติกรรมกา
ตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิา 

แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 3 23.038 7.679 4.749 .003* 

ภายในกลุม 396 640.339 1.617   

จํานวนวิชาเรยีน
โดยเฉลี่ย (1 ป
การศึกษา) 

รวม 399 663.377    

ระหวางกลุม 3 708270498.603 236090166.201 6.800 .003* 

ภายในกลุม 396 13749159501.397 34720099.751   

คาใชจายในการ
เรียนกวดวชิา (บาท
ตอเทอม) 

รวม 399 14457430000.000    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 54  พฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง โดยใชสถิต ิOne-Way ANOVA (Analysis 
of Variance) ในการทดสอบ พบวา จํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)กบั คาใชจายในการ
เรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) มีคา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก 
(Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ.05 
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ตาราง 55 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชาเรียนโดย
เฉลี่ย(1 ปการศึกษา) จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

ขา
รา
ชก

าร
/ 

พนั
กง
าน

รัฐ
วสิ
าห

กิจ
 

พนั
กง
าน

บร
ิษทั

เอ
กช

น 

ธุร
กิจ

สว
นต

ัว 
/ 

เจ
าข
อง
กิจ

กา
ร 

พอ
บา

น 
 /

แม
บา

น
 อ
ื่นๆ

 

อาชีพของผูปกครอง x  

 2.56    2.35 2.95   2.16 

ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.56 .211 - .389* .397 

  

- 
 (.221) (.019) (.130) 

พนักงานบริษทัเอกชน      2.35 -.600* .185 

  
- 
 

- 
     (.000) (.465) 

ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 2.95 - - -   .785* 

     (.002) 

  พอบาน  /แมบาน  อ่ืนๆ 2.16 - - - - 

      

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 55  ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชา
เรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) จําแนกตามอาชีพของผูปกครองดังนี้ 
 นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพขาราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกิจ  กับนักเรียนที่ผูปกครองมี
อาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ มีคา Sig. เทากับ .019 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่ผูปกครองมีอาชีพ
ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาดานจํานวนวิชา
เรียนโดยเฉลี่ย(  1  ปการศึกษา) นอยกวา ผูบริโภคที่มีผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของ
กิจการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  .389 วิชา 
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 นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับนักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/ เจาของกิจการ มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคท่ีผูปกครองมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ปการศึกษา) นอย
กวา ผูบริโภคที่มีผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  .600 
วิชา 
 นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ กับนักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพ  
พอบาน    /แมบาน  อ่ืนๆ มีคา Sig. เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่ผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของ
กิจการ มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ป
การศึกษา) นอยกวา ผูบริโภคที่มีผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการโดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย .785 วิชา 
 

ตาราง 56 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการเรียน
กวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

ขา
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ชก

าร
/ พ

นัก
งา
น

รัฐ
วิส
าห

กิจ
 

พนั
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เอ
กช

น 

ธุร
กิจ

สว
นต

ัว 
/ 
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าข
อง
กิจ
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ร 

พอ
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น 
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น
  อ

ื่นๆ
 

อาชีพของผูปกครอง x  

8349.47 7140.32 10321.33 6812.90 

ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8349.47 1209.151 -1971.860* 1536.570 

  

- 
 (.132) (.011) (0.206) 

พนักงานบริษทัเอกชน      7140.32 -3181.011* 327.419 

  
- 
 

- 
 (.000) (.781) 

ธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 10321.33 - - - 3508.430* 

     (.003) 

พอบาน  /แมบาน  / อ่ืนๆ 6812.90 - - - - 
      

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 



 97 

 จากตาราง 56 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม)  จําแนกตามอาชีพของผูปกครองดังนี้ 
 นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพขาราชการ/ พนักงานรัฐวสิาหกิจ  กับนกัเรียนที่ผูปกครองมี
อาชีพธุรกิจสวนตวั / เจาของกิจการ มีคา Sig. เทากับ .011 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่ผูปกครองมีอาชีพ
ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาดานคาใชจายในการ
เรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) นอยกวา ผูบริโภคที่มีผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  1971.86  บาท 
 นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับนักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพธุรกิจ
สวนตวั/ เจาของกิจการ มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่ผูปกครองมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกสถาบันกวดวิชาดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม)  
นอยกวา ผูบรโิภคที่มีผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตวั / เจาของกิจการโดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  
3181.011 บาท 
 นักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตวั / เจาของกิจการ กับนักเรียนที่ผูปกครองมีอาชีพ  
พอบาน  /แมบาน  อ่ืนๆ มีคา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่ผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของ
กิจการ มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอ
เทอม)   นอยกวา ผูบริโภคที่มีผูปกครองมีอาชีพธุรกิจสวนตวั / เจาของกิจการโดยมีผลตางของ
คาเฉลี่ย 3508.430 บาท 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ืองเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง ซึ่งสถิติที่
ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  
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ตาราง 57  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร  จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

เรียนกวดวชิาคณิตศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       
รวม χ2 Sig 

อาชีพของผูปกครอง      
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 68 

(71.58%) 
27 

(28.42%) 
95 

(100%) 
4.773 .189 

พนักงานบริษทัเอกชน 72 
(58.06%) 

52 
(41.94%) 

124 
(100%) 

  

ธุรกิจสวนตัว /  
เจาของกิจการ 

100 
(66.67%) 

50 
(33.33%) 

150 
(100%) 

  

พอบาน  /แมบาน  อิสระ 19 
(61.29%) 

12 
(38.71%) 

31 
(100%) 

  

รวม 259 
(64.75%) 

141 
(35.25%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 57    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .189  ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับมมติฐานหลกั (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

ตาราง 58  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง  

 

เรียนกวดวชิาภาษาไทย   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

อาชีพของผูปกครอง      
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 16 

(16.84%) 
79 

(83.16%) 
95 

(100%) 
4.062 .255 

พนักงานบริษทัเอกชน 32 
(25.81%) 

92 
(74.19%) 

124 
(100%) 

  

ธุรกิจสวนตัว /  
เจาของกิจการ 

34 
(22.67%) 

116 
(77.33%) 

150 
(100%) 

  

พอบาน  /แมบาน  อิสระ 4 
(12.90%) 

27 
(87.10%) 

31 
(100%) 

  

รวม 86 
(21.50%) 

314 
(78.50%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 58     พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามอาชีพ
ของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-
tailed)(p) เทากับ .255 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภค
ที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 59  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง  

 

เรียนกวดวชิาวิทยาศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

อาชีพของผูปกครอง      
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 61 

(64.21%) 
34 

(35.79%) 
95 

(100%) 
19.349 .000* 

พนักงานบริษทัเอกชน 52 
(41.94%) 

72 
(58.06%) 

124 
(100%) 

  

ธุรกิจสวนตัว /  
เจาของกิจการ 

98 
(65.33%) 

52 
(34.67%) 

150 
(100%) 

  

พอบาน  /แมบาน  อิสระ 14 
(45.16%) 

17 
(54.84%) 

31 
(100%) 

  

รวม 225 
(56.25%) 

175 
(43.75%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 59  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .120 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา  หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 60  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนกตามอาชีพของ
ผูปกครอง 

 

เรียนกวดวชิา
ภาษาตางประเทศ 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

อาชีพของผูปกครอง     .      . 
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 53 

(55.79%) 
42 

(44.21%) 
95 

(100%) 
2.051 .562 

พนักงานบริษทัเอกชน 74 
(59.68%) 

50 
(40.32%) 

124 
(100%) 

  

ธุรกิจสวนตัว /  
เจาของกิจการ 

96 
(64.00%) 

54 
(36.00%) 

150 
(100%) 

  

พอบาน  /แมบาน  อิสระ 17 
(54.84%) 

14 
(45.16%) 

31 
(100%) 

  

รวม 240 
(60.00%) 

160 
(40.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 60  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนก
ตามอาชีพของผูปกครอง โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed)(p) เทากับ .562 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 61  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนก
ตามอาชีพของผูปกครอง 

 

เรียนกวดวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

อาชีพของผูปกครอง      
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 2 

(2.11%) 
93 

(97.89%) 
95 

(100%) 
1.631 .652 

พนักงานบริษทัเอกชน 5 
(4.03%) 

119 
(95.97%) 

124 
(100%) 

  

ธุรกิจสวนตัว /  
เจาของกิจการ 

8 
(5.33%) 

142 
(94.67%) 

150 
(100%) 

  

พอบาน  /แมบาน  อิสระ 1 
(3.23%) 

30 
(96.77%) 

31 
(100%) 

  

รวม 16 
(4.00%) 

384 
(96.00%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 ตาราง 61  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  
ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .652 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 62  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

 

เรียนกวดวชิาศิลปะ ดนตรี ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

อาชีพของผูปกครอง      
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 2 

(2.11%) 
93 

(97.89%) 
95 

(100%) 
1.361 .715 

พนักงานบริษทัเอกชน 5 
(4.03%) 

119 
(95.97%) 

124 
(100%) 

  

ธุรกิจสวนตัว /  
เจาของกิจการ 

8 
(5.06%) 

150 
(94.94%) 

158 
(100%) 

  

พอบาน  /แมบาน  อิสระ 1 
(4.35%) 

22 
(95.65%) 

23 
(100%) 

  

รวม 16 
(4.00%) 

384 
(96.00%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 62  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  
Sig(2-tailed) (p) เทากับ .715  ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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ตาราง 63  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา จําแนกตาม
อาชีพของผูปกครอง 

 

ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา 
ขอมูลเกี่ยวกบั 
พฤติกรรมการ 
ตัดสินใจเลือก 
สถาบันกวดวชิา 

ตัว
ผูเ
รีย
นเ
อง

 

เพื่
อน

 

บุค
คล

ใน
คร
อบ

คร
ัว 

คร
ู –

  อ
าจ
าร
ย 

เจ
าห

นา
ที่ส

ถา
นท

ูต 

รวม χ2 Sig 

อาชีพของผูปกครอง         

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

33 
(34.74%) 

39 
(41.05%) 

15 
(15.79%) 

8 
(8.42%) 

0 
(0%) 

95 
(100%) 

7.131 .849 

พนักงานบริษทัเอกชน 49 
(39.52%) 

42 
(33.87%) 

20 
(16.13%) 

13 
(10.48%) 

0 
(0%) 

124 
(100%) 

  

ธุรกิจสวนตัว /  
เจาของกิจการ 

51 
(34.00%) 

64 
(42.67%) 

21 
(14.00%) 

13 
(8.67%) 

1 
(0.67%) 

150 
(100%) 

  

พอบาน  /แมบาน  
อิสระ 

11 
(35.48%) 

9 
(29.03%) 

8 
(25.81%) 

3 
(9.68%) 

0 
(0%) 

31 
(100%) 

  

รวม 144 
(36.00%) 

154 
(38.50%) 

64 
(16.00%) 

37 
(9.25%) 

1 
(0.25%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 63  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวด
วิชา จําแนกตามอาชีพของผูปกครองโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ  .849 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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 สมมติฐาน 7 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้   
 Ho: ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไม
แตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการทดสอบในการทดสอบ จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Valiance: One Way ANOVA) เพ่ือใชทดสอบกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ที่เปนอิสระกัน ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ผลการทดสอบสมมติฐานแสดง
ดังตาราง ตอไปน้ี 
 
ตาราง 64 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ปการศึกษา)และคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 

 

พฤติกรรมกาตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชา 

แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

ระหวางกลุม 2 29.176 14.588 9.132 .000* 

ภายในกลุม 397 634.203 1.597   

จํานวนวิชาเรยีนโดย
เฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) 

รวม 399 663.378    

ระหวางกลุม 2 5.879 2.939 8.415 .000* 

ภายในกลุม 397 1.386 3.493   

คาใชจายในการเรียน
กวดวิชา (บาทตอเทอม) 

รวม 399 1.445    

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 64 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยใชสถิต ิOne-Way 
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ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบ พบวา จํานวนวิชาเรียนโดยเฉลีย่( 1 ปการศึกษา)
กับ คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 
ตาราง 65 ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดย
เฉลี่ย (1 ปการศึกษา) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 

 

ต่ํากวา  
30,000 บาท 

30,001 – 
40,000  บาท 

มากกวา 40,000  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ
เดือน (บาท) x  

2.27 2.41 2.87 
ต่ํากวา 30,000 บาท 2.27 - -.139 -.602* 

 
 

 .436 .000 

30,001 – 40,000  บาท 2.41 - -.463* 

  

- 

 .003 

มากกวา 40,000 บาท    2.87 - - - 

     

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 65 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชา
เรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน ดังนี้  
 นักเรียนที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากกวา  30,000 กับนักเรยีนที่ครอบครัวมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000  มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่ครอบครัวมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากกวา  30,000  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาดานจํานวนวิชาเรียน
โดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) นอยกวา ผูบริโภคที่ที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 
โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  .602 วิชา 
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 นักเรียนที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  30,001 – 40,000 กับนกัเรียนที่ครอบครัวมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000  มีคา Sig. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่ครอบครัวมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน  30,001 – 40,000 มีพฤตกิรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาดานจํานวนวิชา
เรียนโดยเฉลีย่( 1 ปการศึกษา) นอยกวา ผูบรโิภคที่ทีค่รอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
40,000 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  .463 วชิา 
 
ตาราง 66 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก

สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการเรียน
กวดวิชา (บาทตอเทอม) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 

 

ต่ํากวา 30,000  30,001 – 40,000  มากกวา 40,000  รายไดเฉลี่ยของครอบครัว
ตอเดือน (บาท) x  7054.55 7764.71 9786.93 
ต่ํากวา 30,000 7054.55 - -710.160 -2732.389* 

   .395 .000 

30,001 – 40,000  7764.71 - -2022.229* 

  

- 

 .005 

มากกวา 40,000  9786.93 - - - 

     

 
 จากตาราง 66 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม)  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน ดังนี้ 
 นักเรียนที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากกวา  30,000 กับนักเรียนที่ครอบครัวมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000  มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ผูบริโภคที่ครอบครัวมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนต่ํากกวา  30,000  มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาดานคาใชจายในการ
เรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) นอยกวา ผูบริโภคที่ที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
40,000 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  2732.389 บาท 
 นักเรียนที่ครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000  กับนักเรียนที่ครอบครัวมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000  มีคา Sig. เทากับ .005 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่ครอบครัวมีรายได
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เฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000   มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาดานคาใชจายใน
การเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) นอยกวา ผูบริโภคทีท่ี่ครอบครวัมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 
40,000 โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย  2022.229 บาท 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เร่ืองเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ
เดือน ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยสถิติ Chi-Square โดยกําหนดระดับความ
เชื่อม่ันที่ 95%  
 
ตาราง 67  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือน 

 

เรียนกวดวชิา
คณิตศาสตร 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก   
รวม χ2 Sig 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน      
ต่ํากวา 30,000 บาท 70 

(70.71%) 
29 

(29.29%) 
99 

(100%) 
6.252 .044* 

30,001 – 40,000 บาท 56 
(54.90%) 

46 
(45.10%) 

102 
(100%) 

  

มากกวา 40,000  บาท 133 
(66.83%) 

66 
(33.17%) 

199 
(100%) 

  

รวม 259 
(64.75%) 

141 
(35.25%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 67  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวชิาคณิตศาสตร จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยใชสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .044 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
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โดยประมาณที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 
ตาราง 68  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยม

ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือน  

 

เรียนกวดวชิาภาษาไทย   ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ
เดือน 

     

ต่ํากวา 30,000  9 
(9.09%) 

90 
(90.91%) 

99 
(100%) 

12.844 .002* 

30,001 – 40,000  23 
(22.55%) 

79 
(77.45%) 

102 
(100%) 

  

มากกวา 40,000   54 
(27.14%) 

145 
(72.86%) 

199 
(100%) 

  

รวม 86 
(21.50%) 

314 
(78.50%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 68    พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาไทย จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig (2-tailed) (p) เทากับ .002 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
โดยประมาณที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 69  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือน 

 

เรียนกวดวชิาวิทยาศาสตร ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก       

รวม χ2 Sig 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ
เดือน 

     

ต่ํากวา 30,000  59 
(59.60%) 

40 
(40.00%) 

99 
(100%) 

2.261 .323 

30,001 – 40,000  51 
(59.00%) 

51 
(50.00%) 

102 
(100%) 

  

มากกวา 40,000  115 
(57.79%) 

84 
(42.21%) 

199 
(100%) 

  

รวม 225 
(56.25%) 

175 
(43.75%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 69  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชากลุมวิทยาศาสตร จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน  โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ใน
การทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .323 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไม
แตกตางกัน 
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ตาราง 70  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ
เดือน 

 

เรียนกวดวชิา
ภาษาตางประเทศ 

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก      

รวม χ2 Sig 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ
เดือน 

     

ต่ํากวา 30,000 บาท 43 
(43.43%) 

56 
(56.57%) 

99 
(100%) 

15.513 .000* 

30,001 – 40,000 บาท 64 
(62.75%) 

38 
(37.25%) 

102 
(100%) 

  

มากกวา 40,000  บาท 133 
(66.83%) 

66 
(33.17%) 

199 
(100%) 

  

รวม 240 
(60.00%) 

160 
(40.00%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 70  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาภาษาตางประเทศ จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการ
ทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .000 นอยกวา .05  นั่นคอื ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน 
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ตาราง 71  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 

 

เรียนกวดวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม     

ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา 

    เลือก ไมเลือก      

รวม χ2 Sig 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ
เดือน 

     

ต่ํากวา 30,000 บาท 6 
(6.06%) 

93 
(93.94%) 

99 
(100%) 

7.873 .020* 

30,001 – 40,000 บาท 16 
(15.69%) 

86 
(84.31%) 

102 
(100%) 

  

มากกวา 40,000  บาท 36 
(18.09%) 

163 
(81.91%) 

199 
(100%) 

  

รวม 58 
(14.50%) 

342 
(85.50%) 

400 
(100%) 

  

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 ตาราง 71  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน  โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson 
Chi-Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .020 ซึ่งนอยกวา .05  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 72  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือน 

 

เรียนกวดวชิาศิลปะ ดนตรี ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา     เลือก ไมเลือก      

รวม χ2 Sig 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอ
เดือน 

     

ต่ํากวา 30,000 บาท 2 
(2.02%) 

97 
(97.98%) 

99 
(100%) 

2.518 .284 

30,001 – 40,000 บาท 3 
(2.94%) 

99 
(97.06%) 

102 
(100%) 

  

มากกวา 40,000  บาท 11 
(5.53%) 

188 
(4.47%) 

199 
(100%) 

  

รวม 16 
(4.00%) 

384 
(96.00%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 72  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานเรียนกวดวิชาศิลปะ ดนตรี จําแนกตามรายได
เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-Square  ในการทดสอบ
พบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ .284  ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับสมมตฐิานหลัก (Ho) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครไม
แตกตางกัน 
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ตาราง 73  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 

 

ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา 
ขอมูลเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการ 
ตัดสินใจเลือก 
สถาบันกวดวิชา 

ตัว
ผูเ
รีย
นเ
อง

 

เพื่
อน

 

บุค
คล

ใน
คร
อบ

คร
ัว 

คร
ู –

  อ
าจ
าร
ย 

เจ
าห

นา
ที่ส

ถา
นท

ูต 

รวม χ2 Sig 

รายไดเฉล่ียของ
ครอบครัวตอเดือน 

        

ต่ํากวา 30,000 บาท 36 
(25%) 

43 
(27.92%) 

13 
(20.31%) 

7 
(18.92%) 

0 
(0%) 

99 
(24.75%) 

5.616 .690 

30,001 – 40,000 
บาท 

40 
(27.78%) 

34 
(22.08%) 

20 
(31.25%) 

8 
(21.62%) 

0 
(0%) 

102 
(25.5%) 

  

มากกวา 40,000  
บาท 

68 
(47.22%) 

77 
(50%) 

31 
(48.44%) 

22 
(59.46%) 

1 
(100%) 

199 
(49.75%) 

  

รวม 144 
(100%) 

154 
(100%) 

64 
(100%) 

37 
(100%) 

1 
(100%) 

400 
(100%) 

  

 
 จากตาราง 73  พบวา ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวด
วิชา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-
Square  ในการทดสอบพบวา  Sig(2-tailed)(p) เทากับ  .690 ซึ่งมากกวา .05  นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
 
 สมมติฐาน 8  ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ มีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน
วิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา)และคาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) สามารถเขียน
เปนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
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 Ho: ปจจัยดานการเรียนการสอนและบรกิาร ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียน
โดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 H1: ปจจัยดานการเรียนการสอนและบรกิาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียน
โดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 สําหรับสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือหาคาความสัมพันธของตัวแปร จะใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  
 

ตาราง  74  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) 

 

จํานวนวิชาเรยีนกี่วิชาโดยเฉลี่ย 
(วิชาตอ1ปการศึกษา) ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 
ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ 
1.ความหลากหลายของหลกัสูตรการเรียน .198* .000 ไมมีความสัมพันธเลย 
2.เน้ือหาเอกสารประกอบการเรียนตรงตาม
หลักสูตร 

.105* .035 ไมมีความสัมพันธเลย 

3.ครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอน .087 .081 ไมมีความสัมพันธเลย 
4.การเอาใจใสและดูแลของครูผูสอน -.062 .215 ไมมีความสัมพันธเลย 
5.ความเปนกนัเองและมีน้ําใจของครูผูสอนและ
พนักงาน 

-.004 .941 ไมมีความสัมพันธเลย 

6.การจัดจํานวนนักเรียนตอหองเรียนเหมาะสม .108* .031 ไมมีความสัมพันธเลย 
7.การรับรองผลการเรียนหลังการเรียน .027 .588 ไมมีความสัมพันธเลย 
8.การใหบริการแนะแนวทางการศึกษา .196* .000 ไมมีความสัมพันธเลย 
    
9.ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม .229* .000 มีความสัมพันธนอย 
10.การใหบรกิารของเจาหนาที่เพียงพอตอความ
ตองการ 

.238* .000 มีความสัมพันธนอย 

รวม .224* .000 มีความสัมพันธนอย 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 74  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานการเรียนการสอน
และบริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ปการศึกษา) โดยรวม มีคา Sig. เทากับ .000 
ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ   มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ป
การศึกษา) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .224 แสดงวา ระดับความสัมพันธมีความสัมพันธนอย 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตาราง  75  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการกับ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 

 

คาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) 
ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ 
1.ความหลากหลายของหลกัสูตรการเรียน .160* .001 ไมมีความสัมพันธเลย 
2.เน้ือหาเอกสารประกอบการเรียนตรงตาม
หลักสูตร 

.030 .550 ไมมีความสัมพันธเลย 

3.ครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอน .076 .128 ไมมีความสัมพันธเลย 
4.การเอาใจใสและดูแลของครูผูสอน -.049 .324 ไมมีความสัมพันธเลย 
5.ความเปนกนัเองและมีน้ําใจของครูผูสอนและ
พนักงาน 

-.020 .686 ไมมีความสัมพันธเลย 

6.การจัดจํานวนนักเรียนตอหองเรียนเหมาะสม .128* .010 ไมมีความสัมพันธเลย 
7.การรับรองผลการเรียนหลังการเรียน .074 .139 ไมมีความสัมพันธเลย 
8.การใหบริการแนะแนวทางการศึกษา .171* .001 ไมมีความสัมพันธเลย 
9.ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม .172* .001 ไมมีความสัมพันธเลย 
10.การใหบรกิารของเจาหนาที่เพียงพอตอความ
ตองการ 

.180* .000 ไมมีความสัมพันธเลย 

รวม .192* .000 ไมมีความสัมพันธเลย 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 75  สัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานการเรียนการสอน
และบริการกบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขตในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม)โดยรวม มีคา Sig. เทากับ .000 
ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบนักวด
วิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาท
ตอเทอม) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .192 แสดงวา ระดับความสัมพันธไมมีความสัมพันธเลย 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ.05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 
 สมมติฐาน 9 ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียน
เปนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 Ho: ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 H1: ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สําหรับสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะฃหเพ่ือหาคาความสัมพันธของตัวแปร จะใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  
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ตาราง 76 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชากับ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) 

 

ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) 
ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา 
1.ระดับราคาคาเลาเรียนเหมาะสม -.286* .000 มีความสัมพันธนอย 
2.ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับเนื้อหาการ
เรียนการสอน 

-.094 .060 ไมมีความสัมพันธเลย 

3.ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับคุณภาพ
และบริการ 

-.046 .356 ไมมีความสัมพันธเลย 

4.สามารถผอนชําระหรือแบงจายคาเรียนได -.307* .000 มีความสัมพันธนอย 
รวม -.296* .000 มีความสัมพันธนอย 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 76  สัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานคาใชจายในการ
เรียนกวดวชิากับกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบนักวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)โดยรวม มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบนั
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานจํานวนวิชาเรยีนโดยเฉลี่ย( 1 ป
การศึกษา) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .296 แสดงวา ระดับความสัมพันธมีความสัมพันธนอย 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ.05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว   
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ตาราง 77 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชากับ
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 

 

คาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) 
ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา 
1.ระดับราคาคาเลาเรียนเหมาะสม -.203* .000 มีความสัมพันธนอย 
2.ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับเนื้อหาการ
เรียนการสอน 

-.019 
 

.711 ไมมีความสัมพันธเลย 

3.ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับคุณภาพ
และบริการ 

.005 .920 ไมมีความสัมพันธเลย 

4.สามารถผอนชําระหรือแบงจายคาเรียนได -.262* .000 มีความสัมพันธนอย 
รวม -.205* .000 มีความสัมพันธนอย 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 77  สัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานคาใชจายในการ
เรียนกวดวชิากับกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบนักวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) โดยรวม มีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่ง
นอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบนั
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  คาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาท
ตอเทอม) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .205 แสดงวา ระดับความสัมพันธมีความสัมพันธนอย ที่
ระดับนัยสําคญัทางสถิต ิ.05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว   
 
 สมมติฐาน 10 ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถเขียนเปน
สมมติฐานยอยไดดังนี้ 
 Ho: ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา  ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 H1: ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา มีความสมัพันธตอพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 สําหรับสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือหาคาความสัมพันธของตัวแปร จะใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  
 
ตาราง 78 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชากับ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) 

 

ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) 
ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 
1.ภาพพจนและชื่อเสียงของโรงเรียน                 .236* .000 มีความสัมพันธนอย 
2.ชื่อเสียงของครูที่สอนกวดวิชา .202* .000 มีความสัมพันธนอย 
3.ชื่อเสียงจากจํานวนนักเรียนที่สอบเขา
มหาวิทยาลัยได 

-.038 .454 ไมมีความสัมพันธเลย 

4.มีชื่อเสียงดานการสอนเปนที่ยอมรับของบุคคล
ทั่วไป 

.212* .000 มีความสัมพันธนอย 

รวม .203* .000 มีความสัมพันธนอย 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 78 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียน
กวดวิชากบักบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) โดยรวม มีคา Sig. เทากับ .000 
ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา  มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบนักวด
วิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ป
การศึกษา) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .203 แสดงวา ระดับความสัมพันธมีความสัมพันธนอย 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ.05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว  
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ตาราง 79  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชากับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เรื่องคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 

 

คาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) 
ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา 
1.ภาพพจนและชื่อเสียงของโรงเรียน                 .181* .000 ไมมีความสัมพันธเลย 
2.ชื่อเสียงของครูที่สอนกวดวิชา .128* .011 ไมมีความสัมพันธเลย 
3.ชื่อเสียงจากจํานวนนักเรียนที่สอบเขา
มหาวิทยาลัยได 

-.049 .331 ไมมีความสัมพันธเลย 

4.มีชื่อเสียงดานการสอนเปนที่ยอมรับของบุคคล
ทั่วไป 

.202* .000 มีความสัมพันธนอย 

รวม .152* .002 ไมมีความสัมพันธเลย 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 79 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียน
กวดวิชากบักบัพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม)  โดยรวม มีคา Sig. เทากับ 
.002 ซึ่งนอยกวา .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวชิา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานคาใชจายในการ
เรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .152 แสดงวา ระดับความสัมพันธไม
มีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ.05 แสดงวาผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 
 สมมติฐาน 11 ปจจัยดานสถานที่ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเปนสมมติฐานไดดังนี้ 
 Ho: ปจจัยดานสถานที่ ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 H1: ปจจัยดานสถานที่ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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 สําหรับสถิติที่นํามาใชในการวิเคราะหเพ่ือหาคาความสัมพันธของตัวแปร จะใชสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  
 
ตาราง  80 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานสถานที่  กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  เร่ืองจํานวน
วิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) 

 

ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) 
ปจจัยดานสถานที่ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ปจจัยดานสถานที่ 
1.ทําเลทีต่ั้งของสถาบันกวดวิชาอยูใกลที่พัก
อาศัย 

-.026 .610 ไมมีความสัมพันธเลย 

2.สถาบันกวดวิชาตั้งอยูใกลโรงเรียน .007 .896 ไมมีความสัมพันธเลย 
3.สถานที่ตั้งสถาบันกวดวิชาอยูในศูนยการคา -.089 .077 ไมมีความสัมพันธเลย 
4.สถานที่ตั้งอยูในที่ ๆ มีการคมนาคมสะดวก -.079 .113 ไมมีความสัมพันธเลย 

รวม -.062 .214 ไมมีความสัมพันธเลย 

 
 จากตาราง 80  สัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานสถานที่ กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)  โดยรวม มีคา Sig. เทากับ .214 ซึ่งมากกวา .05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ปจจัยดานสถานที่  ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรยีนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดานจํานวนวชิาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา) โดยมีคา Correlation (r) เทากับ .062 แสดงวา 
ระดับความสมัพันธไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิต ิ.05 แสดงวาผลการวิจัยไม
สอดคลองกับสมมติฐานทีต่ัง้ไว 
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ตาราง 81 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานสถานที่  กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  เร่ืองคาใชจายในการ
เรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 

 

คาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) 
ปจจัยดานสถานที่ 

r Sig. ระดับความสัมพันธ 

ปจจัยดานสถานที่ 
1.ทําเลทีต่ั้งของสถาบันกวดวิชาอยูใกลที่พัก
อาศัย 

-.026 .609 ไมมีความสัมพันธเลย 

2.สถาบันกวดวิชาตั้งอยูใกลโรงเรียน .010 .840 ไมมีความสัมพันธเลย 
3.สถานที่ตั้งสถาบันกวดวิชาอยูในศูนยการคา -.068 .172 ไมมีความสัมพันธเลย 
4.สถานที่ตั้งอยูในที่ ๆ มีการคมนาคมสะดวก -.066 .189 ไมมีความสัมพันธเลย 

รวม -.050 .321 ไมมีความสัมพันธเลย 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 81  สัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันระหวางปจจัยดานคาใชจายในการ
เรียนกวดวชิากับกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบนักวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) โดยรวม มีคา Sig. เทากับ .321 ซึ่ง
มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา ปจจัยดานคาใชจายในการเรยีน
กวดวิชา  ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวชิา (บาทตอเทอม) โดยมีคา 
Correlation (r) เทากับ .050 แสดงวา ระดับความสัมพันธไมมีความสัมพันธ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิต ิ.05 แสดงวาผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการคนควา 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยจะมุง
ศึกษาถึงปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชา ไดแก  ดานการเรียนการสอนและบริการ  
ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา  ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา  ดานสถานที่ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการตัดสินเลือกสถาบันกวดวิชา ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนตอการปรับปรุง 
แกไขกลยุทธทางการตลาดและพัฒนาธุรกิจสถาบันกวดวิชาตอไปในอนาคต  
 

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลไดแก  เพศ  ศึกษาอยูในระดับชั้น  
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)   สังกัดของโรงเรียน   ระดับการศึกษาของผูปกครอง  อาชีพของ
ผูปกครอง รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ  
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ไดแก ดานการเรียนการสอนและบริการ  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา  ดานชื่อเสียง
ของโรงเรียนกวดวิชา  ดานสถานที่ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร    
 3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ไดแก ดานการเรียนการสอนและบริการ  ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา  
ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา  ดานสถานที่ กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนดานการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
โรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือการปรับปรุงกลยุทธ
ทางการตลาดและพัฒนาธุรกิจสถาบันกวดวิชาตอไปในอนาคต  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยใรครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ตัดสินใจเลือกเขา
เรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางจากกลุมประชากร ซึ่งเปนนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ตัดสินใจ
เลือกเรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน
ของกลุมตัวอยางจึงได  คํานวณโดยใชสูตรที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร(p)  (กัลยา วาณิชยบัญชา. 
2545: 26) ที่ระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95%โดยมมีความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางรอยละ 5 
ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 385  ตัวอยาง เพ่ิมกลุมตัวอยางประมาณ 4 % ของกลุมตัวอยาง รวม
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน โดยจะเก็บแบบสอบถามกับกลุมนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ที่
ตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

สมมติฐานทางการวิจัย   
 1.  ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 2.  ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 3.  ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 4.  ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 5.  ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 6.  ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 7.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่ตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 8.  ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดย
เฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
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 9.  ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียน
โดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 10. ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียน
โดยเฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 11. ปจจัยดานสถานที่ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1  ปการศึกษา)
และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
 ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือศึกษาถึงเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ไดแก  
เพศ  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น  คะแนนเฉลี่ยสะสม   สังกัดของโรงเรียน  ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-ended question) มีคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choice 
question) 
 ตอนที่ 2  ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ปจจัยดังน้ี ดานการเรียนการสอนและบริการ   ดานคาใชจายในการ
เรียนกวดวิชา  ดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา  และดานสถานที่   โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ 
Likert scale และใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) 
 ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด(Open-ended Questions) คําตอบใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple choice question)  
 

การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 เพ่ือใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสม
ของภาษาที่ใช ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ 
และเสนอแนะเพ่ิมเติม และนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  40  ชุด พรอมทั้งหาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
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โดยใชสูตรของ ครอนบัค (Cronbach)  ผลปรากฏวา ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ  
0.826 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับ
กลุมตัวอยาง แลวรอรับคืนดวยตนเอง โดยมีแหลงขอมูลดังนี้  
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 400  คน โดยผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลหลักที่ใช
ในการวิเคราะหตามสมมติฐานที่ตั้งไว เพ่ือใหไดขอสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่เกี่ยวขอกับการวิจัย ไดศึกษาจากการ
คนควาจากหนังสือ วิทยานิพนธ รายงานการศึกษาวิจัย ขอมูลจากอินเตอรเน็ตของหนวยงานตางๆ 
ที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ และสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดทําขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ทําการตอบเรียบรอยแลว ผูวจัิยนําแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาดําเนินการดังนี้                                                                                         
 1. นําแบบสอบถามที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบความสมบูรณกอนนําไป
วิเคราะห                                                                                                                   
 2. นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา                  
 3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือทําการประมวลผลขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป                                                                                                              
 4. ในการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
  1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency)  และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) ใน
การวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 และ 3 ขอที่ 10 และ 11 
  1.2 การหาคาเฉลี่ย (  Mean หรือ x   ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
deviation หรือ S.D.)ในการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2  และตอนที่ 3 ขอที่ 8 และ 9  
 2.  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)  
  2.1 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน โดย
ใช t - test แบบ Independent (Independent t-test) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ตอนที่ 1 ดานเพศ 
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ดานสังกัดของโรงเรียน และ ตอนที่ 3 ทานเรียนกวดวิชากี่วิชาโดยเฉลี่ยใน 1 ปการศึกษา คาใชจาย
ในการเรียนกวดวิชาตอเทอม   
  2.2 การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากวา 2 กลุม โดย
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One Way Analysis of  Variance)  เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐาน ตอนที่1 ดานศึกษาอยูในระดับชั้น  คะแนนเฉลี่ยสะสม   ระดับการศึกษาของผูปกครอง  
อาชีพของผูปกครอง  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณและ ตอนที่ 3  ทานเรียนกวด
วิชากี่วิชาโดยเฉลี่ยใน 1 ปการศึกษา คาใชจายในการเรียนกวดวิชาตอเทอม   
  2.3 การทดสอบคาความแตกตาง คาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Pearson Chi-
Square เพ่ือวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรทั้งสอง เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานตอนที่ 1 
ทั้งหมด ใชเปรียบเทียบกับแบบสอบถามสวนที่ 3 ปจจุบันทานเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง บุคคลผู
แนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา 
  2.4 การหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ที่เปนอิสระตอกัน โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย เพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพ่ือ
ใชทดสอบสมมติฐานตอนที่  2 เปรียบเทียบกับตอนที่ 3  ทานเรียนกวดวิชากี่วิชาโดยเฉลี่ยใน 1 ป
การศึกษา คาใชจายในการเรียนกวดวิชาตอเทอม   
 

ผลสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏดังนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิง ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.51 – 3.00 ศึกษาอยูใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( โรงเรียนรัฐบาล) ระดับการศึกษาของ
ผูปกครองปริญญาตรี อาชีพของผูปกครองธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ และรายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือนโดยประมาณมากกวา 40,000 บาท   
 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูบริโภคเรียนกวดวิชาประมาณ 3 วิชา สูงสุด 7 วิชา ต่ํา
ที่สุด 1 วิชา  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูบริโภคเสียคาใชจายในการเรียนกวดวิชา โดยเฉลี่ย
ประมาณ 8595 บาทตอเทอม สูงสุด 32000 บาทตอเทอม ต่ําสุด 1200 บาทตอเทอม  
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
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ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูบริโภคเรียนคณิตศาสตร ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศิลปะแดนตรี ตามลําดับ 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูบริโภคมีเพ่ือน เปนบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียน
กวดวิชา รองลงมาตัวผูเรียนเอง บุคคลภายในครอบครัว  ครู – อาจารย และเจาหนาที่สถานทูต 
ตามลําดับ 
 สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกสถาบันกวดวิชา
และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการของ
ผูบริโภคสวนใหญอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญ
มากที่สุด คือ ครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอน ระดับความสําคัญมาก คือ การเอาใจใสและดูแล
ของครูผูสอน ,  เน้ือหาเอกสารประกอบการเรียนตรงตามหลักสูตร , ความเปนกันเองและมีน้ําใจของ
ครูผูสอนและพนักงาน ,ความหลากหลายของหลักสูตรการเรียน , การจัดจํานวนนักเรียนตอ
หองเรียนเหมาะสม , การรับรองผลการเรียนหลังการเรียน , การใหบริการแนะแนวทางการศึกษา  
ระดับความสําคัญปานกลาง, ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม และการใหบริการของเจาหนาที่เพียงพอตอ
ความตองการ 
  ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชาของ
ผูบริโภคสวนใหญอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญ
มาก คือ ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับคุณภาพและบริการ , ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับ
เน้ือหาการเรียนการสอน และ ระดับราคาคาเลาเรียนเหมาะสม ระดับความสําคัญปานกลาง คือ 
สามารถผอนชําระหรือแบงจายคาเรียนได  
         ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชาของ
ผูบริโภคสวนใหญอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญ
มาก คือ ชื่อเสียงจากจํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยได , ชื่อเสียงของครูที่สอนกวดวิชา , มี
ชื่อเสียงดานการสอน เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป และภาพพจนและชื่อเสียงของโรงเรียน 
         ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานของผูบริโภคสวนใหญอยูในระดับ
ความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ สถานที่ตั้งอยูในที่ ๆ มี
การคมนาคมสะดวก , สถานที่ตั้งสถาบันกวดวิชาอยูในศูนยการคา และทําเลที่ตั้งของสถาบันกวด
วิชาอยูใกลที่พักอาศัยมี ระดับความสําคัญปานกลาง คือ สถาบันกวดวิชาตั้งอยูใกลโรงเรียน   
 สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  ผลปรากฏดังน้ี 
 สมมติฐาน 1  
     ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ปการศึกษา), ดาน
คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) , เลือกเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง ไดแก คณิตศาสตร 
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ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ ดนตรี และ
บุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชาไมแตกตางกัน   
 สมมติฐาน 2  
 ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ป
การศึกษา)  และดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) แตกตางกัน ยกเวนในดานเลือก
เรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร ภาษาตางประเทศ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ ดนตรี และบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชาไม
แตกตางกัน 
 สมมติฐาน 3  
 ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ปการศึกษา) , 
คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) และ ดานเลือกเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง ไดแก 
ภาษาไทย วิทยาศาสตรแตกตางกัน ยกเวนในดานเลือกเรียนกวดวิชาในวิชาใดบาง ไดแก 
คณิตศาสตร  ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี และดานบุคคลผู
แนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชาไมแตกตางกัน 
 สมมติฐาน 4  
 ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานเลือกเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร  ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร  ภาษาตางประเทศ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และดานบุคคลผูแนะนําหรือ
ชักจูงใหมาเรียนกวดวิชาแตกตาง ยกเวนในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (  1  ปการศึกษา) , 
คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) และในดานเลือกเรียนกวดวิชา ศิลปะ ดนตรี ไม
แตกตางกัน  
 สมมติฐาน 5  
 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ป
การศึกษา) , คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) และในดานเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร  
ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแตกตางกัน ยกเวนในดานเลือกเรียนกวดวิชากลุม
วิทยาศาสตร  ภาษาตางประเทศ  ศิลปะ ดนตรี  และดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวด
วิชาไมแตกตางกัน  
 สมมติฐาน 6  
 ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ป
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การศึกษา), คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) และในดานเรียนกวดวิชากลุม
วิทยาศาสตรแตกตางกัน ยกเวนในดานเลือกเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร  ภาษาไทย  
ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ ดนตรี และดานบุคคลผูแนะนําหรือชัก
จูงใหมาเรียนกวดวิชาไมแตกตางกัน  
 สมมติฐาน 7  
 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณที่ตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวน
วิชาเรียนโดยเฉลี่ย( 1 ปการศึกษา)กับ คาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม)  และในดาน
เลือกเรียนกวดวิชา คณิตศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แตกตางกัน ยกเวนในดานเลือกเรียนกวดวิชา วิทยาศาสตร  ศิลปะ ดนตรี และดานบุคคลผูแนะนํา
หรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชาไมแตกตางกัน   
 สมมติฐาน 8  
 ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดย
เฉลี่ย (1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 สมมติฐาน 9  
 ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดย
เฉลี่ย ( 1 ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 สมมติฐาน 10  
 ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดย
เฉลี่ย (1 ปการศึกษา )และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม)               
 สมมติฐาน 11  
 ปจจัยดานสถานที่ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย(  1  ปการศึกษา)
และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
 

อภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดพบประเด็นที่นาสนใจในการนํามา
อภิปรายผลดังตอไปน้ี  
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 1. ดานขอมูลสวนบุคคล 
  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  พบวาสวนใหญเปน
เพศหญิง ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 2.51 – 3.00 ศึกษา
อยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( โรงเรียนรัฐบาล) ระดับการศึกษาของ
ผูปกครองปริญญาตรี อาชีพของผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ และ รายได
เฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณมากกวา 40,000 เน่ืองจากจํานวนประชากรสวนใหญของ
ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเพศหญิงมากกวาเพศชายทําใหจํานวนผูที่ไดรับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ปจจุบันมีจํานวนเพศหญิงสูงกวาเพศชายตามไปดวย และดวยการสงเสริมการ
สวัสดิการขั้นพื้นฐานของทางภาครัฐในการใหการสนับสนุนดานศึกษาที่เทาเทียมกัน ทําใหจํานวนผู
ไดรับการศึกษาจากโรงเรียนของรัฐมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สวนในดานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้น เน่ืองจากมัธยมศึกษาปที่ 6 นั้นเปนชวงที่กําลัง
เตรียมตัวในการสอบเขามหาวิทยาลัย  จึงตองมีการกวดขันเรื่องการเรียนกวดวิชามากกวานักเรียน
มัธยมชั้นอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาวบุษกร ไวยพจน ( 2547: บทคัดยอ)  ไดทําการ
วิจัยเรื่อง การตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรใน
กรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ศึกษาอยูในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนรัฐบาล) การศึกษาของบิดาระดับปริญญาตรี  
การศึกษาของมารดาระดับปริญญาตรี  บิดาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มารดาประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวมากกวา 40,000 บาท  
 2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
    2.1 ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ   
   ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ
ของผูบริโภคสวนใหญอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่ มีระดับ
ความสําคัญมากที่สุด คือ ครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาว
ทิพวรรณ  สุนทรเทพวรากุล (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องปจจัยการตัดสินใจของ
ผูใชบริการใรการเลือกโรงเรียนกวดวิชา พบวาครูผูสอนมีคุณภาพแลประสบการณสูงมีการตัดสินใจ
เลือกเปนอันดับแรก เน่ืองจากผูใชบริการเห็นวามีความสําคัญและเปนที่ตองการมากที่สุดในการมา
เรียนกวดวิชา และสอดคลองกับงานวิจัยของ นางสายหยุด ผาคํา (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย
เร่ืองการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนพิเศษเอกชนของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาปที่ 4 – 6 ในเขต
อําเภอเมืองอุดรธานี พบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนพิเศษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ไดแก ครูผูสอนที่มีเทคนิคการสอนดี มีความสามารถในการ 
ถายทอดความรูไดดี การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ความมีชื่อเสียงของสถานที่เรียนพิเศษ 
เน้ือหาหรือโปรแกรมการเรียนดี ชวงเวลาเรียนที่เหมาะสม พนักงานตอนรับมีความสุภาพและ
อัธยาศัยดี 
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     2.2  ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา 
   ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา
ของผูบริโภคสวนใหญอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่ มีระดับ
ความสําคัญมาก คือ ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับคุณภาพและบริการ ,ระดับคาเลาเรียน
เปรียบเทียบกับเน้ือหาการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาวนลินี  เสนาเปา  
(2544: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการในการเลือกสถาบันสอน
ภาษาตางประเทศ ในเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยดานราคามีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันสอนภาษาตางประเทศของผูตอบแบบสอบถามเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมีผลมาก 
    2.3 ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา   
   ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา
ของผูบริโภคสวนใหญอยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่ มีระดับ
ความสําคัญมาก คือ ชื่อเสียงจากจํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของถนิมภรณ อินทแกลว   (2553: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา ปจจัยดานสถาบันกวดวิชาที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจกวดวิชาของนักเรียนพบวา คือ การมีชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา ดาน
บุคลากรคือ วุฒิการศึกษาของผูสอนที่ตรงกับรายวิชาที่สอน ดานสถาบันที่สอนกวดวิชาคือ การที่มี
จํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยไดเปนจํานวนมาก 
             2.4  ปจจัยดานสถานที่ 
   ผลการวิเคราะห พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยดานสถานที่ของผูบริโภคสวนใหญ
อยูในระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ สถานที่
ตั้งอยูในที่ ๆ มีการคมนาคมสะดวก , สถานที่ตั้งสถาบันกวดวิชาอยูในศูนยการคา และทําเลที่ตั้งของ
สถาบันกวดวิชาอยูใกลที่พักอาศัยมี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาวนลินี  เสนาเปา (2544: 
บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผูใชบริการในการเลือกสถาบันสอน
ภาษาตางประเทศ ในเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยดานสถานที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันสอนภาษาตางประเทศของผูตอบแบบสอบถามเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับความสําคัญมาก และมีผลมากตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
 3.  อภิปรายผลตามสมมติฐาน 
  3.1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย, ดานคาใชจาย
ในการเรียนกวดวิชา, วิชาที่เลือกเรียน และบุคคลผูแนะนําใหเรียนกวดวิชา ไมแตกตางกัน ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะไมวาผูบริโภคจะเปนเพศชายหรือหญิง ก็สามารถ
ไดรับการศึกษาไดอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งสามารถตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาไดเหมือนกัน  
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  3.2 ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนวิชาเรียนโดย
เฉลี่ย, ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และ
สอดคลองกับงานวิจัยของประภัสสร พรหมบุตร (2549:บทคัดยอ) เร่ืองการศึกษาทัศนคติ ความเชื่อ 
และการคลอยตามกลุมอางอิงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอการเรียนกวดวิชา ที่พบวา 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ระดับชั้นเรียน แตกตางกัน มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเรียน
กวดวิชาแตกตางกัน 
  3.3 ผูบริโภคที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย, 
ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา, วิชาที่เลือกเรียน แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
และสอดคลองกับงานวิจัยของนางสาวบุษกร ไวยพจน ( 2547: บทคัดยอ) เร่ือง การตัดสินใจเรียน
กวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตรในกรุงเทพมหานคร ที่พบวานักเรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตางกัน มีการตัดสินใจเรียนกวดวิชา ดานมุงหวังศึกษาตอในคณะยอด
นิยมและ มหาวิทยาลัยชั้นนํา และดานการจัดการเรียนสอนของโรงเรียนกวดวิชาแตกตางกัน 
นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) สูง จะเนนเรียนเพ่ือทบทวนเนื้อหาการเรียนและการใชเวลา
วางในการเรียนเสริมเพ่ือเตรียมตัวสอบเพื่อศีกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 
  3.4 ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ในดานเลือกเรียนกวดวิชาใน
วิชาใดบาง ไดแก  คณิตศาสตร ภาษาไทย กลุมวิทยาศาสตร  ภาษาตางประเทศ  สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และดานบุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชาแตกตาง  ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ไดตั้งไว กลาวคือ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนมักไดรับการสงเสริมใหเรียนกวด
วิชาในวิชาหลัก เพ่ือแขงขันเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษานอยกวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
รัฐบาล เน่ืองจากไมตองเนนเพ่ือการสอบแขงขันเพื่อเขาศึกษาตอเหมือนนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
รัฐบาล โดยมีอิทธิพลและสภาพแวดลอมทางสังคมจากบุคคลภายนอกที่ใหคําแนะนําและการ
สนับสนุนการเรียนพิเศษในรายวิชาแตกตางกัน  
             3.5 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาของผูปกครองแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนวิชาเรียน
โดยเฉลี่ย, ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา, วิชาที่เลือกเรียน แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของประภัสสร พรหมบุตร (2549: บทคัดยอ) เรื่อง 
การศึกษาทัศนคติ ความเชื่อ และการคลอยตามกลุมอางอิงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี

ตอการเรียนกวดวิชา  ที่พบวา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีระดับการศึกษาของบิดา และ
การศึกษาของมารดาตางกัน มีความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเรียนกวดวิชา แตกตางกัน เนื่องดวย

การศึกษาของบิดา และการศึกษาของมารดา มีผลตอการคลอยตามและความเชื่อเกี่ยวกับการเรียน
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กวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย บิดามารดาที่มีการศึกษาสูงจึงมักใหการสนับสนุนการ
เรยนกวดวิชาแกบุตรหลายอยางยิ่ง  
  3.6 ผูบริโภคที่มีอาชีพของผูปกครองแตกตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน ในดานจํานวนวิชาเรียน
โดยเฉลี่ย, ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา, วิชาที่เลือกเรียน แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ผูปกครองที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ จะมีสภาพคลองใน
การใชจายเพ่ือการสงบุตรหลานการเรียนในสถาบันกวดวิชามากกวาผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืน 
เน่ืองจากอาชีพมีผลตอการไดรับรายไดของผูปกครอง ผูปกครองที่ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว / เจาของ
กิจการ สามารถบริหารจัดการใชจายดานการเงินไดเอง  ไมตองรอระยะเวลาในการรับรายไดตาม
กําหนดระยะเวลาเปนเดือนอยางเชนอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
การใหการสนับสนุนดานการเรียนกวดวิชาจึงสามารถใหการสนับสุนแกบุตรหลานไดอยางเต็มที่   
  3.7 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชาแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับ
งานวิจัยของประภัสสร พรหมบุตร (2549:บทคัดยอ)  เร่ืองการศึกษาทัศนคติ ความเช่ือ และการ
คลอยตามกลุมอางอิงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีตอการเรียนกวดวิชา  พบวานักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูงกวา มีความเชื่อวาการเรียนกวดวิชา
ทําใหใหไดความรูใหมๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการเรียนชั้นเรียนปกติ รูเทคนิคและสูตรลัดตางๆ ทํา
ใหการเรียนและผลคะแนนเรียนดีขึ้น และเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนเปนไปไดมากกวา 
นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํากวา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ นักเรียนฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวต่ํา รับรูถึงความไมพรอมดานคาใชจายและคิดวาทําใหสิ้นเปลืองคาใชจาย จึงไมไดให
ความสําคัญกับการเรียนกวดวิชาเทากับนักเรียนฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ที่ครอบครัวมี
ความพรอมจะสนับสนุนใหบุตรหาความรูเพ่ิมเติม การเรียนกวดวิชาจึงกลายเปนทางเลือกหนึ่งที่คิด
วาเปนประโยชน 
  3.8 ความคิดเห็นของปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1  ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของสายหยุด ผาคํา (2546:บทคัดยอ)  

เรื่องการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนพิเศษเอกชนของนักเรียนระดับมัธยม ศึกษาปที่ 4 – 6 ในเขตอําเภอ

เมืองอุดรธานี พบวาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนพิเศษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ไดแก ครูผูสอนที่มีเทคนิคการสอนดี มีความสามารถในการ ถายทอดความรูไดดี 

การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เนื้อหาหรือโปรแกรมการเรียนดี ชวงเวลาเรียนที่เหมาะสม 

พนักงานตอนรับมีความสุภาพและอัธยาศัยดี 
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  3.9 ความคิดเห็นของปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (  1  ปการศึกษา) และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม) 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน (2546: 53 อางอิงจาก Kotler. 2003: 16) ที่วาราคา 
(Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ  ที่มีความจําเปนตองจาย เพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือ 
หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ
ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น  ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตองคํานึงถึง
คุณคาที่รับรู ( Perceived Value ) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาใน
คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ และการแขงขัน 
  3.10 ความคิดเห็นของปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ดานจํานวนวิชาเรียนโดยเฉลี่ย (1  ปการศึกษา )และคาใชจายในการเรียนกวดวิชา (บาทตอเทอม)  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของถนิมภรณ อินทแกลว   (2553: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบวา ปจจัย
ดานมีชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชา โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบัน
กวดวิชา 
 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลายในเขตกรุงเทพมหานครครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   
  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นตางกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน โดย
ผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะมีจํานวนการเรียนกวดวิชา และคาใชจาย
ในการเรียนกวดวิชามากกวาผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ดังนั้น ฝายการตลาดของสถาบันกวดวิชาควรจัดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมใหกบั
ผูบริโภคที่มีความแตกตางในแตละระดับชั้นเรียน โดยอาจมีการจัดหลักสูตพิเศษที่เรงรัดระยะสั้น
เฉพาะชั้นเรียนแตละชั้นเรียน เนนการสอนที่มีความเขมขนของเนื้อหาตามระดับชั้นเรียน  โดนเนน
การทําการตลาดที่กลุมผูบริโภคเปาหมายหลักคือ กลุมผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มากกวาผูบริโภคที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นอ่ืน เน่ืองจากให
ความสําคัญและกวดขันการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัยมากกวาชั้นเรียนอ่ืน  
ทั้งน้ีการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมโดยแยกความเขมขนของเนื้อหาตามระดับชั้นจะ
สามารถดึงดูดใหผูบริโภคที่มีระดับชั้นที่แตกตางไดทุกกลุมชั้น 
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  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่มีสังกัดของโรงเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน โดยนักเรียน
ที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลมักใหความสําคัญกับการเรียนมากกวานักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชน 
เนื่องจากตองเนนเพื่อการสอบแขงขันเพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝายการตลาดของ
สถาบันกวดวิชาควรเนนเจาะกลุมลูกคาเปาหมายที่เปนนักเรียนในโรงเรียนของภาครัฐเปนหลัก 
เน่ืองจากมีจํานวนโรงเรียนที่มากกวาและกลุมเปาหมายสวนใหญที่สนใจเรียนในสถาบันกวดวิชาเปน
นักเรียนในโรงเรียนของภาครัฐ อาจมีใหความรวมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมของภาครัฐในการ
จัดการแนะแนวการศึกษาและจัดการเรียนสอนระยะสั้นฟรีชวงปดเทอม เพ่ือการเตรียมความพรอมสู
สนามสอบจริง ทั้งน้ีเปนการสรางความรูจักใหกับผูบริโภคตามโรงเรียนตางๆและกอให 
เกิดภาพลักษณที่ดีใหกับสถาบันกวดวิชาที่มีตอโรงเรียน ดึงดูดใหมีความสนใจใหเขามาใชบริการใน
สภาบันกวดวิชาภายหลังได เพราะไดรับการทดลองเรียนมาแลว  
  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลมักใหความสําคัญกับการเรียน
กวดวิชาหลักในทุกรายวิชา เน่ืองจากเปนรายวิชาหลักที่มีความสําคัญตอการสอบแขงขันเพ่ือเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย ดังน้ัน สถาบันกวดวิชาควรจัดหลักสูตรพิเศษที่รวมทุกรายวิชาที่เปนวิชา
หลักเปนกลุมเดียวกันเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคเขามาเรียนในหลายวิชาของสถาบันเดียวกันมากขึ้น โดย
จัดอาจารยผูมีความรูและมีชื่อเสียงแตละรายวิชามาสอนที่สถาบัน โดยเนนใหมีความครอบคลุมใน
เน้ือหาและรายวิชาที่ตรงตามหลักสูตรครบถวนทุกรายวิชา  
 2. ดานปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา 
  ปจจัยดานการเรียนการสอนและบริการ มีระดับความสําคัญมากในการตัดสินใจเลือก
สถาบันกวดวิชา เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ครูผูสอนที่มีความ
ชํานาญในการสอน ระดับความสําคัญมาก คือ การเอาใจใสและดูแลของครูผูสอน ,  เน้ือหาเอกสาร
ประกอบการเรียนตรงตามหลักสูตร ดังนั้น ฝายการตลาดของสถาบันกวดวิชาควรเนนจุดแข็ง
ทางดานการสรางชื่อเสียงของครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอน การดูแลเอาใจใสและความ
เหมาะสมของเอกสารการเรียนเปนหลัก สถาบันกวดวิชาอาจมีการติดปายครูผูสอนที่เปนที่รูจักหรือ
ครูผูสอนที่ไดรับราวัลดีเดนเปนพรีเซ็นเตอรประจําสถาบัน มีแผนพับ โบรชัวรโฆษณาสถาบันมีรูป
บรรยากาศการเรียนการสอนจากครูผูสอน ความเอาใจใสผูเรียนอยางใกลชิด และมีการสอนดวย
เอกสารการเรียนที่ดีมีมาตรฐานตรงตามหลักสูตรการเรียนในชั้นเรียน 
  ปจจัยดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา มีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวาขอที่มีระดับความสําคัญมาก คือ ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับคุณภาพและบริการ ดังน้ัน
สถาบันกวดวิชาควรเนนการไดไดรับการเรียนที่มีคุณภาพ  รักษาคุณภาพในดานการเรียนการสอน
ทั้งดานการจัดการเรียนการสอนและการบริการ การไดรับเน้ือหาที่ครบถวน ความคุมคาของราคาคา
เลาเรียนตอการบริการที่ไดรับเหนือกวาสถาบันอ่ืน  
  ปจจัยดานชื่อเสียงของโรงเรียนกวดวิชามีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวาขอที่มีระดับความสําคัญมากในทุกขอ คือ ชื่อเสียงจากจํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัย
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ได , ชื่อเสียงของครูที่สอนกวดวิชา , มีชื่อเสียงดานการสอนเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป ดังนั้นฝาย
การตลาดของสถาบันกวดวิชาควรโปรโมทชื่อเสียงของสถาบันใหเปนที่รูจัก ในดานชื่อเสียงจาก
จํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลัยได ชื่อเสียงของครูที่สอน โดยอาจมีการใหผูที่เคยเรียนใน
สถาบันแลวประสบความสําเร็จในการสอบที่ไดคะแนนที่สูงมาเปนพรีเซ็นเตอรใหกับสถาบัน  การ
โชวรางวัลการประกวดแขงขันของผูเรียน การรับรองดวยรางวัลทางดานคุณภาพทางการเรียนการ
สอนเปนตน 
  ปจจัยดานสถานที่มีระดับความสําคัญมาก เม่ือพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีระดับ
ความสําคัญมาก คือ สถานที่ตั้งอยูในที่ ๆ มีการคมนาคมสะดวก , สถานที่ตั้งสถาบันกวดวิชาอยูใน
ศูนยการคา ดังน้ัน ฝายการตลาดของสถาบันกวดวิชาควรพิจารณาและวิเคราะหสถานที่ตั้งที่มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง อยูในยานที่มีสิ่งอํานวนความสะดวกอื่นที่หลากกหลาย เชน ใกล
ศูนยการคา แหลงชุมชน ตั้งอยูในจุดศูนยกลางของการเดินทางสาธารณะ   
 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  
 1. ควรศึกษาเรื่องเดียวกันน้ีโดยใชกลุมตัวอยางในเขตจังหวัดอ่ืน ๆ ที่มีธุรกิจ กวดวิชาเปน
จํานวนมาก  
 2. ควรศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกตอไป เชน วิเคราะหคุณสมบัติของครูผูสอนที่ นักเรียน
ในโรงเรียนกวดวิชาพึงพอใจ วิเคราะหเน้ือหาวิชาหลักที่นักเรียนนิยมเรียนที่สัมพันธกับขอสอบเขา
เรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย วิเคราะหตนทุนและการกําหนดราคาคาเรียนในแตละหลักสูตรที่
สามารถมีกําไรและแขงขันไดวิเคราะหแนวโนมดานจํานวนผูเรียนในอนาคต 
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แบบสอบถาม

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนประกอบการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทตาม
หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวชิา
ของนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยในครัง้นี้ สามารถ
นําไปใชพัฒนาหลักสูตร บคุลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหตรงกับความตองการของ
ผูเรียนของสถาบันกวดวชิา เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการบริการตอไป 
 ผูทําวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม 
คําตอบของทานผูทําวิจัยจะเก็บไวเปนความลับและใชสําหรับเปนขอมูลเพื่อสรุปผลการวิจัยใน
ลักษณะภาพรวมดังนั้นคําตอบของทานจะไมมีผลเสียหายตอทานแตประการใด 
 โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ  
 ตอนที ่1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2  ปจจัยที่ผลตอการตัดสินเลือกสถาบันกวดวิชาและพฤตกิรรมการตัดสินใจ
เลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑแสดงระดับ
ความสําคัญของการตัดสินใจเปน 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3  ขอมูลดานพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้น
มัธยมปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
 ในโอกาสนี้ผูทําวิ จัยตองขอขอบคุณทุกทานอยางสูงที่ ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม      
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง (   ) หนาขอที่ตรงกบัความเปนจริงมากที่สุด 
1. เพศ  
  (   ) 1. ชาย     (   ) 2. หญิง  
2. กําลังศึกษาอยูในระดับชัน้ 
  (   )  1. มัธยมศึกษาปที ่4    (   ) 2. มัธยมศึกษาปที ่5 
  (   )  3. มัธยมศึกษาปที ่6      
3. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 
  (   )  1. ต่ํากวา 2.00   (   )  2.  2.00 – 2.50                            
  (   )  3. 2.51 – 3.00   (   )  4. 3.01 – 3.50 
  (   )  5. 3.51 – 4.00 
4. สังกัดของโรงเรียน 
  (   )  1. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โรงเรียนรัฐบาล) 
  (   )  2. สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน)                                     
5. ระดับการศกึษาของผูปกครอง 
  (   )  1. ต่ํากวาปริญญาตรี          (   ) 2. ปริญญาตรี 
  (   )  3. สูงกวาปริญญาตร ี             
6. อาชีพของผูปกครอง 
  (   )  1.ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  2. พนักงานบริษัทเอกชน      
  (   )  3.ธุรกิจสวนตวั / เจาของกิจการ (   )  4. พอบาน / แมบาน         
  (   )  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................      
7. รายไดเฉลีย่ของครอบครัวตอเดือนโดยประมาณ 
  (   )  1.   ต่ํากวา 20,000 บาท  (   )  2.   20,000 – 30,000 บาท 
  (   )  3.   30,001 – 40,000 บาท  (   )  4.   มากกวา 40,000 บาท    
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ตอนที่ 2  ปจจัยที่มีความสาํคัญตอการเลอืกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวาง (   ) หนาขอที่ตรงกบัความเปนจริงมากที่สุด  

ระดับความสําคัญของปจจัย 

ปาน   นอย มาก 
ที่สุด 

  
มาก กลาง นอย ที่สุด 

ปจจัย 

5 4 3 2 1 

1. ดานการเรียนการสอนและบริการ 
1.1 ความหลากหลายของหลักสูตรการเรียน           
1.2 เนื้อหาเอกสารประกอบการเรียนตรงตามหลักสูตร           
1.3 ครูผูสอนที่มีความชํานาญในการสอน           
1.4 การเอาใจใสและดูแลของครูผูสอน           
1.5 ความเปนกันเองและมีน้ําใจของครูผูสอนและพนักงาน           
1.6 การจัดจํานวนนักเรียนตอหองเรียนเหมาะสม           
1.7 การรับรองผลการเรียนหลังการเรียน           
1.8 การใหบริการแนะแนวทางการศึกษา           
1.9 ชวงเวลาเปด-ปดเหมาะสม           
1.10 การใหบริการของเจาหนาที่เพียงพอตอความตองการ           
2. ดานคาใชจายในการเรียนกวดวิชา           
2.1 ระดับราคาคาเลาเรียนเหมาะสม           
2.2 ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับเนือ้หาการเรียนการสอน           
2.3 ระดับคาเลาเรียนเปรียบเทียบกับคณุภาพและบรกิาร           
2.4 สามารถผอนชําระหรือแบงจายคาเรียนได           
3. ดานชื่อเสียงของโรงเรยีนกวดวชิา           
3.1 ภาพพจนและชื่อเสียงของโรงเรียน                                      
3.2 ชื่อเสียงของครูที่สอนกวดวิชา      
3.3 ชื่อเสียงจากจํานวนนักเรียนที่สอบเขามหาวิทยาลยัได      
3.4 มีชื่อเสียงดานการสอน เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป      
4. ดานสถานที่      
4.1 ทําเลทีต่ั้งของสถาบันกวดวิชาอยูใกลที่พักอาศัย      
4.2 สถาบันกวดวิชาตั้งอยูใกลโรงเรียน      
4.3 สถานที่ตัง้สถาบันกวดวิชาอยูในศูนยการคา      
4.4 สถานที่ตัง้อยูในที่ ๆ มีการคมนาคมสะดวก      
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ตอนที่ 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการตัดสินใจการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยม
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
8. ทานเรียนกวดวิชากีว่ิชาโดยเฉลี่ยใน 1 ปการศึกษา………………………… วิชา  
9. คาใชจายในการเรียนกวดวิชาตอเทอม………………………………………………… บาท 
10. ปจจุบันทานเรียนกวดวชิาในวชิาใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) 1.  คณิตศาสตร                   
 (   ) 2.  ภาษาไทย 
 (   ) 3.  กลุมวิทยาศาสตร 
 (   ) 4.  ภาษาตางประเทศ  
 (   ) 5.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
 (   ) 6. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………… 
11. บุคคลผูแนะนําหรือชักจูงใหมาเรียนกวดวิชา (ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
 (   ) 1.  ตวัผูเรียนเอง    (   ) 2.  เพ่ือน  
  (   ) 3.  บุคคลภายในครอบครัว  (   ) 4.  คร ู– อาจารย   
 (   ) 5.  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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