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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงของ ศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สุรัสวด ี ราช
กุลชัย อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ทั้งค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดจนตรวจทานและ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงขอขอบ พระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ไว้ 
ณ โอกาสนี้ 
 กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยจนสามารถน าความรู้มาใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ 
และขอขอบคุณทุกๆท่านที่มิได้กล่าวนามมาในที่นี้ ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการเขียนวิจัยครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยแจ้งว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาวิจัย
ในธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาได้เป็นอย่างดี 
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     2        แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถาบัน   23 
     3        แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะที่ศึกษา   23 
     4        แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์   24 
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     8        แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านกลยุทธ์องค์กร   26 
     9        แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านโครงสร้างองค์กร   27 
     10      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านระบบปฏิบัติงาน   27 
     11      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านรูปแบบการบริหาร   28 
     12      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านทักษะ   28 
     13      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบุคลากร   29 
     14      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านค่านิยมร่วมกัน   29 
     15      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา  30 
     16      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการค้นหาข้อมูล  30 
     17      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการประเมินผลทางเลือก  31 
     18      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการตัดสินใจเลือก  31 
     19      แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือก  32 
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 33 

     22      แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ด้วย LSD  34 
     23      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับการรับรู้ความ    
              ต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 
 35 

     24      แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ด้วย LSD  35 
     25      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับการค้นหาข้อมูล  36 
     26      แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ด้วย LSD  37 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
             ตารางท่ี                  หน้า 

      27      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับการประเมินผล   
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      28      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับการตัดสินใจเลือก   38 
      29      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับพฤติกรรมภายหลัง 
               การเลือก 
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      30      แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ด้วย LSD   39 
      31      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะศึกษากับการตัดสินใจเรียน 
               ในโรงเรียนกวดวชิา 
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      32      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับ             
               การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

   
  40 

      33      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับ             
               การรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

   
  41 

      34      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับ             
               การค้นหาข้อมูล 

   
  41 

      35      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับ             
               การการประเมินผลทางเลือก 

   
  42 

      36      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับ             
               การตัดสินใจเลือก 

   
  42 

      37      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับ             
               พฤติกรรมภายหลังการเลือก 

   
  43 

      38      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหาร   
               ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง 
               องค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน  
               กับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

   
 
 

  43 
      39      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหาร      
               ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง 
               องค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน  
               กับการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

   
 
 

  44 
      40      แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหาร 
               ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง 
               องค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน  
               กับการค้นหาข้อมูล 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
             ตารางท่ี                  หน้า 

       41     แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหาร 
               ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง 
               องค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน  
               กับการประเมินผลทางเลือก 

 
 
 

  46  
       42     แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหาร 
               ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง 
               องค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน  
               กับการตัดสินใจเลือก 

 
 
 

  47   
       43     แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหาร 
               ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง 
               องค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน  
               กับพฤตกิรรมภายหลังการเลือก 

   
   
 

  48 
        44    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับ             
               การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

   
  49 

        45    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับ             
               การรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

   
  49 

        46    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับ             
               การค้นหาข้อมูล 

   
  50 

        47    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับ             
               การการประเมินผลทางเลือก 

   
  51 

        48    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับ             
               การตัดสินใจเลือก 

   
  51 

        49    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับ             
               พฤติกรรมภายหลังการเลือก 

   
  52 

        50    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับ             
               การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

   
  53 

        51    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับ             
               การรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

   
  54 

        52    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับ             
               การค้นหาข้อมูล 

   
  54 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
               ตารางท่ี                  หน้า  

        53    แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับ             
               การการประเมินผลทางเลือก 

   
  55 

       54     แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับ             
               การตัดสินใจเลือก 

   
  56 

       55     แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับ             
               พฤติกรรมภายหลังการเลือก 

   
  56 

       56     แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการ 
               จัดจ าหน่ายกับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
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บทที่ 1 

ความเป็นมาของปัญหา 

 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย   ในหลายๆประเทศได้ประ 
กาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ  เมื่อปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียน ซึ่งในกฎบัตร
อาเซียนเองก็ได้ก าหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างกันในการท างานร่วมกันครอบคลุมไปถึงทุก
ส่วนของประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงยิ่งทวีความส าคัญและความจ าเป็นมากข้ึน  แต่กลับปรากฏว่า
ระดับภาษาอังกฤษของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ า จากผลส ารวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประจ าปี 
2017 ที่จัดท าโดยสถาบันภาษาระดับโลก “อีเอฟ” ซึ่งมีฐานอยู่ในประเทศสวีเดน ระบุระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน ของคนไทยในปีนี้อยู่ในอันดับที่ 53 จาก 80 ประเทศที่เข้าร่วม
การส ารวจ โดยคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ที่ 49.78 จาก 100 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีทักษะ
ภาษาอังกฤษต่ า  ในอาเซียนประเทศที่ทักษะภาษาอังกฤษดีที่สุด คือ สิงคโปร์ อันดับที่ 5 มาเลเซีย อันดับที่ 
13 ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 15 เวียดนาม อันดับที่ 34 อินโดนีเซีย อันดับที่ 39 ไทย  อันดับที่ 53 กัมพูชา อันดับที่ 
77 และลาว อันดับที่ 80 (www.coconuts.co, ef.co.th) 
 การศึกษาของไทยก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีอุปสรรคในการจัด
การศึกษาและการบริหารการศึกษาอยู่หลายอย่าง จึงจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแห่งความส าเร็จของการศึกษา
ปฏิรูปการศึกษา มีการออก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นก้าวย่างที่ส าคัญในการวางกรอบ
การศึกษาเพ่ือขจัดปัญหาและวิกฤตต่างๆ นับว่าเป็น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับแรกที่มีฐานะเป็นกฎหมาย 
และมีกระบวนการพัฒนาสอดคล้องกับการออกกฎหมายที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่การปฏิรูปการศึกษาใน พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติจะประสบความส าเร็จย่อมต้องอาศัยองค์กรและบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ปกครองและนักศึกษาส่วนมาก 
เริ่มให้ความส าคัญและเห็นความจ าเป็นของการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนกวดวิชามากกว่าโรงเรียนปกติ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งการวัดผลประจ าภาคเรียนและการท างานในอนาคต เมื่อผลการเรียนและการ
สอบแข่งขันถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการท างานหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น จึงส่งผลให้มีการเรียนพิเศษใน
สถาบันกวดวิชาเพ่ิมขึ้น โดยมีความเชื่อและค่านิยมว่า การเรียนพิเศษในสถาบันกวดวิชานอกเหนือจากภายใน
สถานศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญ เพื่อให้มีผลการเรียนที่ดีกว่าผู้อื่นและส่งผลต่ออนาคตในระยะยาว 

ความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันพบว่ามีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเกิดข้ึนมากมายเมื่อเทียบกับในอดีต ส่งผลให้มีการแข่งขัน
รุนแรงระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่และรายเก่า เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึน อีกท้ังรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดเดิมไว้ จากความส าคัญของการศึกษาก่อให้เกิดการแข่งขันกันสูงของกลุ่มผู้เรียนเนื่องจาก
ค่านิยมในเรื่องของการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพ่ือเป็นการผลักดันตนเองไปสู่ระดับของผู้มีความรู้ มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอาชีพที่ตนเองนั้นใฝ่ฝัน เป็นผลน ามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศ หน้าที่การงาน เงินทอง และ
ฐานะ จึงเป็นเหตุให้เกิดแรงจูงใจในการผลักดันให้ทุกคนต้องแสวงหาความรู้ให้ตัวเองให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา จะต้องหาความรู้และเทคนิคการท าข้อสอบเพ่ิมเติม จึงท าให้โรงเรียนกวดวิชา เข้า
มามีบทบาทอย่างมากส าหรับกลุ่มผู้เรียน ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยาย
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ไปตามเขตตามชุมชนต่าง ๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของนักศึกษาในการเรียนกวดวิชาเป็นจ านวนมาก 
แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกวดวิชาที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน  
 จังหวัดนครปฐมถือเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชา เนื่องจาก
ในปี พ.ศ. 2558 สถิติหน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดอันดับจังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครปฐมอยู่
ในอันดับที่ 2 ในภาคกลางรองจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 83.66% (สถิติหน่วยงานภาครัฐ 
:2558) ถือว่าจังหวัดนครปฐมมีบทบาทเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม เมือง
ศูนย์กลางคมนาคมและการขนส่งทางอากาศฯลฯ เป็นจังหวัดที่จะมีการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆอย่างแน่นอนในอนาคต(www.terrabkk.com) และนอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังมีมหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงอยู่หลายแห่ง เช่น  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ฯลฯ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่หมายปองของเด็กในจังหวัดและเด็กที่อยู่ใน
จังหวัดใกล้เคียง จึงท าให้สถาบันกวดวิชาในจังหวัดนครปฐมได้รับความนิยมไม่แพ้โรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพ 
มหานครเลย  

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการตลาด เนื่องจากปัจจัยการตลาดเป็นเครื่องมือที่
ถูกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความพึงพอใจ และ
สนใจศึกษาปัจจัยการบริหาร เนื่องจากการบริหารโรงเรียนกวดวิชา เป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะท าให้กลไก
ของโรงเรียนกวดวิชาประสบความส าเร็จไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และในการบริหารจะ 
ต้องประกอบปัจจัยทางการบริหารต่างๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารที่มีต่อ
การตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนกวดวิชาของนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลไปช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพของโรงเรียนกวดวิชาในด้านการจัดการเรียนการสอน และน าไปปรับใช้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษาให้ได้มากท่ีสุด การน าปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารมาใช้ในการบริหารจัดการ
เป็นกลยุทธ์ที่น าไปสู่การปฏิบัติให้โรงเรียนกวดวิชาด าเนินภารกิจให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผลสูงสุด และผลการศึกษานี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาแล้ว ยังเป็น
ประโยชน์โดยรวมไปถึงคณะครู และ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้นความสนใจให้นักศึกษาในห้องเรียนได้เช่น 
เดียวกัน อีกทั้งยังให้แนวทางแก่โรงเรียนกวดวิชาในการปรับกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้
ดียิ่งขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

  2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
สมมติฐานการวิจัย 
  1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน 
   1.1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน 
   1.2. สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน 
   1.3. คณะที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน 

http://www.terrabkk.com/
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  2. ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา     
  2.1. ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

   2.2. ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
   2.3. ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
   2.4. ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  3. ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
   3.1. ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

  3.2. ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
   3.3. ปัจจัยการบริหารด้านระบบการปฏิบัติงานมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
   3.4. ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารงานมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

  3.5. ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา   
  3.6. ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
  3.7. ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารและปัจจัยการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
จ านวน 4 มหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ตั้งแต่เดือน กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยการบริหารและปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนกวดวิชาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม 
 2. เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้ประกอบการและคณะอาจารย์ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
ปัจจัยการบริหารและปัจจัยการตลาดโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันศึกษาต่างๆ เพื่อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้มี
ทางเลือกในช่องทางการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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กรอบแนวความคิด 

     ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- สถาบันการศึกษา 

- คณะ 

 

ปัจจัยการตลาด 

- ผลิตภัณฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- ส่งเสริมการตลาด 

การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

-   การรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

-   การค้นหาข้อมูล 

-   การประเมินผลทางเลือก 

-   การตัดสินใจเลือก 

-   พฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ปัจจัยการบริหาร 

-  กลยุทธ์องค์กร 

-  โครงสร้างองค์กร 

-  ระบบการปฏิบัติงาน 

-  รูปแบบการบริหาร 

-  ทักษะ 

-  บุคลากร 

-  ค่านิยมร่วมกัน 
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นิยามศัพท์ 
 1. โรงเรียนกวดวิชา หมายถึงโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือกวดขันให้นักเรียนประสบเป้าหมายที่
ได้ตั้งไว้ ซึ่งเป้าหมายสามัญที่สุดคือเพ่ือผ่านการสอบเข้าไฮสกูลหรือมหาวิทยาลัยเป็นต้น ค าว่า "กวดวิชา" 
หมายถึงเรียนอย่างหนักหรือเรียนเนื้อหาจ านวนมากภายในระยะเวลาสั้น ๆ 

2. นิสิต หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 

3. นักศึกษา หมายถึง ผู้มีความรู้สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเข้ารับการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
 4. มหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนีย 
บัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งด าเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 ในการศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   เพื่อใช้ในการประกอบการ
วิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 2. แนวคิดทฤษฎีปัจจัยการบริหารงานแบบ 7S 
 3. ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ 
 4. โรงเรียนกวดวิชา 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดก็ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายคนเช่นเดียว 
กัน อาทิเช่น คอตเลอร์  (Kotler)  ได้กล่าวไว้ว่า  กลยุทธ์การตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเป็นแนว 
ทางในการด าเนินการตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบไปด้วย  ผลิตภัณฑ์  ราคา  การ
ส่งเสริมการ ตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่าย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความหมาย ที่รวมถึงสินค้า
และการบริการแนวคิด บุคคล องค์กร และอ่ืนๆโดยมุ่งหาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  
2) ด้านราคา (Price) ผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดได้จัดสรรหา เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค จะต้อง
อยู่ภายใต้การควบคุมของระดับราคาที่ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และยินดีที่จะจ่าย 3) ด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย (Place) นอกจากผลิตภัณฑ์และเรื่องของราคาแล้ว นักการตลาดจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของ
ช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วย อันหมายถึงการที่จะด าเนินการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงผู้บริโภคได้ ภายใต้เงื่อนไข
เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม มีความสะดวกในการซื้อที่ส าคัญช่องทางต้องมีความสอดคล้องกับการบริหาร
ผลิตภัณฑ์ และราคาที่ได้ก าหนดขึ้นมาด้วย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แม้องค์ประกอบทั้ง 3 
องค์ประกอบข้างต้น จะเป็นส่วนส าคัญในการตอบสนองความต้องการและก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลิต 
ภัณฑ์แก่ผู้บริโภค การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมการขายก็มีส่วนส าคัญ   
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดว่ามี 5 แนวคิด
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาการตลาดโดยใช้กันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนี้ 1) แนวคิดด้านการผลิต (Produc- 
tion Concept) แนวความคิดนี้ยึดหลักว่าผู้บริโภคจะพอใจผลิตภัณฑ์ที่จัดหาได้ง่ายและต้นทุนต่ า ผู้จัดการ
องค์การที่มุ่งหวังความส าคัญที่การผลิตจะต้องยึดหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีขึ้นและมีการ
จัดจ าหน่ายให้ทั่วถึง 2) แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ (Product) แนวความคิดนี้ยึดหลักว่าผู้บริโภคจะพอใจ
ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพการท างานและรูปลักษณะที่ดีที่สุด ผู้จัดการที่มุ่งความส าคัญที่ผลิตภัณฑ์จึงใช้ความ
พยายาม ในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีดีและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นตลอดเวลา 3) แนวคิดด้านการขาย (The 
Selling Concept หรือ Sales Concept ) แนวความคิดนี้ยึดหลักว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปจะไม่ซื้อ ผลิตภัณฑ์
ขององค์การ หรือซื้อแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นองค์การจึงต้องใช้ความพยายาม ในการขายและการ
ส่งเสริมการตลาดอย่างเต็มที่ 4) แนวความคิดด้านการตลาด (The Marketing concept) แนวความคิดนี้ยึด
หลักว่าสิ่งส าคัญจะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การก็คือ การพิจารณาถึงความจ าเป็นและความต้องการของตลาด
เป้าหมายและการสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหนือคู่แข่งขัน 5) 
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แนวความคิดด้านการตลาดเพ่ือสังคม (The Societal Marketing Concept ) แนวความคิดนี้ยึดหลักว่า งาน
ขององค์การก็คือการพิจารณาความจ าเป็น ความต้องการและความสนใจของตลาดเป้าหมาย และการสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหนือคู่แข่งขันโดยยังคงรักษาการกินดีอยู่ดีของ
ผู้บริโภคและสังคม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนเป็น
การน าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 4P’s มาบูรณาการเข้ากับหลักทางการบริหารการศึกษา โดยใช้หลัก 
การทางการตลาดเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการระบบงานต่างๆภายในโรงเรียนเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพ
ทีผู่้ปกครองเกิดความพึงพอใจโดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรัชยา พรพงษ์กุล ได้จ าแนกรายละเอียด เกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ไว้ต่อไปนี้  
 1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน หลักสูตรและกระบวนการ เรียนการสอน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน การบริหารจัดการ กิจการนักเรียน สัมฤทธิผล
ของผู้เรียน โดยจ าแนกรายละเอียดเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้  
  1.1 ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ ปรัชญาและเป้าหมายที่ ชัดเจน 
มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้ ตามเหมาะสมตาม
สถานการณ์  
  1.2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กและ ท้องถิ่น มี
การส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจและเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ จัดกิจกรรม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยบูรณาการ
ทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทย 
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย มีการนาแหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์  
  1.3 บุคลากร บุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ผู้บริหารเป็นผู้นาระดับมืออาชีพมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นต่อ ความส าเร็จในการ
ท างาน ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ครูผู้สอนทุกคนมีวุฒิความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม
เหมาะสมกับอาชีพครู มีความมุ่งม่ันและอุทิศสนับสนุนทุกคนให้มีคามรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานเต็ม
ศักยภาพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาเด็ก มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
  1.4 ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน จัดอาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องเรียน  
ห้องสมุด สนามเด็กเล่นพ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวก ห้องประกอบการ/สถานที่ฝึกปฏิบัติ และ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพต่อ การเรียนการ
สอน จัดระบบการเงินที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จัดระบบข้อมูล/เครือข่ายการ
เรียนรู้ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน  
   1.5 การบริหารการจัดการ จัดบริการและสวัสดิการต่างๆแก่ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการทั้งรา่งกายและจิตใจให้เหมาะสมกับวัย ด าเนินงานผู้ปกครองนักเรียนเป็นระบบจัดกิจกรรม 
นักเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่าง หลากหลาย 
สอดคล้องกับความสนใจที่เหมาะสมกับวัย จัดระบบดูแลเด็กอย่างทั่วถึง  
  1.6 กิจการนักเรียน จดับริการและสวัสดิการต่างๆแก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทาง 
ร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมกับวัย ด าเนินงานปกครองนักเรียนอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรม นักเรียนที่มุ่งเน้น
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ส่งเสริมด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างหลากหลายที่มีความสอดคล้องกับ
ความสนใจของนักเรียน และเหมาะสมกับการส่งเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
กตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณาในการใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด จัดกิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักการแก้ปัญหา เหมาะสมกับวัย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดการ
เรียนรู้ และการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น มีความสนใจ ใฝ่รู้รักการอ่านและพัฒนาตนเอง  
  1.7 สัมฤทธิผลของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน โดยเน้นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กปรากฏเด่นชัดตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาการ ของเด็กก้าวหน้า
เต็มศักยภาพ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้จนส าเร็จ  
 2 กลยุทธ์ด้านราคา หมายถึง การก าหนดมูลค่าค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงินที่ผู้ปกครอง ต้องจ่าย
และยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า สาหรับการได้มาซึ่งคุณภาพและบริการโดยจ าแนกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ด้านราคา  
 3 กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย โรงเรียนจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้ปกครองเป็นหลัก เพ่ือให้
ผู้ปกครองได้เป็นแนวทางในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน โดยอวยพร ท้วมเพิ่มทรัพย์ ได้จ าแนกรายละ 
เอียดเกี่ยวกับด้านการจัดจาหน่ายไว้ดังนี้  
  3.1 มีบริการให้ผู้ปกครองหลายทางเลือก การมีบริการให้ผู้ปกครองหลายทางเลือก โรงเรียน
เอกชนจะต้องมีการจัดการศึกษาและการบริการต่างๆอย่างมีคุณภาพ สามารถสนองต่อความ ต้องการของ
นักเรียนและผู้ปกครองได้ ดังนี้ โรงเรียนจัดการศึกษาและบริการอย่างหลากหลายบริการ ได้อย่างได้อย่างมี
คุณภาพและทันสมัยจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่แด็ก นักเรียน มีบริการด้านสุขภาพ 
เช่น ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันกันโรคให้แก่นักเรียน จัดระบบงานบริการของ โรงเรียน สะดวก รวดเร็ว เมื่อผู้ปกครอง
ไปติดต่อกับทางโรงเรียน จัดบริการดูแลนักเรียนหลัง โรงเรียนเลิก น าอุปกรณ์ หรือ สื่อเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เช่น คอมพิวเตอร์ เครือ่งเล่นเทป โทรทัศน์ มีมาตรการด้าน
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน มีการบริการที่พักให้
ผู้ปกครองระหว่างรอรับ-ส่ง นักเรียน  
  3.2 ท าเลที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจากมลภาวะ ทางเสียง 
กลิ่นและฝุ่นละออง มีความโดดเด่นสวยงามเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนต้องมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน เดินทางไปมา สะดวกสบาย ด้านการคมนาคมมี
การจัดบริการในด้านจราจร มีการจัดบริการรถ -ส่งนักเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยผู้ปกครองจะต้องรับรู้ความเป็นไปเก่ียว 
กับงานต่างๆภายในโรงเรียน เช่น การโฆษณา /ประชาสัมพันธ์ การออกเยี่ยมบ้าน งานความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยจ าแนกรายละเอียดเกี่ยวกับด้านการส่งเสริม การตลาดไว้ดังนี้  
  4.1 การโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่าง 
โรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน และบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ความเชื่อถือศรัทธาและสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียน โรงเรียนมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ แจกแผ่นพับใบปลิว สิ่งพิมพ์เพ่ือแจ้งข่าวสารต่างๆ
แก่ผู้ปกครอง โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ตามสถานที่จริงหรือการน านักเรียนไปทัศนศึกษา โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาการของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนจะต้องแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบและรับรู้ถึงการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน เช่นหากโรงเรียนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนพระ 
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ราชทาน ทางโรงเรียนจะต้องประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกรับรู้เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน เป็นต้น  
  4.2 การออกเยี่ยมบ้าน การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นการออกไปขอความร่วมมือจากผู้ปก 
ครองในด้านต่างๆด้วยตนเอง การออกไปรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าศึกษาถึงที่บ้าน การออกไปรับฟังความคิด 
เห็นของผู้ปกครองนักเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอน การเข้าไปพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือรับทราบ
ปัญหาต่างๆของผู้เรียนเพ่ือน ากลับมาแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียน การสอนและแก้ไขปัญหาต่อไป  
  4.3 งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เนื่องจากงานด้านความสัมพันธ์กับ ชุมชน
เป็นงานที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนใดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนจะประสานงานหรือขอ ความร่วมมือกับ
ชุมชนจะเป็นเรื่องง่าย เช่นโรงเรียนให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน การเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีกับชุมชน การเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ประสานงานในด้านต่างๆกับชุมชน 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน จัดกิจกรรม
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพที่ยอมรับ
จากหน่วยงานและสังคม  
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนนั้น การน าเอาตัว
แปรทางการ ตลาดหรือท่ีเรียกว่า 4P’s ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การโฆษณา/ประ 
ชาสัมพันธ์ มาเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินกิจการภายในโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุ ประสงค์หรือเป้า 
หมายที่ตั้งไว้ ซึ่งโรงเรียนจะต้องน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ การ
จัดการ เรียนการสอน ตัวผู้เรียน และการมีบริการให้ผู้ปกครองอย่างหลากหลายทางเลือก ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดจึงเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งนักเรียนเข้ามาเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมมากขึ้น 
แนวคิดทฤษฎีปัจจัยการบริหารงานแบบ 7S  
 การบริหารงานแบบ 7S เป็นแนวคิดท่ี Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips ได้มี
การน าเสนอขึ้นมาในปี ค.ศ. 1980 โดยมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อการบริหารงานภายในองค์กร 7 ประการ 
คือ (1) กลยุทธ์ (2) โครงสร้าง (3) ระบบ (4) ค่านิยมร่วมกัน (5) สไตล์ (6) พนักงาน (7)ทักษะ ซึ่งจะส่งผลท า
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรทั้งระบบ เพราะสามารถเพ่ือน าไปสู่การประเมินผลประสิทธิ 
ภาพในการบริหารองค์กร โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) เป็นกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรทุกแห่ง จะต้องมี
การศึกษาและก าหนดออกมาเป็น เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ ตลอดจนแผนการท างานประจ าปี หรือ
แผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นแผนการใช้ทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรที่มีอยู่เพ่ือบรรลุ
จุดหมายที่วางไว้ กลยุทธ์เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจและการกระท าต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท้ังที่เป็น
อุปสรรคและโอกาสต่อความส าเร็จ กลยุทธ์คือ วิธีคิดแผนเดินทางสู่ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน ภายในองค์กร และโอกาส อุปสรรค ภายนอกองค์กร แล้ววางแผนให้เหมาะสม เช่น ใช้จุดแข็ง
แสวงหาโอกาส หรือฟันฝ่าอุปสรรค หรือใช้จุดแข็งในโอกาสที่มี เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน  
 2 โครงสร้างองค์กร (Structure) เป็นกระบวนการที่องค์กรแต่ละแห่ง มีการก าหนดโครงสร้างมาจาก
บทบาทหน้าที่ ๆ องค์กรนั้นได้รับมอบหมาย และมีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ออก แบบหน้าที่การ
ท างาน เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ  รูปแบบของการจัดองค์กรที่แสดง
ความสัมพันธ์และสายการบังคับบัญชา ก าหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบองค์กรอาจจะเป็นแบบ
การรวมศูนย์อ านาจการตัดสินใจ หรือกระจายอ านาจการตัดสินใจ องค์กรมีการแบ่งเป็นฝ่าย ส่วน แผนก 
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หลายระดับหรือเป็นองค์กรในแนวราบ การวิเคราะห์ McKinsey 7S จะให้ความส าคัญที่รูปแบบองค์กรที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ส าหรับธุรกิจสถาบันกวดวิชา
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจการขนาดเล็ก ใช้ก าลังคนไมม่ากนัก โครงสร้างองค์กรควรมีความยืดหยุ่น สมาชิก
สามารถท างานได้หลากหลายหน้าที่และทดแทนกันได้  
 3 ระบบการปฏิบัติงาน (System) เป็นระบบในการบริหารงานในส่วนของการท างานทั้งหมด  
ทั้งเรื่องระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบงบประ 
มาณ ระบบการควบคุม ระบบการช าระเงิน ระบบในการสรรหาและคัดเลือก ระบบในการฝึกอบรม ตลอดจน
ระบบในการจ่ายผลตอบแทน หากว่าองค์กรมีระบบงานที่ดีก็จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง ดังนั้น ระบบงานขององค์กรควรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และโครงสร้างขององค์กรด้วย 
ธุรกิจสถาบันกวดวิชาอาจใช้การวางระบบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร ระบบการช าระเงิน และระบบการบริการลูกค้า เป็นต้น  
 4 บุคลากร (Staff) เป็นระบบการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือบุคลากรในองค์กรทั้งหมด ซ่ึง
ถือได้ว่าเรื่องของคนส าคัญที่สุดและซับซ้อนที่สุดในการบริหารองค์กรในปัจจุบัน ผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมและแรงจูงใจในการท างาน ที่ส าคัญคือ การ
จัดคนภายในองค์กรให้เหมาะสมกับงาน  
 5 ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)  ความเชี่ยวชาญ ความโดดเด่น ความสามารถในการท างาน
ของพนักงาน เช่น ทักษะในการวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษา ฯลฯ ทักษะที่ว่านี้อาจมาจากการได้รับความรู้ 
ศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกฝน หรืออาจเป็นพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวพนักงานนั้น ๆ องค์กรจ าเป็นต้องมีพนักงานที่มีทักษะ
เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก และจากการที่ธุรกิจสถาบันกวดวิชามักต้อง การ
ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานสูง บุคลากรควรมีทักษะรอบด้าน สามารถท างานได้หลากหลายหน้าที่   
 6 รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เป็นลักษณะของภาวะผู้น าที่ผู้บริหารองค์กรทุกแห่งต้องมี โดย
ผู้น าสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นทางการแบบมีส่วนร่วม แบบเผด็จการ หรือแบบ
อ่ืน ขึ้นอยู่กับอุปนิสัย ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ผู้บริหารองค์กรแห่งนั้นประสบพบเจอมา ซ่ึง
จะส่งผลต่อการบริหารงานด้านบุคลากร และด้านการควบคุมการท างานในองค์กรต่อไป 
 7 ค่านิยมร่วม (Shared values) เป็นกระบวนการที่องค์กรจะต้องมีการสร้างเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับในองค์กร มีความรู้สึก มีความต้องการ หรือมีความคิดเห็นให้เป็นไปในทางเดียวกัน อันจะส่งผลท าให้เกิด
การบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน ซึ่งถึงแม้ว่าธุรกิจกวดวิชาจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่หากมีการก าหนด
คุณค่าที่ทุกคนในองค์กรเห็นพ้องต้องกัน ธุรกิจจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การปฏิบัติงานจะไม่ไขว้เขว และช่วย
ลดความขัดแย้งในองค์กร  
 จากหลักการบริหารงานแบบ 7S ที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การน าหลักการ
ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษาถึงปัจจัยในการบริหารของโรงเรียนกวดวิชาจะท าให้ทราบถึงผลความ 
ส าเร็จต่อการบริหารที่เข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจ 
 ปณิศา มีจินดา, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจไว้ในหนังสือกลยุทธ์
การตลาดและการวางแผนว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนใน
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือการรับรู้ความต้องการ (Need 
Recognition) การค้นหาข้อมูล (Information Search) การประเมินผลพฤติกรรม (Evaluation Of 
Alternatives) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) และความรู้สึกหลังการซื้อ (Postpurchase Felling) 
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ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขบวนการซื้อนั้นเริ่มต้นก่อนการซื้อจริงและมีผลกระทบหลังจากการซื้อด้วยโดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
 1) การรับรู้ความต้องการ (Need Recognition) ขบวนการซื้อจะเริ่มต้นเมื่อผู้ซื้อรับรู้ถึงปัญหาและ
ความต้องการ ซึ่งการที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการอาจจะเกิดจากสิ่งกระตุ้นที่มีอยู่ คือ ความต้องการภายใน
บุคคล ได้แก่ ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ สิ่งเหล่านี้ เกิดข้ึนเมื่อถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่ง
กระตุ้นบุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีตท าให้เขารู้ว่าจะสนองสิ่งกระตุ้น
อย่างไร  
 2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถ
สนองตอบความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจทันที เช่น บุคคลที่หิว
มองเห็นร้านอาหารจะเข้าไปซื้ออาหารเพ่ือบริโภคทันทีแต่ในบางครั้งความต้องการที่เกิดขึ้นไม่สามารถตอบ 
สนองความต้องการได้ทันที ความต้องการจะถูกจดจ าไว้เพ่ือการตอบสนองความต้องการไปตอนหลังเมื่อความ
ต้องการถูกกระตุ้นได้สะสมไว้มากจะท าให้เกิดการปฏิบัติในภาวะอย่างหนึ่งคือความตั้งใจให้ได้รับการตอบ 
สนองความต้องการเขาจะพยายามค้นหาข้อมูลการตอบสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น จากแหล่งข้อมูล
ส าหรับลูกค้า นักการตลาดต้องค านึงถึงด้านความส าคัญของผลิตภัณฑ์และด้านราคาลูกค้ามักจะถูกถามว่ารู้จัก
สินค้าได้อย่างไรและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับมาต้องเป็นอย่างไร ซึ่งค าตอบที่จะช่วยให้ บริษัทจัดเตรียม
ข่าวสารที่มีผลต่อเป้าหมายของตลาดได้  
 3) การประเมนิผลทางเลือก (Evaluation Of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาจากข้ันที่สอง
ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ นักการตลาดจ าเป็นต้องรู้ถึงวิธีการต่างๆ ที่ผู้บริโภค
ใช้ในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กับ
ผู้บริโภคทุกคน และไม่ใช้เป็นผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์การซื้อ  
 4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) โดยทั่วๆ ไปผู้บริโภคมีความตั้งใจหรือตัดสินใจซื้อสินค้า
ยี่ห้อที่ตนชอบมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามอาจมีปัจจัยเข้าไปขัดขวางความตั้งใจ หรือการตัดสินใจซื้อได้ 2 
ขบวนการ คือ ทัศนคติของบุคคลอื่น (Attitudes Of Others) และเหตุการณ์ที่คาดคิด (Anticipated 
Situational Factors)  
 5) ความรู้สึกหลังการซื้อ (Postpurchase Feeling) หลังการซื้อสินค้าไปแล้วผู้บริโภคอาจจะมีโอกาส
เกิดความพอใจหรือ หรือไม่พอใจต่อสินค้านั้นๆ ได้ดังนั้นนักการตลาดจึงไม่ควรจะจบภารกิจของตนเองตั้งแต่
ผู้บริโภคซื้อ สินค้าไปแต่ควรจะมีภารกิจต่ออีกช่วงเวลาหนึ่งหลังจากการขายสินค้าไปแล้ว ส าหรับความพอใจ
ในตัว สินค้าของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นได้จากสินค้าตรงกับความคาดหวังของตน (The Buyer’s Product 
Expectation) สินค้าถูกผลิตมาตามที่ตนคาดหวังไว้ (The Product Perceived Performance) ไม่ผิดหวัง 
(Disappointed) พอใจ (Satisfied) และสร้างความนิยมยินดี (Delighted) ก่อนการซื้อ ผู้บริโภคจะเกิดการ
คาดหวังในตัวสินค้าจากการรับข้อมูลหลายๆ แห่ง ดังนั้นการสร้างความพอใจต่อ ผู้บริโภคผู้ขายควรตอกย้ า
ความมั่นใจในการคาดหวังของผู้บริโภคจะพบว่าการตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะต้องมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาจึงต้องใช้ความพยายาม เพ่ือท าความเข้าใจต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเรียนกวดวิชาเพ่ือลดภาวะความเสี่ยงของธุรกิจ 
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ความส าคัญของการตัดสินใจ  
 การตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัยของมนุษย์ถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิต
การตัดสินใจมักจะเกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีนักการศึกษาให้ค าจ ากัดความไว้ดังนี้ 
ประชุม รอดประเสริฐ ไดใ้ห้ความส าคัญของการตัดสินใจว่าการตัดสินใจมี ความส าคัญคือการตัดสินใจเป็น
ความรับผิดชอบข้อมูลฐานของผู้บริหารทุกคนเพราะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานที่จะต้องมีการ
สั่งการให้บุคคลในหน่วยงานได้ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานนั้น การสั่งการเป็นผลสืบเนื่องมาจากการตัดสินใจ
ของผู้บริหารที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การตัดสินใจของผู้บริหารขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ทักษะ
ความสามารถของผู้บริหาร ทรัพยากร และข้อจ ากัดของหน่วยงาน รวมไปถึงปัจจัยที่อยู่ภายนอกหน่วยงานอีก
ด้วย 

 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ ได้ให้ความส าคัญของการตัดสินใจว่า การตัดสินใจ (Decision Making) เป็น
กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ประเมินและเลือกจากทางเอกที่เป็นไปได้เหมาะสมโดยคาดหวังว่าทางเลือก
ที่เลือกจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างน่าพอใจ การตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการ บริหารงาน
ในองค์การ เพราะผู้จัดการทุกคนจะต้องมีการตัดสินใจแทบจะทุก ๆ วันและทุก ๆ ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
ซึ่งผลลัพธ์ของการตัดสินใจล้วนจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินการและอนาคตขององค์การโดยตรง ทางด้านของ
จุฑา เทียนไทย ก็ได้ให้ความส าคัญของการตัดสินใจไว้ เช่นกันว่าการตัดสินใจต้องขึ้นอยู่กับความสามารถ และ
ความฉลาดของผู้บริหารที่สามารถผ่านขั้นตอน ของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งประกอบ ด้วยความเข้าใจและรู้ถึง
ปัญหา คิดหาทางเลือกและเลือกทางเลือกท่ีถูกต้องนามาใช้ได้ทันเวลาและสถานการณ์ รวมถึงมีการติด ตาม
และประเมินผล  นอกจากนั้นยังมี O’Reilley และ C.A. ได้ให้ความส าคัญการตัดสินใจว่าการตัดสินใจที่มี
คุณภาพสูงจะช่วยองค์การให้บรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic goal) การตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงจะ
ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ปฏิบัติงาน นักบริหาร ผู้ถือหุ้น และลูกค้า การตัดใจที่มีคุณภาพ สูงไม่จ าเป็น
จะตอ้งเป็นการตัดสินใจแบบเหมาะสมที่สุด (Optimal) การตัดสินใจที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ หรือเป็นที่
ยอมรับภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องเวลา เงิน บุคคล นั้นก็นับเป็นการเพียงพอในบางครั้งก็ปรากฏ ค าถามความ
แตกต่างระหว่างการตัดสินใจที่เป็นที่พึงพอใจกับการตัดสินใจเพียงแต่ท าให้ผ่านไปโดย เพิกเฉยการเก็บข้อมูลที่
จ าเป็นในการท าการตัดสินใจในบางกรณีกล่าวโดยสรุปได้ว่า การตัดสินใจมีความส าคัญข้ันพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต การตัดสินใจที่ดี รอบคอบจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ของ
การตัดสินใจล้วน จะมีอิทธิพลต่อการด าเนินการและอนาคตขององค์การโดยตรง การตัดสินใจมีความส าคัญต่อ
การด าเนินงานขององค์การเป็นอย่างมาก กล่าวคือความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การจะมาจาก
ความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นส าคัญ 
โรงเรียนกวดวิชา 
 “กวดวิชา” เป็นค าที่เราใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในกลุ่มของนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง คง
ยากท่ีจะปฎิเสธว่าไม่รู้จักค านี้ การกวดวิชา หมายถึง การเรียนเพิ่มพิเศษ เพ่ือเป้าหมาย ที่จะสามารถสอบเข้า
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสถาบันใดสถาบันหนึ่งได้ นอกจากนี้แล้วการกวดวิชา ยังคงแฝงไปด้วยความหมาย
รวมไปถึงกิจกรรมในลักษณะอื่น เช่น เรียนพิเศษ เรียนเสริม เรียนเร่งรัด เรียนซ่อม และเรียนติว (Tue) ด้วย 
ลักษณะรวมของการเรียนกวดวิชา จึงเป็นการเพ่ิมเวลาในการศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ในส่วนที่ตัวเองขาด การ
เสริมเนื้อหาและทักษะในระดับชั้นเรียนที่ผู้เรียนอยู่ปัจจุบันรวมไปถึงการเตรียมการล่วงหน้าในชั้นเรียนต่อไป 
รายวิชาที่ส่วนใหญ่จะเรียนเพิ่มเติม คือ 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
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ของตัวผู้เรียนในทุกๆด้าน ภายใต้บริบทของสังคมไทยที่ปรากฏในสภาพของการแข่งขัน  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กรรณิการ์ สิทธิชัย และ สันติธร ภูริภักดี (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ 
McKinsey ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม  มีวัตถ ุ
ประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของการจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey กับการเป็นองค์กร
นวัตกรรม และศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารที่อยู่ในองค์กรที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรม ที่มีต่อการเป็นองค์ 
กรนวัตกรรมตามแนวคิด 7s McKinsey Framework โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ใน 2 เทคนิค ได้แก่ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารและบุคลากร ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแห่งหนึ่งที่ได้รับ
รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม จ านวน 9 คน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาการจัดการองค์กรตามแนว 
คิด 7s ของ McKinsey แต่ละปัจจัยแล้วพบว่า บริษัทเอกชนมีการจัดการ มีการด าเนินการ รวมทั้งมีกิจกรรม
ต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมครบทุกปัจจัย ทั้งส่วนที่เป็น Hard S’s (เปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์) และ 
Soft S’s (เปรียบเสมือนซอฟแวร์) โดยที่ด้าน Hard S’s โครงสร้าง (Structure) ของบริษัทฯ เป็นแนวระนาบ
ท าให้เกิดความยืดหยุ่นสูงในการท างาน เน้นเปิดให้เสนอความคิดเห็น และสามารถสั่งการอนุมัติได้อย่างรวด 
เร็ว ด้าน Soft S’s รูปแบบของผู้บริหารระดับสูง (Style) ใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างองค์กร
แบบยั่งยืน เน้นการสร้างทีม และให้ความส าคัญกับการสร้างนวัตกรรมอย่างมาก อีกท้ังยังเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติให้พนักงานเห็นอยู่เสมอ 
 ไกรสิงห์ สุดสงวน (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดม 
ศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน ปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ 
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยจ าแนกตามเพศและระดับชั้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร จ านวน 214 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ตามสัดส่วนประชากร จ าแนกตามเพศและระ 
ดับชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .890 สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา 
ลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านสถาบัน ส่วนด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 จุฬนี วิริยะกิจไพศาล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การตลาดกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรง 
เรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) กลยุทธ์การตลาด 2) การ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   3) ความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การตลาดกับการตัดสินใจ เลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก 
ษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพ มหานคร จ านวน 234 โรง 
สถิติที่ใช้ในการการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ การใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนกวดวิชา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กลยุทธ์การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด กล
ยุทธ์การตลาดด้านช่องทางจัดจ าหน่าย กลยุทธ์การตลาดด้านราคา และกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 2) 
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพ รวมอยู่ในระดับ
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มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา ด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือกด้านการประเมินผล
ทางเลือก ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจเลือก ตามล าดับ 3) กลยุทธ์การ ตลาดมีความ สัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านที่มีความสัมพันธ์กันมาก ที่สุดคือ กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ กับการ
ตัดสินใจด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือก และกลยุทธ์การตลาด ด้านการส่งเสริมการ ตลาดกับการตัด สินใจ
ด้านการประเมินทางเลือก 
 ฐานิตร์ ชะนะมา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การบริหารงานของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษาถึงผลการน าเทคโนโลยีสาร 
สนเทศไปสู่การบริหารงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 (2) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การบริหารงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 และมีการก าหนดสมมติฐานของการวิจัย คือ (1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การ
บริหารงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 แตกต่างกัน (2) การ
บริหารงานแบบ 7S  มีผลต่อความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การบริหารงานของการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็น 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ และน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่ปฏิบัติงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จ านวน 400 คน และผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และน าค่าสถิติ ที่ประกอบ
ไปด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการวิเคราะห์ Independent Sample t-
test, One Way ANOVA และ Probit Regression  ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า (1) อายุ (2) ระดับการ 
ศึกษา (3) ต าแหน่งหน้าที่การงานหรือหน่วยงานที่สังกัด (4) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (5) ประสบการณ์ในการ
เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบปีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดมีความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การบริหารงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใน 
ช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยทางด้านกล
ยุทธ์ขององค์กร (Strategy)โครงสร้างองค์การ (Structure) ระบบการปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) 
ทักษะ ความรู้ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared values) มี
ผลต่อความส าเร็จของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การบริหารงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ 
ไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สรพล เมฆพัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอัง 
กฤษของวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ถูกศึกษาขึ้นโดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 (7P’s) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถามจ านวน 388 ชุด 
จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 22-60 ปี และเคยเรียนหรือก าลังศึกษาในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่วันที่  6 ตุลาคม –  14 พฤศจิกายน 
2559  ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยด้านผู้สอนและความเหมาะสมของหลักสูตรการสอน   ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการและความตรงต่อเวลาของผู้สอน   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านสถานที่และชื่อเสียงของสถาบัน 
ปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาเรียนต่อหลักสูตร ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพปัจจัยด้านผู้สอนที่เป็นเจ้าของ



14 
 

ภาษาและจ านวนผู้เรียนต่อห้อง ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษตามล าดับ ในส่วนของ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่าเพศท่ีแตกต่างกัน ส่ง ผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้จะช่วยให้สถาบันสอนภาษาอังกฤษน าไปปรับกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดและดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามา
สมัครเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันมากข้ึน 
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บทที ่3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

  
 การศึกษาครั้งนี้จะท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) เป็นหลัก โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร (Document Study) 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้วน ามาพัฒนาเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพ ใช้แบบสอบถามมาเป็นเครื่องมือในการวัด
เป็นหลักด้วยการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) และการทดสอบความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย และใช้สถิติทาง
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
   3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร   
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จ านวน 13,852 คน (ที่มา : https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/rpt_std_ku3.php)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 21,942 คน (ที่มา : ระบบทะเบียน REG สถิติ
นักศึกษา ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559) นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ านวน 10,365 คน 
(ท่ีมา : สถิตินักศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจ านวน 17,991 
คน (ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎ) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ านวน 425 คน  
 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ านวน 64,150 คน น ามาค านวณหาขนาดตัวอย่างเพ่ือใช้ในการศึกษา  โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน  
0.05    
 

n  =  
N

1+Ne2 

    

https://www.regis.ku.ac.th/cpcmns/rpt_std_ku3.php
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   เมื่อ   n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
            N  =   ขนาดของประชากร 
           e   =   ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดเท่ากับ 0.05 

   แทนค่า 

               n =    
64,150

1+64,150 (0.05)2 

          n  =    397.52 

 ดังนั้นเพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 425 ตัวอย่าง เพ่ืออาจเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 จากการค านวณจะได้จ านวนประชากรที่ใช้สุ่มตัวอย่าง 425 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
random sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนิสิตและนักศึกษาท้ัง 4 มหาวิทยาลัย โดยแต่ละมหาวิทยาลัย
จะท าการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling)   (อ้างใน จิรารัตน์ ศรีเจริญ, 2546) 
โดยใช้สูตรดังนี้ 
 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละมหาวิทยาลัย  = จ านวนกลุ่มตวัอย่างท้ังหมด X จ านวนประชากรในแต่ละมหาวิทยาลัย 
                         จ านวนประชากรทั้งหมด 
ซึ่งสามารถแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้ดังนี้ 
 

มหาวิทยาลัย จ านวนนิสิต
นักศึกษา 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้
น ามาวิเคราะห์จริง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13,852 92 86 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 21,942 145 137 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 10,365 69 65 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 17,991 119 112 

รวม 64,150 425 400 

 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
   1. ขั้นเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
     1.1 ท าการสร้างแบบสอบถามจากการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เก่ียว ข้องแล้ว
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
    1.2 น าเสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ เพ่ือให้แบบสอบ 
ถามมีความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  และความถูกต้องของส านวนภาษาท่ีใช้  ครอบคลุมตัว
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แปรและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  แล้วปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ 
   2. ขั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 ด าเนินการเก็บข้อมูลตามพ้ืนที่ศึกษา คือ นิสิตและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จากนั้นสุ่มเก็บตามความสะดวก รวมจ านวนทั้งสิ้น 425 ชุด แต่
เนื่องจากอาจมีการผิดพลาดในการเก็บแบบ สอบถาม จึงท าให้ได้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง คือ
จ านวน 400 ชุด และท าการสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพ่ือตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกส่วนต่อไป 
    2.2 เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบตามท่ีก าหนดไว้แล้ว น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละชุด  ตรวจให้คะแนนและลงรหัสข้อมูลในแต่ละส่วนของแบบสอบถามทั้งหมด บันทึกข้อมูล
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติในขั้นตอนต่อไป  
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษา
เรื่องปัจจัยด้านการตลาดและปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็นเป็น 4 ส่วน 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. เพศ มี 2 ตัวเลือก คือ หญิงและ ชาย 
   2. สถาบันการศึกษา มี 4 ตัวเลือก คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามล าดับ 
   3. คณะ มี 12 ตัวเลือก คือ คณะศิลปะศาสตร์ ,คณะศึกษาศาสตร์  ,คณะเภสัช
ศาสตร์ ,คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะการจัดการ ,คณะแพทย์ศาสตร์,คณะเกษตร ,คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ,คณะบริหารธุรกิจ และอ่ืนๆ ตามล าดับ 
  ส่วนที่ 2 ปัจจัยการตลาด โดยวัดความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในเรื่องของการให้ความส าคัญ
กับปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ซึ่งลักษณะของแบบ สอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า(Rating Scale) ซ่ึงแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก
ตามล าดับความส าคัญ 5 ระดับคือ 

 
ระดับความคิดเห็น      ระดับคะแนน 
ส าคัญมากที่สุด    5 
ส าคัญมาก    4 
ส าคัญปานกลาง     3 

               ส าคัญน้อย    2 
      ส าคัญน้อยที่สุด    1  
 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยการบริหาร โดยวัดความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในเรื่องของการให้
ความส าคัญกับปัจจัยบริหารด้านกลยุทธ์องค์กร  ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านระบบปฏิบัติงาน  ด้านรูปแบบการ
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บริหาร ด้านทักษะ ด้านบุคลากร และด้านค่านิยมร่วมกัน   ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน
ประเมินค่า(Rating Scale) ซ่ึงแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือกตามล าดับความส าคัญ 5 ระดับคือ 

 
ระดับความคิดเห็น      ระดับคะแนน 
ส าคัญมากที่สุด    5 
ส าคัญมาก    4 
ส าคัญปานกลาง     3 

               ส าคัญน้อย    2 
      ส าคัญน้อยที่สุด    1  
   ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยวัดความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในเรื่อง
ของการให้ความส าคัญกับการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชา ด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา ด้าน
การค้นหาข้อมูล  ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการเลือก   ซึ่ง
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า(Rating Scale) ซ่ึงแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลอืก
ตามล าดับความส าคัญ 5 ระดับคือ 

 
ระดับความคิดเห็น      ระดับคะแนน 
ส าคัญมากที่สุด    5 
ส าคัญมาก    4 
ส าคัญปานกลาง     3 

               ส าคัญน้อย    2 
      ส าคัญน้อยที่สุด    1  
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ด าเนินการเก็บข้อมูลตามพ้ืนที่ศึกษา โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
เท่านั้น คือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระ 
ราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยท าการแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองรวมจ านวนทั้งสิ้น 400 ชุด และจะท าการสอบถามกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ตอบแบบสอบ 
ถามครบถ้วนสมบูรณ์ทุกส่วนของแบบสอบถาม 
 2. เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้แล้ว จึงด าเนินการขั้นต่อไปดังนี้  
    2.1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละชุด และแยกแบบสอบ 
ถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
   2.2. ตรวจสอบให้คะแนน และลงรหัสข้อมูลในแต่ละส่วนของแบบสอบถามท้ังหมด 
     2.3. บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลและวิ 
เคราะห์สถิติเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติในการสรุปผลและอภิปราย 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าสถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
  2. ข้อมูลทางด้านปัจจัยการตลาด ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดคะแนนไว้ 5 
ระดับ และในแต่ละระดับมีค่าพิสัย จากการค านวณค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตร
การค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดังนี้  (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29 อ้างถึงใน สุณีรัตน์  จิรเกรียงไกร
, 2551: 52) 

                                                        n  =   
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

 

              n  =   
5−1

5 
   =  0.80 

 
จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลงความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 

   
            ระดับความคิดเห็น      ระดับคะแนน 
    ส าคัญมากที่สุด       4.20-5.00 
    ส าคัญมาก       3.40-4.20 
    ส าคัญปานกลาง           2.60-3.40 
    ส าคัญน้อย        1.80-2.60 
    ส าคัญน้อยที่สุด         1.00-1.80 
  

3. ข้อมูลทางด้านปัจจัยการบริหาร ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดคะแนนไว้ 5 
ระดับ และในแต่ละระดับมีค่าพิสัย จากการค านวณค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใช้สูตร
การค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้น  มีดังนี้   (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29 อ้างถึงใน สุณีรัตน์   
จิรเกรียงไกร, 2551: 52) 

                                                        n  =   
ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด−ข้อมูลที่มีค่าต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

 

              n  =   
5−1

5 
   =  0.80 

 
 

จากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแปลงความหมายของระดับคะแนนได้ดังนี้ 
   
            ระดับความคิดเห็น     ระดับคะแนน 
    ส าคัญมากที่สุด         4.20-5.00 
    ส าคัญมาก       3.40-4.20 
    ส าคัญปานกลาง        2.60-3.40 
    ส าคัญน้อย        1.80-2.60 
    ส าคัญน้อยที่สุด       1.00-1.80 
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6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  เป็นการแสดงข้อมูลเป็นตารางแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation)  
   2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตามในสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ของการศึกษาครั้งนี้ใช้  Independent sample t-test, 
One-way ANOVA, Regression โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % และความ คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะห์ 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา”   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลในการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาโดยดูจากปัจจัยส่วนบุคคล  
ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัย
การบริหารด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านระบบปฏิบัติงาน ด้านรูปแบบการบริหาร ด้านทักษะ 
ด้านบุคลากร และด้านค่านิยมร่วมกัน 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา”   
ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 425 ฉบับ  ได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 400 ฉบับ  จากนั้นได้มีการน า
แบบสอบถามทั้ง 400 ชุดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ส่วนคือ  
  ส่วนที่ 1 : ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเป็นการอธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  
ที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ด้านเพศ อายุ สถาบัน และคณะที่ศึกษา 
  ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษาปัจจัยการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมทางการตลาด  
  ส่วนที่ 3 : ผลการศึกษาปัจจัยการบริหาร ได้แก่ กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน 
รูปแบบการบริหาร ทักษะ บุคลากร และค่านิยมร่วมกัน 
 ส่วนที่ 4 : ผลการศึกษาการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชา ได้แก่ การรับรู้ความต้องการ/รับรู้
ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจเลือก และพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
  ส่วนที่ 5 : ผลการทดสอบสมมติฐาน  
   5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษในโรง 
เรียนกวดวิชา  
   5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
กวดวิชา  
  5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนกวดวิชา  
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ส่วนที่ 1 : ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ด้านเพศ สถาบัน และคณะท่ีศึกษา 

ตารางท่ี 1 : แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 307 76.8 
ชาย 93 23.3 
รวม 400 100 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 และเป็นเพศ
ชาย  93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3  

ตารางท่ี 2 : แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถาบัน 

สถาบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 21.5 

มหาวิทยาลัยมหิดล 137 34.3 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 65 16.3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 112 28.0 
รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน 137  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 34.3   รองลงมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จ านวน 112 คน   คิดเป็นร้อยละ  28.0 
รองลงมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ  21.5  และรองลงมาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.3  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3 : แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคณะที่ศึกษา 

คณะที่ศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ศิลปศาสตร์ 54 13.5 
ศึกษาศาสตร์ 92 23.0 
เภสัชศาสตร์ 25 6.3 

วิศวกรรมศาสตร์ 71 17.8 
วิทยาศาสตร์ 16 4.0 
การจัดการ 44 11.0 

แพทย์ศาสตร์ 38 9.5 
เกษตร 15 3.8 

วิทยาศาสตร์การกีฬา 19 4.8 
บริหารธุรกิจ 26 6.5 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ  
23.0 รองลงมาคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมาคณะศิลปศาสตร์จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาคณะการจัดการจ านวนละ 44  คน คิดเป็นร้อยละ  11.0 รองลงมา
คณะแพทย์ศาสตร์จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 รองลงมาคณะบริหารธุรกิจจ านวน  26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.5 รองลงมาคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รองลงมาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมาคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ
รองลงมาคณะเกษตร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8   ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 : ผลการศึกษาปัจจัยการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ตารางท่ี 4 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านผลิตภัณฑ์    

1. โรงเรียนกวดวิชาก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการ 

4.27 .643 มากที่สุด 

2. โรงเรียนกวดวิชามีห้องเรียน มีห้องกิจกรรม มี ห้องน้ า 
ห้องพัก ที่เพียงพอ สะอาด และทันสมัย 

4.32 .591 มากที่สุด 

3. โรงเรียนกวดวิชามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 4.47 .552 มากที่สุด 
4. โรงเรียนกวดวิชามีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ให้บริการ เช่น
อินเตอร์เน็ต น้ าดื่ม 

4.27 .678 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ์ 4.33 .616 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์   จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  โรงเรียนกวดวิชามีห้องเรียน มีห้องกิจกรรม มี 
ห้องน้ า ห้องพัก ที่เพียงพอ สะอาด และทันสมัย  โรงเรียนกวดวิชาก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการและโรงเรียนกวดวิชามีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ให้บริการ เช่นอินเตอร์เน็ต น้ าดื่มอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 , 4.32 และ 4.27 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านราคา 

   (N=400) 

ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านราคา    
1. โรงเรียนกวดวิชาก าหนดค่าธรรม 
เนียม ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความเหมาะสม
กับ สภาพเศรษฐกิจ 

4.16 .471 มาก 

2. โรงเรียนกวดวิชามีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทอม 
ค่าลงทะเบียนเรียน 

3.82 .704 มาก 

3. โรงเรียนกวดวิชา มีการผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น 
หรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน  

3.57 .746 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านราคา 3.85 .640 มาก 

จากตารางที่ 5 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านราคา  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัว 
อย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านราคาอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85    โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้าน
โรงเรียนกวดวิชาก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ สภาพ
เศรษฐกิจ โรงเรียนกวดวิชามีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน และโรงเรียนกวด
วิชา มีการผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น หรือ
ได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16, 3.82  และ 3.57 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 6 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
1. โรงเรียนกวดวิชามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมี
บรรยากาศที่อบอุ่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.54 .570 มากที่สุด 

2. โรงเรียนกวดวิชาตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวก ต่อการ
เดินทาง 

4.51 .544 มากที่สุด 

3. โรงเรียนกวดวิชามีช่องทางการรับสมัครที่หลากหลาย ทั้งทาง
อินเตอร์เน็ต และด้วยตัวเอง 

4.10 .640 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.39 .585 มากที่สุด 

 จากตารางที่  6  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  จากการ 
ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย
เท่า กบั 4.39 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และโรงเรียน
กวดวิชาตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ 
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4.51 ตามล าดับ และโรงเรียนกวดวิชามีช่องทางการรับสมัครที่หลากหลาย ทัง้ทางอินเตอร์เน็ต และด้วยตัวเอง
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

ตารางท่ี 7 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด    
1. โรงเรียนกวดวิชาจัดท าการประชาสัมพันธ์การจัดการ เรียน
การสอนที่หลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3.96 .610 มาก 

2. โรงเรียนกวดวิชามีการจัดส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ ไปยัง
สถาบันศึกษาต่างๆเพ่ือให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง 

3.61 .857 มาก 

3. โรงเรียนกวดวิชาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ 
ช่วยเหลือชุมชน สังคม และมีการบริการวิชาการแก่สังคม 

3.32 .937 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 3.63 .801 มาก 

จากตารางที่ 7 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากการ 
ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่า 
กับ 3.63 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชาจัดท าการประชาสัมพันธ์การจัดการ เรียนการสอนที่
หลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และโรงเรียนกวด
วิชามีการจัดส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ ไปยังสถาบันศึกษาต่างๆเพ่ือให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และ 3.61  ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชาส่งเสริมและสนับ 
สนุนกิจกรรมเพ่ือ ช่วยเหลือชมุชน สังคม และมีการบริการวิชาการแก่สังคมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.32  

ส่วนที่ 3 : ผลการศึกษาปัจจัยการบริหาร ได้แก ่กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบ
การบริหาร ทักษะ บุคลากร และค่านิยมร่วมกัน 
ตารางท่ี 8 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านกลยุทธ์องค์กร 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านกลยุทธ์องค์กร    

1. มีการก าหนดนโยบาย มีการวางแผนการบริหารจัดการ
องค์การที่ชัดเจน 

4.06 .543 มาก 

2. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 4.25 .571 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยด้านกลยุทธ์องค์กร 4.16 .557 มาก 
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จากตารางที่ 8 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านกลยุทธ์องค์กร  จากการศึกษาพบ 
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านกลยุทธ์องค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 โดยกลุ่มตัว 
อย่างให้ปัจจัยด้านมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
และให้ปัจจัยด้านมีการก าหนดนโยบาย มีการวางแผนการบริหารจัดการองค์การที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

ตารางท่ี 9 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านโครงสร้างองค์กร 

   (N=400) 

ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านโครงสร้างองค์กร    

1. มีแผนผังสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 3.92 .618 มาก 
2. มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานเฉพาะที่ชัดเจน 3.94 .656 มาก 
ค่าเฉลี่ยด้านโครงสร้างองค์กร 3.93 .637 มาก 

จากตารางที่ 9 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านโครงสร้างองค์กร จากการศึกษาพบ 
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  โดยกลุ่ม 
ตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานเฉพาะที่ชัดเจน และมีแผนผังสายการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ 3.92 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 10  : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านระบบปฏิบัติงาน 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านระบบปฏิบัติงาน    

1. มีระบบการเงิน/บัญชีที่มีประสิทธิภาพ 4.20 .557 มากที่สุด 
2. มีระบบการติดตาม/ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 4.16 .521 มาก 
3. มีระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ 4.05 .530 มาก 
ค่าเฉลี่ยด้านระบบปฏิบัติงาน 4.14 .536 มาก 

 จากตารางที่  10  แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านระบบปฏิบัติงาน จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านระบบปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีระบบการเงิน/บัญชีที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
ให้ปัจจัยด้านระบบการติดตาม/ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ4.05 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 11 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านรูปแบบการบริหาร 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านรูปแบบการบริหาร    

1. บุคลากรในโรงเรียนกวดวิชามีการพูดคุย อธิบายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจซึ่งกันละกัน 

3.99 .541 มาก 

2. มีการบริหารงานโดยยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

3.95 .662 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบการบริหาร 3.97 .601 มาก 

จากตารางที่ 11 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านรูปแบบการบริหาร จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านรูปแบบการบริหารอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชามีการพูดคุย อธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันละกัน  
และมีการบริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 และ 3.95 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 12 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านทักษะ 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านทักษะ    

1. ครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิค ยุทธวิธีต่างๆใน
การเรียนการสอน 

4.23 .616 มากที่สุด 

2. คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านที่เก่ียวกับวิชาที่สอน 4.07 .584 มาก 
3. คร/ูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน 

4.05 .699 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านทักษะ 4.12 .633 มาก 

จากตารางที่ 12 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านทักษะ จากการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านทักษะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัย
ด้านมีครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิค ยุทธวิธีต่างๆในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่า 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และให้ปัจจัยด้าน.คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านที่เก่ียวกับวิชาที่สอน และครู/ผู้สอนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ4.05 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 13 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบุคลากร 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านบุคลากร    

1. มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน 4.08 .703 มาก 
2. มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ 4.15 .636 มาก 
3. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน 4.08 .676 มาก 
ค่าเฉลี่ยด้านบุคลากร 4.10 .672 มาก 

จากตารางที่ 13 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ปัจจัยด้านมีใจรักที่จะสอนให้ความรู้  มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ เพ่ือนร่วมงานและมีความรู้ความเข้าใจ
ในวิชาที่สอนอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 4.08  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 14 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านค่านิยมร่วมกัน 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านค่านิยมร่วมกัน    

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.92 .614 มาก 
2. มีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 3.95 .725 มาก 
ค่าเฉลี่ยด้านค่านิยมร่วมกัน 3.94 .669 มาก 

จากตารางที่ 14 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านค่านิยมร่วมกัน จากการศึกษาพบ 
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านค่านิยมร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ 3.92 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 4 : ผลการศึกษาการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ได้แก่ การรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจเลือก และพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 15 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา    

1. ท่านต้องการเรียนกวดวิชาเพ่ือเพ่ิมความรู้ความ เข้าใจใน
เนื้อหาวิชาเรียน 

4.04 .707 มาก 

2. ท่านต้องการเรียนกวดวิชาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง จากการ
เรียนในชั้นเรียน 

3.95 .703 มาก 

3. ท่านต้องการเรียนกวดวิชาเพ่ือช่วยเพิ่มคะแนน เกรดเฉลี่ยได้ 3.95 .676 มาก 
4. ท่านต้องการเรียนกวดวิชา เพ่ือช่วยเพิ่มความมั่นใจในการท า
ข้อสอบ 

4.01 .641 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 3.99 .682 มาก 

จากตารางที่ 15 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรูป้ัญหา อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีท่านต้องการเรียนกวดวิชาเพ่ือเพ่ิมความรู้ความ 
เข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน ท่านต้องการเรียนกวดวิชา เพ่ือช่วยเพิ่มความม่ันใจในการท าข้อสอบ ท่านต้องการ
เรียนกวดวิชาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง จากการเรียนในชั้นเรียนและท่านต้องการเรียนกวดวิชา เพ่ือช่วยเพิ่มความ
มั่นใจในการท าข้อสอบอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04, 4.01  และ 3.95 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 16 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการค้นหาข้อมูล 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านการค้นหาข้อมูล    
1. ท่านได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียง และความน่าชื่อถือของ
โรงเรียนกวดวิชา 

3.92 .646 มาก 

2. ท่านมีการค้นหาข้อมูลและสอบถามโดยตรงกับทางโรงเรียน
กวดวิชา 

4.08 .640 มาก 

3. ท่านมีการค้นหาข้อมูล สภาพแวดล้อมต่างๆของโรงเรียนกวด
วิชา  

3.99 .695 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการค้นหาข้อมูล 4.00 .660 มาก 

จากตารางที่ 16 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการค้นหาข้อมูล จากการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัว อย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 โดย
กลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านท่านมีการค้นหาข้อมูลและสอบถามโดยตรงกับทางโรงเรียนกวดวิชา ท่านมีการค้น 
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หาข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆของโรงเรียนกวดวิชา  และท่านได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียง และความน่าชื่อ
ถือของโรงเรียนกวดวิชาอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 , 3.99  และ 3.92 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 17 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการประเมินผลทางเลือก 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านการประเมินผลทางเลือก    

1. ท่านมีข้อมูลของโรงเรียนกวดวิชาจากการประชาสัมพันธ์ของ
ทางสถาบันกวดวิชา 

4.07 .629 มาก 

2. ท่านได้รับค าแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียนกวดวิชา จาก
รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพ่ือน ญาติ หรือผู้ปกครอง 

4.11 .640 มาก 

3. ท่านมีข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของโรงเรียน
กวดวิชาเพ่ือวางแผนค่าใช้จ่ายในการเรียน 

4.02 .635 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการประเมินผลทางเลือก 4.07 .635 มาก 

จากตารางที่ 17 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการประเมินผลทางเลือก จาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการประเมินผลทางเลือกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านท่านได้รับค าแนะนาเก่ียวกับข้อมูลของโรงเรียนกวดวิชา จากรุ่นพี่สู่
รุ่นน้อง เพ่ือน ญาติ หรือผู้ปกครอง  ท่านมีข้อมูลของโรงเรียนกวดวิชาจากการประชาสัมพันธ์ของทางสถาบัน
กวดวิชา และท่านมีข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือวางแผนค่าใช้จ่ายในการ
เรียนอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 , 4.07  และ 4.02 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 18 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการตัดสินใจเลือก  

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านการตัดสินใจเลือก    

1. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน มีความคุ้มค่ากับ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ได้ตรงตามความต้องการ
ของท่าน 

4.04 .628 มาก 

2. ท่านมีการปรึกษากับผู้ปกครอง กับครอบครัว ก่อนการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชา 

4.06 .637 มาก 

3. ท่านคิดว่าการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา จะช่วยเพิ่มคะแนนและ
เพ่ิมเกรดเฉลี่ยได้ รวมทั้งได้เทคนิคการท าข้อสอบเพ่ิมมากขึ้น 

4.10 .725 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านการตัดสินใจเลือก 4.07 .663 มาก 
จากตารางที่ 18 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านการตัดสินใจเลือก จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 โดย 
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กลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านท่านคิดว่าการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา จะช่วยเพิ่มคะแนนและเพ่ิมเกรด
เฉลี่ยได้ รวม ทั้งได้เทคนิคการท าข้อสอบเพ่ิมมากข้ึน  ท่านมีการปรึกษากับผู้ปกครอง กับครอบครัวก่อนการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชา และท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน มีความคุ้มค่ากับ
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ได้ตรงตามความต้องการของท่านอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.10 , 4.06  และ 4.04 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 19 : ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือก 

   (N=400) 
ข้อมูล x  S.D. ระดับ 
ด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
 

   

1. การเรียนกวดวิชาท าให้ท่านเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาเรียน 

4.03 .675 มาก 

2. การเรียนกวดวิชาท าให้ท่านได้เทคนิคการท าข้อสอบได้
รวดเร็วขึ้น 

4.04 .620 มาก 

3. การเรียนกวดวิชาท าให้ท่านสามารถแก้ไขข้อบกพร่องจาก
การเรียนในชั้นเรียนได้ 

4.09 .685 มาก 

ค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือก 4.05 .660 มาก 
 

 จากตารางที่ 19 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือกอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านการเรียนกวดวิชาท าให้ท่านสามารถแก้ไขข้อบกพร่องจาก
การเรียนในชั้นเรียนได้  การเรียนกวดวิชาท าให้ท่านได้เทคนิคการท าข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น และการเรียนกวด
วิชาท าให้ท่านเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 , 4.04  และ 
4.03 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 5 : ผลการทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
โดยมีสมมติฐานดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน  
  H0 : เพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน 
  H1 : เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 20 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 
 จากตารางที่ 20 พบว่าการการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิง 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.815 มีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าเพศท่ีแตกต่างกันไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 สมมติฐานที่ 2 สถาบันการศกึษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่
แตกต่างกัน  
  H0 : สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่
แตกต่างกัน 
  H1 : สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่าง
กัน  

ตารางท่ี 21 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าสถาบันการศึกษากับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา 

 
 จากตารางที่ 21 พบว่าการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในกลุ่มตัวอย่างตามสถาบันการศึกษา มี
ค่า Sig เท่ากับ 0.000  มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าสถาบันการศึกษาท่ีแตก 
ต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบทางสถิติโดยวิธี LSD Multiple Comparisons เพ่ือให้เห็นว่าตัวแปรคู่ใด
สัมพันธ์กัน ผลปรากฏดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

T-test การตัดสินใจเรียน 
การตัดสินใจเรียน
ในโรงเรียนกวด

วิชา 

เพศ N Mean SD t df Sig. 

 หญิง 
ชาย 

307 
93 

4.024 
4.061 

0.226 
0.474 

-1.382 157.011 0.815 
 

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 

                            ANOVA                 การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 สถาบันการศึกษา N Mean SD F Df Sig. 

การตัดสินใจ 
เรียนในโรง 
เรียนกวดวิชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 4.003 0.236 8.563 399 0.000* 
มหาวิทยาลัยมหิดล 137 4.026 0.233    
มหาวิทยาลัยศิลปากร 65 3.950 0.206    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 112 4.112 0.190    

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 22 : ผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ด้วย LSD 

 จากตารางที่ 22  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในสถาบันการศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา  สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่สัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันกวดวิชาน้อยกว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.108 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชามากกว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.076 และมีผลน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.085 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาน้อยกว่ามหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.076 และ 0.162 ตามล าดับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชามากกว่ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.108 ,0.085 และ 
0.162 ตามล าดับ 

 
 
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference 
(I -J) 

Std. Error Sig. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -0.225 0.030 0.454 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.053 0.035 0.134 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-0.108* 0.031 0.001 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  0.225 0.030 0.454 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.076* 0.032 0.021 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-0.085* 0.027 0.002 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -0.538 0.035 0.134 
มหาวิทยาลัยมหิดล -0.076* 0.032 0.021 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-0.162* 0.034 0.000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  0.108* 0.031 0.001 
มหาวิทยาลัยมหิดล  0.085* 0.027 0.002 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.162* 0.034 0.000 

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5  
 



35 
 

สมมติฐานที่ 2.1 สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาที่แตกต่าง
กัน 
ตารางท่ี 23 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าสถาบันการศึกษากับการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 
จากตารางที่ 23 พบว่าการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาในกลุ่มตัวอย่างตามสถาบันการศึกษา มีค่า 

Sig เท่ากับ 0.000  มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าสถาบันการศึกษาท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบทางสถิติโดยวิธี LSD Multiple Comparisons เพ่ือให้เห็นว่าตัวแปรคู่ใด
สัมพันธ์กนั ผลปรากฏดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 24 : ผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ด้วย LSD 

      ANOVA                                การรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
 สถาบันการศึกษา N Mean SD F Df Sig. 

การรับรู้ความ
ต้องการ/รับรู้
ปัญหา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 3.976 0.373 7.566 399 0.000* 
มหาวิทยาลัยมหิดล 137 3.954 0.395    
มหาวิทยาลัยศิลปากร 65 3.857 0.407    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 112 4.113 0.290    

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference 
(I -J) 

Std. Error Sig. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  0.223 0.050 0.657 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.119* 0.060 0.049 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-0.137* 0.052 0.009 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -0.223 0.050 0.657 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.096 0.055 0.080 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-0.159* 0.046 0.001 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -0.119* 0.060 0.049 
มหาวิทยาลัยมหิดล -0.096 0.055 0.080 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-0.256* 0.057 0.000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  0.137* 0.052 0.009 
มหาวิทยาลัยมหิดล  0.159* 0.046 0.001 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.256* 0.057 0.000 

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5  
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 จากตารางที่ 24  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในสถาบันการศึกษาที่มีผลต่อการรับรู้ความต้อง 
การ/รับรู้ปัญหา  สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาที่สัมพันธ์กัน อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหามากกว่ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.119 และน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.137 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.159 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาน้อยกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.119 และ 0.256 ตามล าดับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหามากกว่ามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์มี,มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.137 ,0.159 และ 
0.256 ตามล าดับ 

 
สมมติฐานที่ 2.2 สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการค้นหาข้อมูลที่แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 25 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าสถาบันการศึกษากับการค้นหาข้อมูล 

 จากตารางที่ 25 พบว่าการค้นหาข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างตามสถาบันการศึกษา มีค่า Sig เท่ากับ 0.002  
มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการค้นหา
ข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบทางสถิติโดยวิธี LSD Multiple Comparisons เพ่ือให้เห็นว่าตัวแปรคู่ใด
สัมพันธ์กัน ผลปรากฏดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 

 

 

 

 

         ANOVA                                             การค้นหาข้อมูล 
 สถาบันการศึกษา N Mean SD F Df Sig. 

การค้นหา
ข้อมูล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 3.949 0.426 5.126 399 0.002* 
มหาวิทยาลัยมหิดล 137 4.012 0.403    
มหาวิทยาลัยศิลปากร 65 3.866 0.447    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 112 4.095 0.323    

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 
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ตารางท่ี 26 : ผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ด้วย LSD 

 จากตารางที่ 26  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในสถาบันการศึกษาที่มีผลต่อการค้นหาข้อมูล
สถาบัน การศึกษาที่แตกต่างกันมีการค้นหาข้อมูลที่สัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กล่าวคือ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลต่อการค้นหาข้อมูลน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.145 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลต่อการค้นหาข้อมูลมากกว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.145 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลต่อการค้นหาข้อมูลน้อยกว่ามหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.145 และ 0.228 ตามล าดับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีผลต่อการค้นหาข้อมูลมากกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.145 และ 0.228 ตามล าดับ 

 
สมมติฐานที่ 2.3 สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการประเมินทางเลือกท่ีแตกต่างกัน 

 
 
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference 
(I -J) 

Std. Error Sig. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -0.062 0.054 0.251 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.082 0.065 0.203 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-0.145* 0.056 0.011 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  0.062 0.054 0.251 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.145* 0.059 0.015 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-0.083 0.050 0.100 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -0.082 0.65 0.203 
มหาวิทยาลัยมหิดล -0.145* 0.059 0.015 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

-.0228 0.061 0.000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  0.145* 0.056 0.011 
มหาวิทยาลัยมหิดล  0.083 0.050 0.100 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.228* 0.061 0.000 

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5  
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ตารางท่ี 27 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าสถาบันการศึกษากับการประเมินทางเลือก 

จากตารางที่ 27 พบว่าการประเมินทางเลือกในกลุ่มตัวอย่างตามสถาบันการศึกษา มีค่า Sig เท่ากับ 
0.301  มีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อการประเมินทางเลือกท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

สมมติฐานที่ 2.4 สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่ีแตกต่างกัน 
ตารางท่ี 28 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าสถาบันการศึกษากับการตัดสินใจเลือก 

จากตารางที่ 28 พบว่าการตัดสินใจเลือกในกลุ่มตัวอย่างตามสถาบันการศึกษา มีค่า Sig เท่ากับ 
0.372  มีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

สมมติฐานที่ 2.5 สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกที่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี 29 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับพฤติกรรมภายหลังการเลือก 

               ANOVA                                       การประเมินทางเลือก 
 สถาบันการศึกษา N Mean SD F Df Sig. 

การประเมิน
ทางเลือก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 4.062 0.407 1.224 399 0.301 
มหาวิทยาลัยมหิดล 137 4.056 0.365    
มหาวิทยาลัยศิลปากร 65 4.000 0.399    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 112 4.113 0.383    

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 

               ANOVA                                       การตัดสินใจเลือก 
 สถาบันการศึกษา N Mean SD F Df Sig. 

การตัดสินใจ
เลือก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 4.019 0.413 1.045 399 0.372 
มหาวิทยาลัยมหิดล 137 4.107 0.437    
มหาวิทยาลัยศิลปากร 65 4.030 0.389    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 112 4.074 0.351    

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 

               ANOVA                                       พฤติกรรมภายหลังการเลือก 
 สถาบันการศึกษา N Mean SD F Df Sig. 

พฤติกรรม
ภายหลังการ
เลือก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 86 4.011 0.370 4.710 399 0.003* 
มหาวิทยาลัยมหิดล 137 4,002 0.392    
มหาวิทยาลัยศิลปากร 65 3.994 0.388    
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 112 4.163 0.379    

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 
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 จากตารางที่ 29 พบว่าพฤติกรรมภายหลังการเลือกในกลุ่มตัวอย่างตามสถาบันการศึกษา มีค่า Sig 
เท่ากับ 0.003  มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบทางสถิติโดยวิธี LSD Multiple Comparisons เพ่ือให้เห็นว่าตัวแปรคู่ใด
สัมพันธ์กัน ผลปรากฏดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 30 : ผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ด้วย LSD 

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 
 
 จากตารางที่ 30  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ภายในสถาบันการศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การเลือก สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมภายหลังการเลือกที่สัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.152 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.161 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกน้อยกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.168 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกมากกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.152 ,0.161 และ 0.168 
ตามล าดับ 
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean 
Difference (I -J) 

Std. Error Sig. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  0.009 0.052 0.862 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.016 0.063 0.791 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -0.152* 0.055 0.006 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -0.009 0.052 0.862 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.007 0.057 0.896 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -0.161* 0.048 0.001 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -0.016 0.063 0.791 
 มหาวิทยาลัยมหิดล -0.007 0.057 0.896 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม -0.168* 0.059 0.005 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  0.152* 0.055 0.006 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  0.161* 0.048 0.001 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  0.168* 0.059 0.005 
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 สมมติฐานที่ 3 คณะศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่าง
กัน  
  H0 : คณะศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตก ต่างกัน 
  H1 : คณะศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน  

ตารางท่ี 31 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะศึกษากับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 
จากตารางที่ 31 พบว่าการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชาในกลุ่มตัวอย่างตามคณะศึกษา มีค่า Sig 

เท่ากับ 0.099  มีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าคณะศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชาที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   
ตารางท่ี 32 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 

                            ANOVA                 การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 คณะศึกษา N Mean SD F Df Sig. 

การตัดสินใจ 
เรียนใน
โรงเรียนกวด
วิชา 

คณะศิลปศาสตร์ 54 4.066 0.235 1.650 399 0.099 
คณะศึกษาศาสตร์ 92 4.085 0.221    
คณะเภสัชศาสตร์ 25 3.982 0.160    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 71 4.001 0.178    
คณะวิทยาศาสตร์ 16 4.062 0.290    
คณะการจัดการ 44 3.982 0.218    
คณะแพทย์ศาสตร์ 38 4.065 0.264    
คณะเกษตร 15 4.021 0.279    
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 19 3.970 0.202    
คณะบริหารธุรกิจ 26 3.988 0.236    

* หมายถึง การยอมรับสมมติฐานโดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 5 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 1.100 0.221  4.983 0.000 

 ปัจจัยการตลาด 0.170 0.046 0.160 3.672 0.000* 
 ปัจจัยการบริหาร 0.464 0.040 0.503 11.559 0.000* 
R = 0.576a , R Square = 0.331 ,Adjusted R Square =0.328 , Std. Error of the Estimate  = 0.184 
*ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการบริหารมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 32 พบว่า ปัจจัยการตลาดและการบริหารมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยการตลาดและการบริหารมากขึ้น  กลุ่ม
ตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาด และ
การบริหาร สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 33.1 
 
ตารางที ่33 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับการรับรู้ความ
ต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 
 จากตารางที่ 33 พบว่า ปัจจัยส่วนการตลาดและการบริหารมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.024 และ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยการตลาด และการบริหารมากขึ้น  กลุ่ม
ตัวอย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาเพิ่มข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาด และการ
บริหาร สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 14.8 
 
ตารางท่ี 34 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับการค้นหาข้อมูล 

 
 จากตารางที่ 34 พบว่า ปัจจัยการตลาด และการบริหาร มีผลต่อการค้นหาข้อมูลโดยมีระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.023 และ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยการตลาด และการบริหารมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาด และการบริหาร สามารถอธิบายความเปลี่ยน 
แปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อยละ 9.8 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 0.700 0.416  1.682 0.093 

 ปัจจัยการตลาด 0.197 0.087 0.111 2.259 0.024* 
 ปัจจัยการบริหาร 0.515 0.076 0.334 6.805 0.000* 
R = 0.385a , R Square = 0.148 ,Adjusted R Square =0.144 , Std. Error of the Estimate  = 0.346 
*ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการบริหารมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 1.067 0.459  2.327 0.020 

 ปัจจัยการตลาด 0.219 0.096 0.115 2.278 0.023* 
 ปัจจัยการบริหาร 0.423 0.083 0.256 5.066 0.000* 
R = 0.313a , R Square = 0.098 ,Adjusted R Square =0.094 , Std. Error of the Estimate  = 0.382 
*ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการบริหารมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 35 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับการประเมินผล
ทางเลือก 

  
 จากตารางที่ 35 พบว่า ปัจจัยการบริหาร มีผลต่อการประเมินผลทางเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 
0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยการบริหารมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้
การให้ความส าคัญกับปัจจัยการบริหาร สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการประเมินผลทางเลือกได้ ร้อย
ละ 12.0 
 
ตารางท่ี 36 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับการตัดสินใจ
เลือก 

  
 จากตารางที่ 36 พบว่า ปัจจัยการบริหาร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 
กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยการบริหารมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความ 
ส าคัญกับกลยุทธ์การบริหาร สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 12.9 
 
 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 1.133 0.435  2.605 0.010 

 ปัจจัยการตลาด 0.120 0.091 0.066 1.320 0.187 
 ปัจจัยการบริหาร 0.505 0.079 0.319 6.385 0.000* 
R = 0.346a , R Square = 0.120 ,Adjusted R Square =0.115 , Std. Error of the Estimate  = 0.362 
*ปัจจัยการบริหารมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 0.904 0.451  2.005 0.046 

 ปัจจัยการตลาด 0.127 0.094 0.067 1.347 0.179 
 ปัจจัยการบริหาร 0.547 0.082 0.331 6.673 0.000* 
R = 0.359a , R Square = 0.129 ,Adjusted R Square =0.125 , Std. Error of the Estimate  = 0.376 
*ปัจจัยการบริหารมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 37 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารกับพฤติกรรม
ภายหลังการเลือก 

 จากตารางที่ 37 พบว่า ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการบริหาร มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.050 และ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยการตลาด และปัจจัยการบริหารมากขึ้น  
กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับปัจจัยการตลาด และปัจจัย
การบริหาร สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 6.7 

   
ตารางท่ี 38 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดและปัจจัยการบริหารได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทาง การจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร ทักษะ 
บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน กับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 1.696 0.452  3.754 0.000 

 ปัจจัยการตลาด 0.186 0.094 0.101 1.964 0.050* 
 ปัจจัยการบริหาร 0.331 0.082 0.207 4.026 0.000* 
R = 0.258a , R Square = 0.067 ,Adjusted R Square =0.062 , Std. Error of the Estimate  = 0.376 
*ปัจจัยการตลาด และปัจจัยการบริหารมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  1.717 0.288  5.971 0.000 
 ผลิตภัณฑ์ -0.045 0.028 -0.066 -1.629 0.104 
 ราคา  0.062 0.025 0.113  2.530 0.012* 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  0.023 0.025 0.037  0.904 0.367 
 การส่งเสริมการตลาด  0.067 0.018 0.177  3.701 0.000* 
 กลยุทธ์องค์กร  0.055 0.023  0.094  2.359 0.019* 
 โครงสร้างองค์กร  0.072 0.019  0.157  3.727 0.000* 
 ระบบปฏิบัติงาน  0.008 0.030  0.010  0.257 0.797 
 รูปแบบการบริหาร -0.040 0.022 -0.076 -1.800 0.073 
 ทักษะ  0.057 0.010  0.234  0.560 0.000* 
 บุคลากร  0.155 0.023  0.270  6.758 0.000* 
 ค่านิยมร่วมกัน  0.091 0.018  0.205  4.964 0.000* 
R = 0.648a , R Square = 0.420 ,Adjusted R Square =0.404 , Std. Error of the Estimate  = 0.173 
*ราคา การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน มีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 38 พบว่า ราคา การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ทักษะ บุคลากร
และค่านิยมร่วมกัน มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.012 ,0.000,0.019, 
0.000, 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยการตลาดด้านราคา และการ
ส่งเสริมทางการตลาดมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชาที่เพ่ิมข้ึน และถ้ามีการ
ท าปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกันมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการ
ตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชาที่เพ่ิมขึ้นทั้งนี้การให้ความส าคัญกับราคา การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์องค์กร 
โครงสร้างองค์กร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเรียน
ในสถาบันกวดวิชา ได้ ร้อยละ 42.0 

ตารางท่ี 39 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าปัจจัยส่วนการตลาดและปัจจัยการบริหารได้แก่ ผลิต 
ภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการบริหาร 
ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน กับการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 
 จากตารางที่ 39 พบว่า การส่งเสริมการตลาด ทักษะ และบุคลากร มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/
รับรู้ปัญหาโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.039 ,0.000  และ 0.004 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยการตลาด
ด้านการส่งเสริมทางการตลาดมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาที่เพ่ิมขึ้น และถ้ามี
การท าปัจจัยการบริหารด้านทักษะ และบุคลากรมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้
ปัญหาที่เพ่ิมข้ึนทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด ทักษะ และบุคลากร สามารถอธิบายความ
เปลี่ยน แปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 19.3  
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  0.693 0.566   1.224 0.222 

 ผลิตภัณฑ์  0.055 0.054  0.048  1.005 0.315 
 ราคา  0.041 0.049  0.045  0.850 0.396 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  0.088 0.049  0.087  1.794 0.074 
 การส่งเสริมการตลาด  0.074 0.036  0.117  2.075 0.039* 
 กลยุทธ์องค์กร  0.043 0.046  0.044  0.931 0.352 
 โครงสร้างองค์กร  0.075 0.038  0.098  1.967 0.050 
 ระบบปฏิบัติงาน  0.039 0.059  0.031  0.667 0.505 
 รูปแบบการบริหาร -0.086 0.044 -0.098 -1.970 0.051 
 ทักษะ  0.119 0.020  0.294  5.978 0.000* 
 บุคลากร  0.130 0.045  0.135  2.868 0.004* 
 ค่านิยมร่วมกัน  0.068 0.036  0.092  1.876 0.061 
R = 0.439a , R Square = 0.193 ,Adjusted R Square =0.170 , Std. Error of the Estimate  = 0.341 
*การส่งเสริมการตลาด ทักษะ และบุคลากร มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 40 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการบริหาร
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบ
การบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน กับการค้นหาข้อมูล 
 

 
 จากตารางที่ 40 พบว่า การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร มีผลต่อการค้นหาข้อมูลโดยมีระดับนัย 
ส าคัญที่ 0.004และ0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
มากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการค้นหาข้อมูลที่เพ่ิมข้ึน และถ้ามีการท าปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมากข้ึน  
กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการค้นหาข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด และบุคลากร 
สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อยละ 17.0  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  2.305  0.616   3.744 0.000 

 ผลิตภัณฑ์ -0.053  0.059 -0.043 -0.896 0.371 
 ราคา  0.033  0.053  0.033  0.619 0.536 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย -0.020  0.054 -0.018 -0.367 0.714 
 การส่งเสริมการตลาด  0.113  0.039  0.167 2.924 0.004* 
 กลยุทธ์องค์กร  0.013  0.050  0.012  0.259 0.795 
 โครงสร้างองค์กร  0.060  0.042  0.073 1.449 0.148 
 ระบบปฏิบัติงาน -0.091  0.064 -0.068 -1.420 0.156 
 รูปแบบการบริหาร -0.16  0.047 -0.017 -0.341 0.733 
 ทักษะ  0.033  0.022  0.075  1.513 0.131 
 บุคลากร  0.250  0.049  0.243  5.094 0.000* 
 ค่านิยมร่วมกัน  0.071  0.039  0.089  1.807 0.071 
R = 0.412a , R Square = 0.170 ,Adjusted R Square =0.146 , Std. Error of the Estimate  = 0.371 
* การส่งเสริมการตลาด และบุคลากร มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 41 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการบริหาร
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบ
การบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน กับการประเมินผลทางเลือก 
 

 
 จากตารางที่ 41 พบว่า ผลิตภณัฑ์ โครงสร้างองค์กร  บุคลากรและค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการประเมิน
ทางเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.033 ,0.000 ,0.000 และ 0.002 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการประเมินผลทางเลือกท่ีน้อยลง และถ้ามี
การท าปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กร  บุคลากรและค่านิยมร่วมกันมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการ
ประเมินผลทางเลือกที่เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร  บุคลากรและค่านิยม
ร่วมกันสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการประเมินผลทางเลือกได้ ร้อยละ 21.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  1.573 0.574   2.743 0.006 

 ผลิตภัณฑ์  0.118 0.055 0.100 2.139 0.033* 
 ราคา  0.059 0.049  0.062  1.195 0.233 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  0.028 0.050  0.027  0.560 0.576 
 การส่งเสริมการตลาด  0.029 0.036  0.045  0.807 0.420 
 กลยุทธ์องค์กร  0.053 0.047  0.053  1.136 0.257 
 โครงสร้างองค์กร  0.146 0.039  0.184  3.767 0.000* 
 ระบบปฏิบัติงาน  0.042 0.060  0.033  0.709 0.479 
 รูปแบบการบริหาร -0.025 0.044 -0.028 -0.571 0.569 
 ทักษะ  0.013 0.020  0.032  0.654 0.513 
 บุคลากร  0.270 0.046  0.273  5.885 0.000* 
 ค่านิยมร่วมกัน  0.113 0.036  0.149  3.101 0.002* 
R = 0.466a , R Square = 0.218 ,Adjusted R Square =0.195 , Std. Error of the Estimate  = 0.345 
*ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร  บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 42 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการบริหาร
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบ
การบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน กับการตัดสินใจเลือก 
 

 
 จากตารางที่ 42 พบว่า การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์องค์กร  ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.027 ,0.020 ,0.000, 0.029 และ 0.007 ตามล าดับ กล่าวคือ 
ถ้ามีการท าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัด 
สินใจเลือกที่เพ่ิมขึ้น และถ้ามีการท าปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กร  ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน
มากขึ้น กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเลือกท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์
องค์กร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 
16.6  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  1.685 0.617  2.731 0.007 

 ผลิตภัณฑ์ -0.085  0.059 -0.069 -1.438 0.151 
 ราคา  0.049  0.053  0.050  0.935 0.350 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  0.017  0.054  0.015  0.308 0.759 
 การส่งเสริมการตลาด  0.086  0.039  0.127 2.225 0.027* 
 กลยุทธ์องค์กร  0.117  0.050  0.111 2.331 0.020* 
 โครงสร้างองค์กร  0.034  0.042  0.042  0.821 0.412 
 ระบบปฏิบัติงาน  0.025  0.064  0.019  0.394 0.694 
 รูปแบบการบริหาร -0.060  0.047 -0.064 -1.272 0.204 
 ทักษะ  0.086  0.022  0.197  3.946 0.000* 
 บุคลากร  0.108  0.049  0.105  2.197 0.029* 
 ค่านิยมร่วมกัน  0.106  0.039  0.134  2.703 0.007* 
R = 0.407a , R Square = 0.166 ,Adjusted R Square =0.142 , Std. Error of the Estimate  = 0.372 
* การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์องค์กร  ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 43 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยการบริหาร
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย กลยุทธ์องค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบ
การบริหาร ทักษะ บุคลากรและค่านิยมร่วมกัน กับพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
 

 
 จากตารางที่ 43 พบว่า ราคา และค่านิยมร่วมกัน มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกโดยมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.016 และ 0.016 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีการท าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามาก
ขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือกที่เพ่ิมข้ึน และถ้ามีการท าปัจจัยการบริหารด้านค่านิยม
ร่วมกันมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือกที่เพ่ิมขึ้นทั้งนี้การให้ความส าคัญกับราคา และ
ค่านิยมร่วมกัน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 8.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  2.330  0.626   3.724 0.000 

 ผลิตภัณฑ์ -0.024  0.060 -0.020 -0.394 0.694 
 ราคา  0.130  0.054  0.136 2.418 0.016* 
 ช่องทางการจัดจ าหน่าย  0.000  0.054  0.000 -0.003 0.998 
 การส่งเสริมการตลาด  0.032  0.039  0.049  0.816 0.425 
 กลยุทธ์องค์กร  0.050  0.051  0.049  0.983 0.326 
 โครงสร้างองค์กร  0.046  0.042  0.058  1.096 0.274 
 ระบบปฏิบัติงาน  0.022  0.065  0.017  0.345 0.730 
 รูปแบบการบริหาร -0.012  0.048 -0.013 -0.240 0.810 
 ทักษะ  0.033  0.022  0.077  1.478 0.140 
 บุคลากร  0.018  0.050  0.018  0.364 0.716 
 ค่านิยมร่วมกัน  0.097  0.040  0.126  2.424 0.016* 
R = 0.292a , R Square = 0.085 ,Adjusted R Square =0.059 , Std. Error of the Estimate  = 0.377 
*ราคา และค่านิยมร่วมกัน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดกับการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชา โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
  H0 : ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  H1 : ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 44 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา 

 
 จากตารางที่ 44 พบว่า การก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอม 
รับมีการยอมรับมีผลต่อการตัดสินใจเรียนโรงเรียนกวดวิชาโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.033 และ 0.000 กล่าวคือ 
ถ้ามีการก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีการยอมรับมากข้ึน  
กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชาเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักสูตร
ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีการยอมรับสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลง
ของการตัดสินใจเรียนในสถาบันกวดวิชาได้ ร้อยละ 8.7 
 
 สมมติฐานที่ 4.1 ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 45 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับการรับรู้ความต้องการ/
รับรู้ปัญหา 

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  4.556 0.148  30.853 0.000 

 ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรง
ตามความต้องการ 

 0.036 0.017  0.103 2.135 0.033* 

 มีห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องพัก
ที่เพียงพอ สะอาดและทันสมัย 

-0.002 0.018 -0.004 0.089 0.929 

 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  0.111 0.020  0.272 -5.658 0.000* 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้

ให้บริการ 
 0.029 0.016  0.087 1.798 0.073 

R = 0.295a , R Square = 0.087 ,Adjusted R Square =0.078 , Std. Error of the Estimate  = 0.215 
*ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  3.995 0.257  15.541 0.000 
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 จากตารางที่ 45 พบว่า ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.994, 0.750, 0.132 และ 0.134 ตามล าดับ สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของ
การรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 1.2 
 
 สมมติฐานที่ 4.2 ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 46 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับการค้นหาข้อมูล 

  
 จากตารางที่ 46 พบว่า การก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับมีการยอมรับมีผลต่อการค้นหาข้อมูลโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.028 และ 0.004 กล่าวคือ ถ้ามีการการ
ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีการยอมรับมากขึ้น  กลุ่มตัว 
อย่างก็จะมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความ

ตารางท่ี 45 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับการรับรู้ความต้องการ/
รับรู้ปัญหา (ต่อ) 
 ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรง

ตามความต้องการ 
 0.000 0.029  0.000 -0.007 0.994 

 มีห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องพัก
ที่เพียงพอ สะอาดและทันสมัย 

 0.010 0.032  0.016  0.319 0.750 

 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ -0.051 0.034 -0.076 -1.511 0.132 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้

ให้บริการ 
 0.042 0.028  0.076  1.503 0.134 

R = 0.107a , R Square = 0.012 ,Adjusted R Square =0.002 , Std. Error of the Estimate  = 0.374 
* มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 4.989 0.258  19.338 0.000 

 ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรง
ตามความต้องการ 

-0.050 0.029 -0.083 -1.682 0.093 

 มีห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องพัก
ที่เพียงพอ สะอาดและทันสมัย 

-0.058 0.032 -0.089 -1.815 0.070 

 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  0.145  0.034  0.207 -4.233 0.000* 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้

ให้บริการ 
 0.043 0.028  0.076  1.535 0.125 

R = 0.242a , R Square = 0.059 ,Adjusted R Square =0.049 , Std. Error of the Estimate  = 0.376 
* มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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ต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีการยอมรับสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ 
ร้อยละ 3.4 
 สมมติฐานที่ 4.3 ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 47 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับการประเมินผลทาง 
เลือก 

  
 จากตารางที่ 47 พบว่า มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีผลต่อการประเมินผลทางเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญ
ที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการประเมินผล
ทางเลือกได้ ร้อยละ 5.9 
  
 สมมติฐานที่ 4.4 ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 48 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจเลือก 
 

 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  4.617 0.271  16.950 0.000 

 ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรง
ตามความต้องการ 

 0.069 0.031  0.110  2.203 0.028* 

 มีห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องพัก
ที่เพียงพอ สะอาดและทันสมัย 

 0.000 0.034  0.001  0.011 0.992 

 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  0.106 0.036 0.145 -2,937 0.004* 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้

ให้บริการ 
 0.035 0.030  0.059  1.179 0.239 

R = 0.183a , R Square = 0.034 ,Adjusted R Square =0.024 , Std. Error of the Estimate  = 0.397 
* ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมีการยอมรับมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 4.683 0.273  17.169 0.000 
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ตารางท่ี 48 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจเลือก 
(ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 48 พบว่า การก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอม 
รับ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.030 และ 0.011 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีการก าหนด
หลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจ
เลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 2.7 
  
 สมมติฐานที่ 4.5 ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 49 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์กับพฤติกรรมภายหลังการ
เลือก 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรง

ตามความต้องการ 
 0.068 0.031  0.109 2.172 0.030* 

 มีห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องพัก
ที่เพียงพอ สะอาดและทันสมัย 

 0.008 0.034  0.012 0.246 0.806 

 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  0.092 0.036  0.127 2.554 0.011* 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้

ให้บริการ 
 0.010 0.030  0.016 0.320 0.749 

R = 0.164a , R Square = 0.027 ,Adjusted R Square =0.017 , Std. Error of the Estimate  = 0.398 
*ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความต้องการ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 4.537 0.261  17.398 0.000 

 ก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัยตรง
ตามความต้องการ 

0.006 0.030 0.009 0.191 0.849 

 มีห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องพัก
ที่เพียงพอ สะอาดและทันสมัย 

0.032 0.032 0.048 0.983 0.326 

 มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 0.160 0.035 0.227 4.634 0.000* 
 มีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้

ให้บริการ 
0.015 0.028 0.026 0.534 0.594 

R = 0.234a , R Square = 0.055 ,Adjusted R Square =0.045 , Std. Error of the Estimate  = 0.380 
* มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 49 พบว่า มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกโดยมีระดับนัย 
ส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากข้ึน กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือก
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 5.5 
 
 สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
   H0 : ปัจจัยการตลาดด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
   H1 : ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 50 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับการตัดสินใจเรียนในโรง 
เรียนกวดวิชา 

 
 จากตารางที่ 50 พบว่า มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียน
ที่มีความจ าเป็นมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการ
ผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็นมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็
จะมีการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็นสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 11.4 
 
  
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.468 0.116  30.018 0.000 

 ก าหนดธรรมเนียม ค่าเทอม
ค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม 

0.033 0.023 0.069 2.465 0.144 

 มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่า
เทอม ค่าลงทะเบียนเรียน 

0.026 0.015 0.083 1.732 0.084 

 มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัว
นักเรียนที่มีความจ าเป็น 

0.091 0.014 0.304 6.340 0.000* 

R = 0.337a , R Square = 0.114 ,Adjusted R Square =0.107 , Std. Error of the Estimate  = 0.212 
*มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น มีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 5.1 ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 51 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับการรับรู้ความต้องการ/รับรู้
ปัญหา 
 

 
 จากตารางที่ 51 พบว่า การก าหนดธรรมเนียม ค่าเทอมค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความเหมาะสม  มี
ผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.032 กล่าวคือ ถ้ามีการก าหนดธรรมเนียม ค่า
เทอมค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความเหมาะสมมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ 
ร้อยละ 2.6 
  
 สมมติฐานที่ 5.2 ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 52 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับการค้นหาข้อมูล 

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.349 0.202  16.563 0.000 

 ก าหนดธรรมเนียม ค่าเทอม
ค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม 

0.085 0.040 0.107 2.157 0.032* 

 มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่า
เทอม ค่าลงทะเบียนเรียน 

0.049 0.027 0.092 1.832 0.068 

 มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัว
นักเรียนที่มีความจ าเป็น 

0.027 0.025 0.054 1.068 0.286 

R = 0.160a , R Square = 0.026 ,Adjusted R Square =0.018 , Std. Error of the Estimate  = 0.371 
*ก าหนดธรรมเนียม ค่าเทอมค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความเหมาะสม  มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  3.608 0.215  16.813 0.000 

 ก าหนดธรรมเนียม ค่าเทอม
ค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม 

-0.030 0.042 -0.035 -0.720 0.472 

 มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่า
เทอม ค่าลงทะเบียนเรียน 

 0.042 0.028  0.073  1.471 0.142 
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ตารางท่ี 52 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับการค้นหาข้อมูล(ต่อ) 

 จากตารางที่ 52 พบว่า มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียน
ที่มีความจ าเป็นมีผลต่อการค้นหาข้อมูลโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีมีการผ่อนผันช าระค่า
ธรรม เนียม ค่าละเทียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็นมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการค้นหา
ข้อมูลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าละเทียนเรียนให้แก่ครอบครัว
นักเรียนที่มีความจ าเป็น  สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อยละ 4.4 
  
 สมมติฐานที่ 5.3 ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 53 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับการประเมินผลทางเลือก 

 
 จากตารางที่ 53 พบว่า มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียน
ที่มีความจ าเป็น มีผลต่อการประเมินผลทางเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการผ่อนผันช าระ

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม 

ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่
ครอบครัวนักเรียนที่มีความ
จ าเป็น 

0.100 0.027 0.186 3.735 0.000* 

R = 0.211a , R Square = 0.044 ,Adjusted R Square =0.037 , Std. Error of the Estimate  = 0.394 
*มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็นมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  3.436 0.204  16.810 0.000 

 ก าหนดธรรมเนียม ค่าเทอม
ค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม 

 0.060 0.040  0.074 1.505 0.133 

 มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน 

-0.013 0.027 -0.023 -0.467 0.641 

 มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัว
นักเรียนที่มีความจ าเป็น 

 0.119 0.026  0.231  4.673 0.000* 

R = 0.242a , R Square = 0.059 ,Adjusted R Square =0.051 , Std. Error of the Estimate  = 0.375 
*มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น มีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 
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ค่าธรรมเนียม ค่าละเทียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็นมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีกาประเมิน 
ผลทางเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าละเทียนเรียนให้แก่ครอบ 
ครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการประเมินผลทางเลือกได้ ร้อยละ 5.9 
  
 สมมติฐานที่ 5.4 ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 54 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับการตัดสินใจเลือก 

  
 จากตารางที่ 54 พบว่า การผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่
มีความจ าเป็น มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการผ่อนผันช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่าละเทียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็นมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการ
ตัดสินใจเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าละเทียนเรียนให้แก่
ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 4.8 
 สมมติฐานที่ 5.5 ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 55 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับพฤติกรรมภายหลังการ
เลือก 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  3.607 0.214  16.839 0.000 
 ก าหนดธรรมเนียม ค่าเทอม

ค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม 

-0.004 0.042 -0.005 -0.096 0.924 

 มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่า
เทอม ค่าลงทะเบียนเรียน 

 0.018 0.028  0.032  0.648 0.517 

 มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัว
นักเรียนที่มีความจ าเป็น 

 0.114 0.027  0.211  4.251 0.000* 

R = 0.218a , R Square = 0.048 ,Adjusted R Square =0.040 , Std. Error of the Estimate  = 0.393 
*มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น มีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.339 0.207  16.104 0.000 

 ก าหนดธรรมเนียม ค่าเทอม
ค่าลงทะเบียน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม 

0.054 0.041 0.066 1.337 0.182 
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ตารางท่ี 55 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านราคากับพฤติกรรมภายหลังการ
เลือก (ต่อ) 

 จากตารางที่ 55 พบว่า มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียน
ที่มีความจ าเป็น มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการผ่อนผัน
ช าระค่าธรรมเนียม ค่าละเทียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็นมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติ 
กรรมภายหลังการเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าละเทียนเรียน
ให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ 
ร้อยละ 4.8 
 
 สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียน
กวดวิชา  
  H0 : ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา 
  H1 : ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา  

ตารางท่ี 56 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการ
ตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน 
0.036 0.027 0.065 1.306 0.192 

 มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่
ครอบครัวนักเรียนที่มีความ
จ าเป็น 

0.097 0.026 0.186 3.756 0.000* 

R = 0.220a , R Square = 0.048 ,Adjusted R Square =0.041 , Std. Error of the Estimate  = 0.381 
*มีการผ่อนผันช าระค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น มีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  4.271 0.136  31.309 0.000 

 มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น 

 0.078 0.020 0.194 3.835 0.000* 

 ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวก
ต่อการเดินทาง 

 0.007 0.021 0.018 0.349 0.727 
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ตารางท่ี 56 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการ
ตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 56 พบว่า มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่นมีผลต่อการตัด 
สินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด 
และมีบรรยากาศที่อบอุ่นมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้
ความส าคัญกับการมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่นสามารถอธิบายความเปลี่ยน 
แปลงของการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 3.9 
  
 สมมติฐานที่ 6.1 ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้
ปัญหา 
ตารางท่ี 57 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการรับรู้
ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 
 จากตารางที่ 57 พบว่า ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/
รับรู้ปัญหาโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.121, 0.258 และ 0.388 ตามล าดับ ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับสามารถ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 0.9 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีช่องทางการรับสมัครที่

หลากหลาย เช่นอินเตอร์เน็ต 
0.020 0.018 0.056 1.127 0.260 

R = 0.196a , R Square = 0.039 ,Adjusted R Square =0.031 , Std. Error of the Estimate  = 0.221 
*มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่นมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.939 0.231  17.036 0.000 

 มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น 

0.053 0.034 0.080 1.556 0.121 

 ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวก
ต่อการเดินทาง 

0.041 0.036 0.058 1.132 0.258 

 มีช่องทางการรับสมัครที่
หลากหลาย เช่นอินเตอร์เน็ต 

0.026 0.030 0.043 0.865 0.388 

R = 0.096a , R Square = 0.009 ,Adjusted R Square =0.002 , Std. Error of the Estimate  = 0.374 
*มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 6.2 ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 58 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการ
ค้นหาข้อมูล 

 
 จากตารางที่ 58 พบว่า มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่นมีผลต่อการค้น 
หาข้อมูลโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.016 กล่าวคือ ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศท่ีอบ 
อุ่นมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่นสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อยละ 1.6 
 
 สมมติฐานที่ 6.3 ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 59 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการ
ประเมินผลทางเลือก 

 
 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 4.305 0.247  17.441 0.000 

 มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น 

0.089 0.037 0.124 2.418 0.016* 

 ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวก
ต่อการเดินทาง 

0.000 0.039 0.000 0.003 0.998 

 มีช่องทางการรับสมัครที่
หลากหลาย เช่นอินเตอร์เน็ต 

0.023 0.032 0.036 0.729 0.466 

R = 0.127a , R Square = 0.016 ,Adjusted R Square =0.009 , Std. Error of the Estimate  = 0.400 
*มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่นมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 4.216 0.237  17.776 0.000 
 มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 

สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น 
0.076 0.035 0.110 2.149 0.032* 

 ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวก
ต่อการเดินทาง 

0.018 0.037 0.024 0.471 0.638 
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ตารางท่ี 59 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับการ
ประเมินผลทางเลือก (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 59 พบว่า มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น มีผลต่อการ
ประเมินผลทางเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.032 กล่าวคือ ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมี
บรรยากาศที่อบอุ่นมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีกาประเมินผลทางเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมี
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการ
ประเมินผลทางเลือกได้ ร้อยละ 1.3 
  
 สมมติฐานที่ 6.4 ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 60 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องงทางการจัดจ าหน่ายกับการ
ตัดสินใจเลือก 

 
 จากตารางที่ 60 พบว่า มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่นมีผลต่อการตัด 
สินใจเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.002 กล่าวคือ ถ้ามีมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่
อบอุ่นมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีสภาพแวดล้อมที่สวย 
งาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 2.4 
  

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีช่องทางการรับสมัครที่

หลากหลาย เช่นอินเตอร์เน็ต 
0.027 0.031 0.044 0.880 0.379 

R = 0.114a , R Square = 0.013 ,Adjusted R Square =0.006 , Std. Error of the Estimate  = 0.384 
*มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 4.429 0.246  18.013 0.000 

 มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น 

0.114 0.037 0.159 3.124 0.002* 

 ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวก
ต่อการเดินทาง 

0.034 0.039 0.045 0.889 0.374 

 มีช่องทางการรับสมัครที่
หลากหลาย เช่นอินเตอร์เน็ต 

0.000 0.032 0.000 0.009 0.993 

R = 0.155a , R Square = 0.024 ,Adjusted R Square =0.017 , Std. Error of the Estimate  = 0.398 
*มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 6.5 ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 61 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกับพฤติ 
กรรมภายหลังการเลือก 

  
 จากตารางที่ 61 พบว่า ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการ
เลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.112, 0.138 และ 0.457 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 1.6 
 
 สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรยีนกวดวิชา  
  H0 : ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  H1 : ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 62 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  4.464 0.239  18.678 0.000 
 มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 

สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น 
-0.057 0.036 -0.082 -1.594 0.112 

 ตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวก
ต่อการเดินทาง 

-0.056 0.038 -0.076 -1.485 0.138 

 มีช่องทางการรับสมัครที่
หลากหลาย เช่นอินเตอร์เน็ต 

 0.023 0.031  0.037  0.744 0.457 

R = 0.128a , R Square = 0.016 ,Adjusted R Square =0.009 , Std. Error of the Estimate  = 0.387 
*มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.591 0.073  49.302 0.000 
 มีการท าประชาสัมพันธ์การ

เรียนการสอนที่หลากหลาย 
0.024 0.017 0.066 1.393 0.164 

 มีการประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถาบันต่างๆ 

0.005 0.013 0.020 0.405 0.686 
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ตารางท่ี 62 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 62 พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียน
กวดวิชาโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึน  กลุ่มตัว 
อย่างก็จะมีการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม สามา- 
รถ อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 19.4 
  
 สมมติฐานที่ 7.1 ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 63 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับการรับรู้ความ
ต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 
 จากตารางที่ 63 พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้
ปัญหาโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมากขึ้น  กลุ่มตัว 
อย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือสังคม สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 6.4 
  
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

เพ่ือสังคม 
0.099 0.012 0.412 8.247 0.000* 

R = 0.441a , R Square = 0.194 ,Adjusted R Square =0.188 , Std. Error of the Estimate  = 0.202 
*มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant)  3.599 0.131  27.457 0.000 
 มีการท าประชาสัมพันธ์การ

เรียนการสอนที่หลากหลาย 
 0.028 0.031  0.046  0.905 0.366 

 มีการประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถาบันต่างๆ 

-0.016 0.024 -0.036 -0.671 0.502 

 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสังคม 

 0.101 0.022  0.252  4.685 0.000* 

R = 0.253a , R Square = 0.064 ,Adjusted R Square =0.057 , Std. Error of the Estimate  = 0.364 
*มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 7.2 ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 64 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับการค้นหา
ข้อมูล 

 
 จากตารางที่ 64 พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมีผลต่อการค้นหาข้อมูล โดยมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการค้นหา  
ข้อมูลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สามารถอธิบายความ
เปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อยละ 8.2 
  
 สมมติฐานที่ 7.3 ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 65 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับการประเมินผล
ทางเลือก 

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta T Sig. 
1 (Constant) 3.386 0.139  24.346 0.000 
 มีการท าประชาสัมพันธ์การ

เรียนการสอนที่หลากหลาย 
0.055 0.033 0.084 1.671 0.096 

 มีการประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถาบันต่างๆ 

0.014 0.025 0.031 0.572 0.568 

 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสังคม 

0.103 0.023 0.240 4.506 0.000* 

R = 0.287a , R Square = 0.082 ,Adjusted R Square =0.075 , Std. Error of the Estimate  = 0.386 
* มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.711 0.134  27.658 0.000 
 มีการท าประชาสัมพันธ์การ

เรียนการสอนที่หลากหลาย 
-0.014 0.032 -0.021 -0.423 0.673 

 มีการประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถาบันต่างๆ 

0.015 0.024 0.034 0.627 0.531 

 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสังคม 

0.106 0.022 0.258 4.811 0.000* 

R = 0.269a , R Square = 0.072 ,Adjusted R Square =0.065 , Std. Error of the Estimate  = 0.372 
*มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 65 พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะ
มีการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการประเมินผลทางเลือกได้ ร้อยละ 7.2 
  
 สมมติฐานที่ 7.4 ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 66 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับการตัดสินใจ
เลือก 

 
 จากตารางที่ 66 พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือก โดยมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการ
ตัดสินใจเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม สามารถอธิบาย
ความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 8.1 
  
 สมมติฐานที่ 7.5 ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 67 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับพฤติกรรม
ภายหลังการเลือก 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.585 0.139  25.768 0.000 
 มีการท าประชาสัมพันธ์การ

เรียนการสอนที่หลากหลาย 
0.025 0.033 0.038 0.747 0.456 

 มีการประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถาบันต่างๆ 

-0.003 0.025 -0.006 -0.113 0.910 

 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือสังคม 

0.119 0.023 0.277 5.190 0.000* 

R = 0.285a , R Square = 0.081 ,Adjusted R Square =0.074 , Std. Error of the Estimate  = 0.386 
*มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.673 0.138  26.612 0.000 
 มีการท าประชาสัมพันธ์การ

เรียนการสอนที่หลากหลาย 
0.026 0.033 0.041 0.790 0.430 

 มีการประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถาบันต่างๆ 

0.016 0.025 0.035 0.635 0.526 
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ตารางท่ี 67 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดกับพฤติกรรม
ภายหลังการเลือก (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 67 พบว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.004 กล่าวคือ ถ้ามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะ
มีพฤติกรรมภายหลังการเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 
สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 3.5 
 
5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรยีนกวดวิชา  
  H0 : ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  H1 : ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 68 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

  
 จากตารางที่ 68 พบว่า มีการก าหนดนโยบาย วางแผน การบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน และมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยมีระดับนัยส า 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

เพ่ือสังคม 
0.065 0.023 0.156 2.861 0.004* 

R = 0.188a , R Square = 0.035 ,Adjusted R Square =0.028 , Std. Error of the Estimate  = 0.383 
*มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.628 0.122  29.726 0.000 
 มีการก าหนดนโยบาย วางแผน 

การบริหารจัดการองค์กรที่
ชัดเจน 

0.048 0.021 0.117 2.358 0.019* 

 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบัติงาน 

0.049 0.020 0.125 2.516 0.012* 

R = 0.165a , R Square = 0.027 ,Adjusted R Square =0.022 , Std. Error of the Estimate  = 0.222 
*มีการก าหนดนโยบาย วางแผน การบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน
มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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คัญท่ี 0.019 และ 0.012 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีการก าหนดนโยบาย วางแผน การบริหารจัดการองค์กรที่
ชัดเจน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะการตัดสินใจเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีการก าหนดนโยบาย วางแผน การบริหารจัดการองค์กรที่
ชัดเจน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 2.7 
  
 สมมติฐานที่ 8.1 ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 69 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรกับการรับรู้ความ
ต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 จากตารางที่ 69 พบว่า มีปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรไม่มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้
ปัญหา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.203 และ 0.142 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการ
รับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 0.9 
  
 สมมติฐานที่ 8.2 ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 70 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรกับการค้นหาข้อมูล 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.604 0.206  17.519 0.000 
 มีการก าหนดนโยบาย วางแผน 

การบริหารจัดการองค์กรที่
ชัดเจน 

0.044 0.035 0.064 1.275 0.203 

 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบัติงาน 

0.048 0.033 0.074 1.471 0.142 

R = 0.094a , R Square = 0.009 ,Adjusted R Square =0.004 , Std. Error of the Estimate  = 0.374 
*มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.699 0.221  16.574 0.000 
 มีการก าหนดนโยบาย วางแผน 

การบริหารจัดการองค์กรที่
ชัดเจน 

0.050 0.037 0.068 1.350 0.178 

 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบัติงาน 

0.023 0.035 0.032 0.638 0.524 

R = 0.073a , R Square = 0.005 ,Adjusted R Square =0.000 , Std. Error of the Estimate  = 0.401 
*มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 70 พบว่า มีปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรไม่มีผลต่อการค้นหาข้อมูล โดยมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.178 และ 0.524 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อย
ละ 0.5 
 สมมติฐานที่ 8.3 ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 71 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรกับการประเมินผล
ทางเลือก 

 
 จากตารางที่ 71 พบว่า มีปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรไม่มีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.236 และ 0.126 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการ
ประเมินผลทางเลือกได้ ร้อยละ 0.9 
 
 สมมติฐานที่ 8.4 ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเลือก  
ตารางท่ี 72 :แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรกับการตัดสินใจเลือก  

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.673 0.212  17.362 0.000 
 มีการก าหนดนโยบาย วางแผน 

การบริหารจัดการองค์กรที่
ชัดเจน 

0.042 0.036 0.059 1.188 0.236 

 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบัติงาน 

0.052 0.034 0.077 1.533 0.126 

R = 0.094a , R Square = 0.009 ,Adjusted R Square =0.004 , Std. Error of the Estimate  = 0.384 
*มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.411 0.219  15.589 0.000 
 มีการก าหนดนโยบาย วางแผน 

การบริหารจัดการองค์กรที่
ชัดเจน 

0.067 0.037 0.091 1.827 0.068 

 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการปฏิบัติงาน 

0.090 0.035 0.128 2.574 0.010* 

R = 0.152a , R Square = 0.023 ,Adjusted R Square =0.018 , Std. Error of the Estimate  = 0.398 
*มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 72 พบว่า มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือก โดย
มีระดับนัยส าคัญที่ 0.010 กล่าวคือ ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็
จะการตัดสินใจเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานสามารถ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 2.3 
 สมมติฐานที่ 8.5 ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 73 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรกับพฤติกรรม
ภายหลังการเลือก 

 จากตารางที่ 73 พบว่า มีปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรไม่มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.228 และ 0.339 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 0.5 
 
 สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา  
  H0 : ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  H1 : ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
ตารางท่ี 74 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.754 0.214  17.557 0.000 
 มีการก าหนดนโยบาย วางแผน 

การบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน 
0.038 0.036 0.053 1.065 0.228 

 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน 

0.033 0.034 0.048 0.958 0.339 

R = 0.069a , R Square = 0.005 ,Adjusted R Square =0.000 , Std. Error of the Estimate  = 0.389 
*มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.454 0.087  39.677 0.000 
 มีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน 0.081 0.018 0.223 4.615 0.000* 
 มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตาม

ลักษณะงานที่ชัดเจน 
0.066 0.017 0.194 4.014 0.000* 

R = 0.319a , R Square = 0.102 ,Adjusted R Square =0.097 , Std. Error of the Estimate  = 0.213 
*มีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน และมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจนมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 74 พบว่า มีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน และมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตาม
ลักษณะงานที่ชัดเจนมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 0.000 
ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน และมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะ
งานที่ชัดเจนมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญ
กับมีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน และมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจนสามารถ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 10.2 
 สมมติฐานที่ 9.1 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 75 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรกับการรับรู้ความ
ต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 
 จากตารางที่ 75 พบว่ามีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจนมากขึ้น  
กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีแผนผังสายการบังคับ
บัญชาชัดเจน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 3.6 
 สมมติฐานที่ 9.2 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 76 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรกับการค้นหา
ข้อมูล 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.427 0.151  22.757 0.000 
 มีแผนผังสายการบังคับบัญชา

ชัดเจน 
0.094 0.030 0.154 3.087 0.002* 

 มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงาน
ตามลักษณะงานที่ชัดเจน 

0.049 0.029 0.086 1.718 0.087 

R = 0.189a , R Square = 0.036 ,Adjusted R Square =0.031 , Std. Error of the Estimate  = 0.369 
*มีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.386 0.161  21.017 0.000 
 มีแผนผังสายการบังคับบัญชา

ชัดเจน 
0.112 0.032 0.172 3.450 0.001* 

 มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงาน
ตามลักษณะงานที่ชัดเจน 

0.044 0.031 0.072 1.441 0.150 

R = 0.198a , R Square = 0.039 ,Adjusted R Square =0.034 , Std. Error of the Estimate  = 0.394 
*มีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 76 พบว่ามีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน มีผลต่อการค้นหาข้อมูล โดยมีระดับนัย 
ส าคัญที่ 0.001 กล่าวคือ ถ้ามีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจนมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการค้นหาข้อมูล
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของ
การค้นหาข้อมูลได้ ร้อยละ 3.9 
 สมมติฐานที่ 9.3 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 77 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรกับการประเมิน 
ผลทางเลือก 

 จากตารางที่ 77 พบว่ามีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจนและมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตาม
ลักษณะงานที่ชัดเจน มีผลต่อการประเมินผลทางเลือก โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 และ 0.000 ตามล าดับ
กล่าวคือ ถ้ามีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน และมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจน
มากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีแผนผังสายการบังคับ
บัญชาชัดเจน และมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลง
ของการประเมินผลทางเลือกได้ ร้อยละ 7.4 
 สมมติฐานที่ 9.4 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 78 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรกับการตัดสินใจ
เลือก 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.222 0.152  21.227 0.000 
 มีแผนผังสายการบังคับบัญชา

ชัดเจน 
0.102 0.031 0.164 3.344 0.001* 

 มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงาน
ตามลักษณะงานที่ชัดเจน 

0.112 0.029 0.190 3.882 0.000* 

R = 0.271a , R Square = 0.074 ,Adjusted R Square =0.069 , Std. Error of the Estimate  = 0.372 
*มีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน และมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจนมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.592 0.162  22.112 0.000 
 มีแผนผังสายการบังคับบัญชา

ชัดเจน 
0.083 0.033 0.128 2.545 0.011* 

 มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงาน
ตามลักษณะงานที่ชัดเจน 

0.038 0.031 0.061 1.218 0.224 

R = 0.151a , R Square = 0.023 ,Adjusted R Square =0.018 , Std. Error of the Estimate  = 0.398 
*มีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 78 พบว่า มีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจนมีผลต่อการตัดสินใจเลือก โดยมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.011 กล่าวคือ ถ้ามีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจนมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจ
เลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน สามารถอธิบายความเปลี่ยน 
แปลงของการตัดสินใจเลือกเรียนได้ ร้อยละ 2.3 
 สมมติฐานที่ 9.5 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 79 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรกับพฤติกรรม
ภายหลังการเลือก 

 
 จากตารางที่ 79 พบว่า มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจนมีผลต่อพฤติกรรม
ภายหลังการเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.003 กล่าวคือ ถ้ามีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่
ชัดเจนมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับมีการ
แบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจนสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายหลังการ
เลือกได้ ร้อยละ 2.4 
 
 สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยการบริหารด้านระบบปฏิบัติงานมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา  
  H0 : ปัจจัยการบริหารด้านระบบปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  H1 : ปัจจัยการบริหารด้านระบบปฏิบัติงานมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 80 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านระบบปฏิบัติงานกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta T Sig. 
1 (Constant) 3.644 0.157  23.186 0.000 
 มีแผนผังสายการบังคับบัญชา

ชัดเจน 
0.014 0.032 0.021 0.427 0.670 

 มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงาน
ตามลักษณะงานที่ชัดเจน 

0.089 0.030 0.150 2.987 0.003* 

R = 0.155a , R Square = 0.024 ,Adjusted R Square =0.019 , Std. Error of the Estimate  = 0.385 
*มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.913 0.155  25.252 0.000 
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ตารางท่ี 80 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านระบบปฏิบัติงานกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 80 พบว่า มีปัจจัยการบริหารด้านระบบปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรง 
เรียนกวดวิชา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.665 และ 0.251 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลง
ของการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 0.4 
 
 สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียน
กวดวิชา  
  H0 : ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา 
  H1 : ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 81 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีระบบการเงิน/บัญชีที่มี

ประสิทธิภาพ 
-0.004 0.020 -0.011 -0.211 0.833 

 มีระบบการติดตาม/ประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ 

0.009 0.022 0.022 0.434 0.665 

 มีระบบงานพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพ 

0.025 0.021 0.058 1.150 0.251 

R = 0.064a , R Square = 0.004 ,Adjusted R Square =0.003 , Std. Error of the Estimate  = 0.225 
*มีระบบการเงิน/บัญชีที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบการติดตาม/ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและมีระบบงานพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta T Sig. 
1 (Constant) 3.746 0.106  35.257 0.000 
 บุคลากรในสถาบันกวดวิชามี

การพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

0.043 0.021 0.103 2.075 0.039* 
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ตารางท่ี 81 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 81 พบว่า บุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจมีผลต่อ
การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.039 กล่าวคือ ถ้าบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชา
มีการพูดคุยอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิม 
ขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจสามารถ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 1.8 
  
 สมมติฐานที่ 11.1 ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 82 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารกับการรับรู้
ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 
 จากตารางที่ 82 พบว่า ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารไม่มีผลต่อการรับรู้ความต้องการและ
รับรู้ปัญหาโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.330 และ 0.999 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของ
การรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 0.2 
 
  

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีการบริหารงานโดยยึดหลัก

กฎระเบียบที่ถูกต้อง 
0.029 0.017 0.087 1.741 0.082 

R = 0.135a , R Square = 0.018 ,Adjusted R Square =0.013 , Std. Error of the Estimate  = 0.223 
*บุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจและมีการบริหารงานโดยยึดหลักกฎระเบียบที่
ถูกต้อง มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.853 0.179  21.554 0.000 
 บุคลากรในสถาบันกวดวิชามี

การพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

0.034 0.035 0.049 0.976 0.330 

 มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
กฎระเบียบที่ถูกต้อง 

0.039 0.028 0.000 0.001 0.999 

R = 0.049a , R Square = 0.002 ,Adjusted R Square =0.003 , Std. Error of the Estimate  = 0.375 
* มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 11.2 ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 83 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารกับการค้นหา
ข้อมูล 

 
 จากตารางที่ 83 พบว่าปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารไม่มีผลต่อการค้นหาข้อมูลโดยมีระดับ 
นัยส าคัญท่ี 0.363 และ 0.081 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อย
ละ 1.0 
  
 สมมติฐานที่ 11.3 ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 84 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารกับการประเมิน 
ผลทางเลือก 

 
  
  

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.654 0.191  19.141 0.000 
 บุคลากรในสถาบันกวดวิชามี

การพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

0.034 0.037 0.045 0.911 0.363 

 มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
กฎระเบียบที่ถูกต้อง 

0.053 0.030 0.087 1.748 0.081 

R = 0.099a , R Square = 0.010 ,Adjusted R Square =0.005 , Std. Error of the Estimate  = 0.400 
* มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.750 0.183  20.449 0.000 
 บุคลากรในสถาบันกวดวิชามี

การพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

0.038 0.036 0.054 1.078 0.282 

 มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
กฎระเบียบที่ถูกต้อง 

0.041 0.029 0.070 1.397 0.163 

R = 0.088a , R Square = 0.008 ,Adjusted R Square =0.003 , Std. Error of the Estimate  = 0.385 
* มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 84 พบว่า ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารไม่มีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.282 และ 0.163 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการประเมิน 
ผลทางเลือกได้ ร้อยละ 0.8 
 
 สมมติฐานที่ 11.4 ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 85 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารกับการตัดสินใจ
เลือก 

 
 จากตารางที่ 85 พบว่า ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.566 และ 0.178 ตามล าดับ ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจ
เลือกได้ ร้อยละ 0.8 
  
 สมมติฐานที่ 11.5 ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 86 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารกับพฤติกรรม
ภายหลังการเลือก 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.819 0.191  19.962 0.000 
 บุคลากรในสถาบันกวดวิชามี

การพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

0.021 0.037 0.029 0.575 0.566 

 มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
กฎระเบียบที่ถูกต้อง 

0.041 0.030 0.068 1.350 0.178 

R = 0.074a , R Square = 0.005 ,Adjusted R Square =0.000 , Std. Error of the Estimate  = 0.401 
* มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.654 0.184  19.826 0.000 
 บุคลากรในสถาบันกวดวิชามี

การพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ 

0.087 0.036 0.121 2.420 0.016* 

 มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
กฎระเบียบที่ถูกต้อง 

0.012 0.029 0.021 0.415 0.678 

R = 0.122a , R Square = 0.015 ,Adjusted R Square =0.010 , Std. Error of the Estimate  = 0.387 
* บุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 86 พบว่า บุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าใจมีผลต่อ
พฤติกรรมภายหลังการเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.016 กล่าวคือ ถ้าบุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุย
อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้
ความส าคัญกับบุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจสามารถอธิบายความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 1.5 
 
 สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
  H0 : ปัจจัยการบริหารด้านทักษะไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  H1 : ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 87 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านทักษะกับการตัดสินใจเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา 

 
 จากตารางที่ 87 พบว่า คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมี
ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
ที่สอน มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000, 0.000 และ 0.000 ตาม 
ล าดับ กล่าวคือ ถ้าบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพื่อสร้างความเข้าครู/ผู้สอนมีความสามารถ
ในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความสา- 
มารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอนมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเรียนในโรง 
เรียนกวดวิชาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน 
คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน  และมีความรู้ความ สามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
เกี่ยวกับวิชาที่สอน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสิน ใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 
14.5 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.139 0.111  28.174 0.000 
 คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการ

ใช้เทคนิคในการเรียนการสอน 
0.076 0.017 0.208 4.469 0.000* 

 คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้าน
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.068 0.018 0.178 3.777 0.000* 

 มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.073 0.015 0.227 4.825 0.000* 

R = 0.381a , R Square = 0.145 ,Adjusted R Square =0.138 , Std. Error of the Estimate  = 0.208 
*คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 12.1 ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 88 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านทักษะกับการรับรู้ความต้องการ/
รับรู้ปัญหา 

 จากตารางที่ 88 พบว่า คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมี
ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
ที่สอน มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ 
กล่าวคือ ถ้าบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพื่อสร้างความเข้าครู/ผู้สอนมีความสามารถในการ
ใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอนมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  ครู/ผู้สอนมี
ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
ที่สอน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 14.4 
  
 สมมติฐานที่ 12.2 ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 89 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านทักษะกับการค้นหาข้อมูล 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 2.564 0.186  13.771 0.000 
 คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการ

ใช้เทคนิคในการเรียนการสอน 
0.137 0.030 0.214 4.531 0.000* 

 คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้าน
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.132 0.025 0.246 5.232 0.000* 

 มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.079 0.028 0.129 2.774 0.000* 

R = 0.379a , R Square = 0.144 ,Adjusted R Square =0.137 , Std. Error of the Estimate  = 0.348 
*คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.316 0.212  15.638 0.000 
 คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการ

ใช้เทคนิคในการเรียนการสอน 
0.016 0.034 0.023 0.460 0.646 

 คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้าน
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.096 0.029 0.088 1.748 0.081 
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ตารางท่ี 89 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านทักษะกับการค้นหาข้อมูล (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 89 พบว่า มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มี
ผลต่อการค้นหาข้อมูล โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.003  กล่าวคือ  ครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการวิ 
เคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอนมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการค้นหาข้อมูลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้
ความส าคัญกับครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน สามารถ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูล ได้ ร้อยละ 3.2 
  
 สมมติฐานที่ 12.3 ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 90 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านทักษะกับการประเมินผลทางเลือก 

  
 จากตารางที่ 90 พบว่า ปัจจัยการบริหารด้านทักษะไม่มีผลต่อการประเมินผลทางเลือกโดยมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.241, 0.334 และ 0.122 ตามล าดับ  ทั้งนี้สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการประเมินผล
ทางเลือกข้อมูลได้ ร้อยละ1.3 
 
  

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.098 0.032 0.150 3.032 0.003* 

R = 0.180a , R Square = 0.032 ,Adjusted R Square =0.025 , Std. Error of the Estimate  = 0.396 
*มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.591 0.205  17.473 0.000 
 คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการ

ใช้เทคนิคในการเรียนการสอน 
0.037 0.033 0.059 1.175 0.241 

 คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้าน
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.027 0.028 0.049 0.967 0.334 

 มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.048 0.031 0.077 1.549 0.122 

R = 0.116a , R Square = 0.013 ,Adjusted R Square =0.006 , Std. Error of the Estimate  = 0.384 
* มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 12.4 ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 91 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านทักษะกับการตัดสินใจเลือก 

 
 จากตารางที่ 91 พบว่า คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมี
ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
ที่สอน มีผลต่อการตัดสินใจเลือก โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.008, 0.000 และ 0.009 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้า
บุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุยอธิบายเพ่ือสร้างความเข้าครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคใน
การเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอนมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้
ความส าคัญกับครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้าน
เกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน สามารถ
อธิบายความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 7.8 
 สมมติฐานที่ 12.5 ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 92 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านทักษะกับพฤติกรรมภายหลังการ
เลือก 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 2.891 0.207  13.970 0.000 
 คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการ

ใช้เทคนิคในการเรียนการสอน 
0.084 0.032 0.128 2.658 0.008* 

 คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้าน
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.129 0.034 0.187 3.825 0.000* 

 มีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.074 0.028 0.128 2.629 0.009* 

R = 0.280a , R Square = 0.078 ,Adjusted R Square =0.071 , Std. Error of the Estimate  = 0.387 
*คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.335 0.205  16.288 0.000 
 คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการ

ใช้เทคนิคในการเรียนการสอน 
0.070 0.031 0.111 2.257 0.025* 

 คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้าน
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.021 0.033 0.032 0.636 0.525 
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ตารางท่ี 92 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านทักษะกับพฤติกรรมภายหลังการ
เลือก (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 92 พบว่า คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน และมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกโดยมี
ระดับนัยส าคัญที่ 0.025 และ 0.004 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้าบุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุยอธิบาย
เพ่ือสร้างความเข้าครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน และมีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอนมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือก
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  และมีความ 
รู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 3.8 
 
 สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
  H0 : ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  H1 : ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 93 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรกับการตัดสินใจเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา 

 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีความรู้ความสามารถในการ

วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับวิชาที่สอน 

0.082 0.028 0.147 2.934 0.004* 

R = 0.194a , R Square = 0.038 ,Adjusted R Square =0.030 , Std. Error of the Estimate  = 0.383 
*คร/ูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการเรียนการสอน  คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และ
มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.173 0.109  29.172 0.000 
 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ

เพ่ือนร่วมงาน 
0.110 0.015 0.344 7.482 0.000* 

 มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ 0.021 0.016 0.059 1.288 0.198 
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ตารางท่ี 93 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรกับการตัดสินใจเรียน
ภาษาอังกฤษในสถาบันกวดวิชา (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 93 พบว่า มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน  และมีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาที่สอนมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ 
กล่าวคือ ถ้ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน  และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนมากขึ้น  
กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา เพิ่มขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีมนุษยสัม 
พันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน  และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลง
ของการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 16.8 
  
 สมมติฐานที่ 13.1 ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 94 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรกับการรับรู้ความต้องการ/
รับรู้ปัญหา 

 
 จากตารางที่ 94 พบว่ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/
รับรู้ปัญหาโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน  มากข้ึน  
กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีมนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงานสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 
10.8 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน 0.080 0.015 0.240 5.178 0.000* 
R = 0.410a , R Square = 0.168 ,Adjusted R Square =0.162 , Std. Error of the Estimate  = 0.205 
*มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน   และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.255 0.188  17.310 0.000 
 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ

เพ่ือนร่วมงาน 
0.175 0.025 0.328 6.886 0.000* 

 มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ -0.018 0.028 -0.031 -0.656 0.512 
 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน 0.023 0.027 0.042 0.879 0.380 
R = 0.328a , R Square = 0.108 ,Adjusted R Square =0.101 , Std. Error of the Estimate  = 0.355 
*มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงานมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 13.2 ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 95 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรกับการค้นหาข้อมูล 

 
 จากตารางที่ 95 พบว่า มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน  และมีความรู้ความเข้าใจใน
วิชาที่สอนมีผลต่อการค้นหาข้อมูลโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีมนุษย
สัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน  และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการ
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน  และมี
ความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อยละ 10.8 
  
 สมมติฐานที่ 13.3 ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 96 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรกับการประเมินผล
ทางเลือก 

 
 จากตารางที่ 96 พบว่า มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน มีใจรักที่จะสอนให้ความรู้ 
และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนมีผลต่อการประเมินผลทางเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000, 0.004 
และ 0.000 ตามล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 2.778 0.201  13.787 0.000 
 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ

เพ่ือนร่วมงาน 
0.142 0.027 0.249 5.226 0.000* 

 มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ 0.019 0.030 0.030 0.619 0.536 
 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน 0.138 0.028 0.232 4.843 0.000* 
R = 0.328a , R Square = 0.108 ,Adjusted R Square =0.101 , Std. Error of the Estimate  = 0.381 
*มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 2.703 0.192  14.046 0.000 
 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ

เพ่ือนร่วมงาน 
0.122 0.026 0.222 4.684 0.000* 

 มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ 0.083 0.029 0.137 2.883 0.004* 
 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน 0.127 0.027 0.224 4.683 0.000* 
R = 0.341a , R Square = 0.116 ,Adjusted R Square =0.109 , Std. Error of the Estimate  = 0.363 
*มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน มีใจรักที่จะสอนให้ความรู้ และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนมีการ
ยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้
ความส าคัญกับการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ และมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาที่สอนสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการประเมินผลทางเลือกได้ ร้อยละ 11.6 
  
 สมมติฐานที่ 13.4 ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 97 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรกับการตัดสินใจเลือก 

 
 จากตารางที่ 97 พบว่า มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโดยมีระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.000 กล่าวคือ ถ้ามีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนมากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเลือก
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของ
การตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 4.5 
  
 สมมติฐานที่ 13.5 ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 98 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรกับพฤติกรรมภายหลังการ
เลือก 

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.368 0.208  16.154 0.000 
 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ

เพ่ือนร่วมงาน 
0.021 0.028 0.038 0.762 0.447 

 มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ 0.030 0.031 0.048 0.972 0.332 
 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน 0.119 0.029 0.200 4.040 0.000* 
R = 0.211a , R Square = 0.045 ,Adjusted R Square =0.037 , Std. Error of the Estimate  = 0.394 
*มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.760 0.204  18.461 0.000 
 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ

เพ่ือนร่วมงาน 
0.089 0.028 0.161 3.242 0.001* 

 มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้ -0.009 0.030 -0.014 -0.287 0.775 
 มีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน -0.010 0.029 -0.017 0.338 0.786 
R = 0.165a , R Square = 0.027 ,Adjusted R Square =0.020 , Std. Error of the Estimate  = 0.385 
*มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงานมีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 98 พบว่า มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อพฤติกรรมภายหลัง
การเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.001 กล่าวคือ ถ้ามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น  
กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มา
เรียนและเพ่ือนร่วมงานสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 2.7 
 
 สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา  
  H0 : ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  H1 : ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  

ตารางท่ี 99 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันกับการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

 
 จากตารางที่ 99 พบว่า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนา 
สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.000 และ 0.000 ตาม 
ล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่
เสมอมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสามารถอธิบาย
ความเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาได้ ร้อยละ 13.9 
 สมมติฐานที่ 14.1 ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา 
ตารางท่ี 100 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันกับการรับรู้ความ
ต้องการ/รับรู้ปัญหา 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.384 0.083  40.851 0.000 
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.082 0.017 0.223 4.749 0.000* 
 มีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์

และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
0.083 0.015 0.269 5.717 0.000* 

R = 0.373a , R Square = 0.139 ,Adjusted R Square =0.135 , Std. Error of the Estimate  = 0.208 
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.358 0.145  23.081 0.000 
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.076 0.030 0.125 2.527 0.012* 
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ตารางท่ี 100 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันกับการรับรู้ความ
ต้องการ/รับรู้ปัญหา (ต่อ) 

 
 จากตารางที่ 100 พบว่า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนา 
สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีผลต่อการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา โดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.012 และ 0.001 ตาม 
ล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่
เสมอมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสามารถอธิบาย
ความเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหาได้ ร้อยละ 4.8 
  
 สมมติฐานที่ 14.2 ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการค้นหาข้อมูล 
ตารางท่ี 101 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันกับการค้นหา
ข้อมูล 
 

 
 จากตารางที่ 101 พบว่า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีผลต่อการค้นหาข้อมูลโดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 
0.000 กล่าวคือ ถ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการค้นหาข้อมูลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้การให้
ความส าคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการค้นหาข้อมูลได้ ร้อย 

 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
 มีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์

และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
0.084 0.026 0.162 3.270 0.001* 

R = 0.218a , R Square = 0.048 ,Adjusted R Square =0.043 , Std. Error of the Estimate  = 0.366 
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.351 0.156  21.452 0.000 
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.115 0.032 0.176 3.552 0.000* 
 มีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์

และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
0.049 0.027 0.089 1.795 0.073* 

R = 0.208a , R Square = 0.043 ,Adjusted R Square =0.039 , Std. Error of the Estimate  = 0.394 
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีการยอมรับที่นัยส าคัญ 0.05 
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สมมติฐานที่ 14.3 ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการประเมินผลทางเลือก 
ตารางท่ี 102 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันกับการประเมิน 
ผลทางเลือก 

 
 จากตารางที่ 102 พบว่า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีผลต่อการประเมินผลทางเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.014 และ 0.000 ตามล าดับ 
กล่าวคือ ถ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมาก
ขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการประเมินผลทางเลือกเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลง
ของการประเมินผลทางเลือกได้ ร้อยละ 5.5 
  
 สมมติฐานที่ 14.4 ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 
ตารางท่ี 103 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันกับการตัดสินใจ
เลือก 

 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.377 0.149  22.666 0.000 
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.076 0.031 0.121 2.465 0.014* 
 มีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์

และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
0.098 0.026 0.185 3.743 0.000* 

R = 0.235a , R Square = 0.055 ,Adjusted R Square =0.050 , Std. Error of the Estimate  = 0.375 
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.340 0.155  21.552 0.000 
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.075 0.032 0.114 2.325 0.021* 
 มีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์

และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
0.110 0.027 0.198 4.021 0.000* 

R = 0.242a , R Square = 0.059 ,Adjusted R Square =0.054 , Std. Error of the Estimate  = 0.390 
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 103 พบว่า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีผลต่อการตัดสินใจเลือก โดยมีระดับนัยส าคัญท่ี 0.021 และ 0.000 ตามล าดับ 
กล่าวคือ ถ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมาก
ขึ้น  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีการตัดสินใจเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของการ
ตัดสินใจเลือกได้ ร้อยละ 5.9 
  
 สมมติฐานที่ 14.5 ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือก 
ตารางท่ี 104 : แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันกับพฤติกรรม
ภายหลังการเลือก 
 

 
 จากตารางที่ 104 พบว่า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีผลต่อพฤติกรรมภายหลังการเลือกโดยมีระดับนัยส าคัญที่ 0.038 และ 0.005 ตาม 
ล าดับ กล่าวคือ ถ้ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่
เสมอมากข้ึน  กลุ่มตัวอย่างก็จะมีพฤติกรรมภายหลังการเลือกเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้การให้ความส าคัญกับการมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอสามารถอธิบายความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมภายหลังการเลือกได้ ร้อยละ 3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 3.491 0.152  22.981 0.000 
 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 0.066 0.032 0.104 2.083 0.038* 
 มีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์

และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
0.076 0.027 0.141 2.834 0.005* 

R = 0.187a , R Square = 0.035 ,Adjusted R Square =0.030 , Std. Error of the Estimate  = 0.383 
* มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอมีการยอมรับที่
นัยส าคัญ 0.05 
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ตารางท่ี 105 : แสดงผลสรุปการทดสอบของสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
สมมติฐานที่ 1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 2 สถาบันการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 คณะที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเรียน
ในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผล
ต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยการตลาดด้านส่งเสริมการ ตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยการบริหารด้านระบบการปฏิบัติงานมีผลต่อ
การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ไม่ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อ
การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการตัดสินใจ
เรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

ยอมรับสมมติฐาน 
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บทที ่5 

อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ 

  งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา” ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการตลาด ปัจจัยการบริหาร และการตัดสินใจเรียนในโรงเรียน
กวดวิชา  
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
  โดยการออกแบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครปฐม จ านวน 400 คนพร้อมทั้ง
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ได้จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descr-
iptive Statistics) ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ Independent sample 
t-test , One-way ANOVA และ Regression  
   จากผลการวิจัยเรื่อง“ปัจจัยการบริหารและการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา” 
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้  

สรุปผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 และ
เป็นเพศชายจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลจ านวน 
137  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.3   รองลงมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จ านวน 112 คน   คิดเป็น
ร้อยละ  28.0 รองลงมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ  21.5  และรองลง 
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.3  ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ  23.0 รองลงมาคณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมาคณะศิลปศาสตร์จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาคณะการ
จัดการจ านวนละ 44  คน คิดเป็นร้อยละ  11.0 รองลงมาคณะแพทย์ศาสตร์จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.5 รองลงมาคณะบริหารธุรกิจจ านวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 รองลงมาคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 25  
คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 รองลงมาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมา
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และรองลงมาคณะเกษตร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.8  ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการตลาด  
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่า 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.33 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  โรงเรียนกวดวิชามี
ห้องเรียน มีห้องกิจกรรม มี ห้องน้ า ห้องพัก ที่เพียงพอ สะอาด และทันสมัย  โรงเรียนกวดวิชาก าหนดหลัก 



90 
 

สูตรที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการและสถาบันกวดวิชามีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ให้บริการ เช่นอินเตอร์เน็ต 
น้ าดื่มอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 , 4.32 และ 4.27 ตามล าดับ  

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านราคาอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.85    โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชาก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ สถาบันกวดวิชามีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทอม ค่า 
ลงทะเบียนเรียน และสถาบันกวดวิชา มีการผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่
ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น หรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16, 3.82  และ 3.57 ตามล าดับ 

 จากการ ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด และโรงเรียนกวดวิชาตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทางอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 และ 4.51 ตามล าดับ และโรงเรียนกวดวิชามีช่องทางการรับสมัครที่หลากหลาย ทั้งทางอินเตอร์ 
เน็ต และด้วยตัวเองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 

จากการ ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการส่งเสริมทางการตลาดอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชาจัดท าการประชาสัมพันธ์การ
จัดการ เรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น ป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ และโรงเรียนกวดวิชามีการจัดส่งจดหมายประชาสัมพันธ์ ไปยังโรงเรียนศึกษาต่างๆเพ่ือให้เป็นที่รู้จัก
อย่างทั่วถึงอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และ 3.61  ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้าน
โรงเรียนกวดวิชาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ ช่วยเหลือชุมชน สังคม และมีการบริการวิชาการแก่สังคม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบริหาร  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านกลยุทธ์องค์กรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากท่ี 
สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และให้ปัจจัยด้านมีการก าหนดนโยบาย มีการวางแผนการบริหารจัดการองค์การที่
ชัดเจนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านโครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานเฉพาะที่
ชัดเจน และมีแผนผังสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ 3.92 
ตามล าดับ  

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านระบบปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีระบบการเงิน/บัญชีที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ให้ปัจจัยด้านระบบการติดตาม/ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบงานพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และ4.05 ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านรูปแบบการบริหารอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านบุคลากรในสถาบันกวดวิชามีการพูดคุย อธิบายเพื่อสร้าง
ความเข้าใจซึ่งกันละกัน  และมีการบริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และ 3.95 ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านทักษะอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิค ยุทธวิธีต่างๆในการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และให้ปัจจัยด้าน.คร/ูผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านที่เก่ียวกับ
วิชาที่สอน และครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07  และ 4.05 ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้  มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ เพ่ือน
ร่วมงานและมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอนอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ 4.08  ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านค่านิยมร่วมกัน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่
เสมอและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และ 3.92 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรูป้ัญหา อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านมีท่านต้องการเรียนกวดวิชาเพ่ือเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน ท่านต้องการเรียนกวดวิชา เพ่ือช่วยเพิ่มความมั่นใจในการท าข้อสอบ ท่านต้อง 
การเรียนกวดวิชาเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง จากการเรียนในชั้นเรียนและท่านต้องการเรียนกวดวิชา เพ่ือช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจในการท าข้อสอบอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04, 4.01  และ 3.95 ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก มีค่า 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านท่านมีการค้นหาข้อมูลและสอบถามโดยตรงกับทางโรงเรียน
กวดวิชา ท่านมีการค้นหาข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆขอโรงเรียนกวดวิชา  และท่านได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ชื่อเสียง และความน่าชื่อถือของโรงเรียนกวดวิชาอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 , 3.99  และ 3.92 
ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการประเมินผลทางเลือกอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านท่านได้รับค าแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลของโรงเรียนกวดวิชา 
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพ่ือน ญาติ หรือผู้ปกครอง  ท่านมีข้อมูลของโรงเรียนกวดวิชาจากการประชาสัมพันธ์ของ
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ทางโรงเรียนกวดวิชา และท่านมีข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนกวดวิชาเพ่ือวางแผนค่าใช้ 
จ่ายในการเรียนอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 , 4.07  และ 4.02 ตามล าดับ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านท่านคิดว่าการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชา จะช่วยเพิ่มคะแนน
และเพ่ิมเกรดเฉลี่ยได้ รวมทั้งได้เทคนิคการท าข้อสอบเพ่ิมมากข้ึน  ท่านมีการปรึกษากับผู้ปกครอง กับครอบ 
ครัว ก่อนการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวดวิชา และท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน มี
ความคุ้มค่ากับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ได้ตรงตามความต้องการของท่านอยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 , 4.06  และ 4.04 ตามล าดับ 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือกอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05   โดยกลุ่มตัวอย่างให้ปัจจัยด้านการเรียนกวดวิชาท าให้ท่านสามารถแก้ไขข้อบก 
พร่องจากการเรียนในชั้นเรียนได้  การเรียนกวดวิชาท าให้ท่านได้เทคนิคการท าข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น และการ
เรียนกวดวิชาท าให้ท่านเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09, 4.04  
และ 4.03 ตามล าดับ 

อภิปรายผล  

สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน  
  จากการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีการตัดสินใจเรียน
ในโรงเรียนกวดวิชาที่ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาท่ีส าคัญท่ีจะใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร ที่สามารถไปเที่ยว ไปเรียน หรือท างานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งเพศชายและเพศหญิง
จึงมีแนวโน้มในการตัดสินใจในการเลือกเรียน ศึกษาหาความรู้ที่ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นายสรพล เมฆพัฒน์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษา 
อังกฤษของวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจ
โดยรวมในการเลือกโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดยเพศชายมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจเรียนมากกว่าเพศหญิง 

สมมติฐานที่ 2 สถาบันการศกึษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน  
  จากการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในกลุ่มตัวอย่างที่มีสถาบันการศึกษาแตก 
ต่างกันนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือ ในแต่ละสถาบันเป็นสังคมที่มีการแข่ง 
ขันที่แตกต่างกัน จ าท าให้ความกดดันก็แตกต่างกันไป   

สมมติฐานที่ 3 คณะที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่แตกต่างกัน  
  จากการศึกษาพบว่า การตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะมีการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคณะนั้นก็มีความต้องการในความเจริญก้าวหน้าที่จะสามารถอยู่ในสัง 
คมที่มีการแข่งขันกันสูงอย่างทุกวันนี้ ซึ่งภาษาอังกฤษก็นับเป็นภาษาท่ีส าคัญในการด ารงชีวิตทั้งการเรียน และ
การท างานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นายสรพล เมฆพัฒน์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษของวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ 
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ฑล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในแต่ละสาขาไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันที่แตกต่างกัน เนื่องจากไม่ว่า
จะจบการศึกษาไหนก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการท างานไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับให้ปัจจัยด้านโรงเรียนกวดวิชามีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ  โรงเรียนกวดวิชามีห้องเรียน มีห้องกิจกรรม มีห้องน้ า ห้องพักท่ีเพียงพอ สะอาด และทันสมัย  
โรงเรียนกวดวิชาก าหนดหลักสูตรที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการและโรงเรียนกวดวิชามีสิ่งอ านวยความสะ 
ดวกไว้ให้บริการ เช่นอินเตอร์เน็ต น้ าดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายสรพล เมฆพัฒน์ (2558) ที่ได้ท า
การ ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษของวัยท างาน ในเขตกรุงเทพ
มหา นครและปริมณฑล สรุปผลได้ว่าผู้เรียนจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านหลักสูตร เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคน
อาจมีความแตกต่างกันด้านความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสอบแข่งขัน ผู้เรียนจึงพิจารณาถึงเนื้อหาว่ามีความทันสมัย 
น่า สนใจ ครบถ้วนถูกต้องและได้รับมาตรฐานจากองค์กรต่างๆที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ดังนั้นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
จึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันภาษาอังกฤษ  
สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญกับสถาบันกวดวิชาก าหนดค่าธรรมเนียม ค่าเทอม 
ค่าลงทะเบียนเรียน โดยค านึงถึงความเหมาะสม มีส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน 
การผ่อนผันการช าระเงินค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความจ าเป็น หรือได้รับ
ความเดือดร้อนทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย พานิชการ จิระ เสกขตรีเมธสุนทร และณัฐ
วุฒิ โรจนนิรุตติกุล ได้ศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลายเข้าเรียนในโรง 
เรียนกวดวิชาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่าในด้านของราคาผู้ปกครองมักให้ความส าคัญ ซึ่งต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีการที่สอน รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีความเหมาะสมกับบุตรหลานของตนเอง
หรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินค่าสมัครเรียน  
สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียน
กวดวิชา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 
สะอาด และมีบรรยากาศที่อบอุ่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนรวมถึงโรงเรียนกวดวิชาควรมี
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ท าให้ผู้ที่เข้ามารู้สึกปลอดภัย สนุกสนานและท าให้อยากมาเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจุฬนี วิริยะไพศาล ที่ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนกวด
วิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวคือสถาบันกวดวิชาควรอ านวยความสะดวกในการรับสมัครต่อ
ผู้มาติดต่อทั้งนักเรียน และผู้ปกครอง และควรมีระบบการรักษาปลอดภัยที่เข้มแข็ง มีแม่บ้านดูแลรักษาความ
สะอาด มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดและมีบรรยากาศท่ีอบอุ่นเอ้ือต่อการเรียนรู้  
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการตลาดด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเรียนโรงเรียน
กวดวิชา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการมีประชาสัมพันธ์รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงายวิจัยของจิรา ข าวิเศษ ที่ได้ศึกษาปัจจัยทางการ
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ตลาดที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย 
ในจังหวัดชลบุรี เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่สูงยิ่งท าให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือกมากข้ึน 
สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรยีนกวดวิชา  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารด้านกลยุทธ์องค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบาย วางแผน การ
บริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรรณิการ์ สิทธิชัยและสันติธร  ภูริภักดี  (2561)   ที่ได้ศึกษาเรื่องการจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ 
McKinsey ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม กล่าวคือจุดส าคัญท่ีท าให้บริษัทเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วย 
การแข่งกับตัวเอง ไม่มองที่คู่แข่ง เน้นมองที่ความต้องการของลูกค้าและใช้นวัตกรรมมาเป็นส่วนส าคัญในการ
ด าเนินธุรกิจ 
สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารด้านโครงสร้างองค์กรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับมีแผนผังสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
และมีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ สิทธิชัย
และสันติธร ภูริภักดี (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอ้ือต่อการ
เป็นองค์กรนวัตกรรม กล่าวคือ บริษัทต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรจากเดิมที่มีสายการบังคับบัญชาหลาย
ระดับรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลางมีการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น แบ่งแยกย่อยตามแผนกหน้าที่การงาน จาก
โครงสร้างแบบนี้เอื้ออ านวยให้พนักงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องได้มีการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้พนักงาน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้โดยง่าย และสามารถน าความคิดใหม่ๆมาใช้ได้โดยเร็วและปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 
สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยการบริหารด้านระบบปฏิบัติงานมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารด้านระบบปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียน
กวดวิชา ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ให้ความส าคัญกับมีระบบการเงิน/บัญชีที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบการติดตาม/ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบงานพัสดุที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอด 
คล้องกับงานวิจัยของ นายสรพล เมฆพัฒน์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษของวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าในเรื่องขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การสมัครเรียน การช าระเงินไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่เป็นเพียงส่วนที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรียนเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันเกือบทุกสถาบันมีการวางระบบด าเนินงานที่มีประสิทธิ ภาพท าให้กระบวนการ
ต่างๆมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน จึงท าให้ปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันสอนภาษาอังกฤษ 
สมมติฐานที่ 11 ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารด้านรูปแบบการบริหารมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียน
กวดวิชา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับบุคลากรในโรงเรียนกวดวิชามีการ
พูดคุยอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ สิทธิชัยและสันติธร ภูริภักดี 
(2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม 
กล่าวคือ เน้นใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เพ่ือสร้างองค์กรแบบยั่งยืน โดยภาษาองค์กรเรียกว่า 
“สร้างมือซ้ายและมือขวา” ให้สามารถรับผิดชอบแทนตนเองได้ 
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สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารด้านทักษะมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งเป็น 
ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิคในการ
เรียนการสอน ครู/ผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และมีความรู้ความ สามารถในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ สิทธิชัยและสันติธร ภูริภักดี 
(2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม 
กล่าวคือควรสร้างความโดดเด่นแตกต่างในการด าเนินงานด้วยการน าเทคโนโลยีและใช้ระบบสารสนเทศ(IT) มา
เพ่ิมเทคนิคเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้า พัฒนาตนเองให้สร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สูงสุด 
สมมติฐานที่ 13 ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา  ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน 
และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่สอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ สิทธิชัยและสันติธร ภูริภักดี 
(2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอ้ือต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม 
กล่าวคือ ควรใช้วิธีการจัดการทรัพยากรบุคคลครบทั้งระบบตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การจัดพนักงาน การ
พัฒนาพนักงาน โดยเน้นที่ทัศนคติว่าต้องสามารถเปิดรับสิ่งใหม่ๆและสามารถท างานเป็นทีมได้ พัฒนา
ความสามารถด้วยวิธีการต่างๆให้เหมาะสมกับเนื้องานที่รับผิดชอบ 
สมมติฐานที่ 14 ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการบริหารด้านค่านิยมร่วมกันมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวด
วิชา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการ
แสวง หาความรู้ สร้างสรรค ์และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ สิทธิชัยและ
สันติธร ภูริภักดี (2561) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการองค์กรตามแนวคิด 7s ของ McKinsey ที่เอ้ือต่อการเป็น
องค์กรนวัตกรรม กล่าวคือ บุคลากรในบริษัททุกระดับมีความมุ่งม่ันร่วมกันที่จะช่วยกันให้องค์กรเกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง แบ่งปันความรู้และช่วยเหลือกันและกัน และท างานเป็นทีมเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
องค์กร 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
  ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนกวดวิชา  นักการตลาด นักกลยุทธ์องค์กร รวม
ไปถึงผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสถาบันกวดวิชาสามารถน าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้อง 
การของผู้บริโภคได้  ในเรื่องปัจจัยการบริหาร และปัจจัยการตลาด ควรมีการปรับปรุงในด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ พบว่า ปัจจัยการบริหารช่วยท าให้เกิดการตัดสินใจเรียนมากกว่าการ 
ตลาด แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจได้ก็ควรที่จะใช้ปัจจัยการบริหารและ
การตลาดทั้ง 2 ปัจจัยเสริมสร้างควบคู่กันเพ่ือให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น 
  2. ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ พบว่า ควรแนะน าสนับสนุนปัจจัยการบริหารและการตลาด ดังนี้ 
   2.1. ควรเพิ่มบุคลากรให้มีความสามารถเข้าใจและมีทักษะในการอธิบายให้กับผู้มาเรียนได้เท่าเทียม
กันทุกคน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มาเรียนและเพ่ือนร่วมงาน   
   2.2. ควรแสวงหาครูผู้สอนที่มีทักษะ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับวิชาที่สอน และ
สามารถใช้เทคนิคดัดแปลงการสอนได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในสถาบันให้มีความ
ช านาญมากขึ้น 
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   2.3. ควรสร้างค่านิยมที่ดีร่วมกันในสถาบัน ให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบที่ดีต่อหน้าที่ และมี
การแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
   2.4. ควรมีการก าหนดกลยุทธ์และโครงสร้างที่ดี โดยก าหนดนโยบายวางแผนการบริหารจัดการ
องค์กรและแผนกงานตามลักษณะงานที่ชัดเจน  และในสถาบันควรมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติการเรียนการสอน 
   2.5. ในยามว่างควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ตามโครงการ CSR ที่ดี เพื่อ
สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับสถาบันและให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
   2.6. ควรมีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องราคาค่าเล่าเรียน อย่างเช่นมีการผ่อนผันค่าเล่าเรียน ค่าธรรม 
เนียมต่างๆได้หรือมีการลดครึ่งราคาให้กับผู้เรียนเดิมที่กลับมาเรียนใหม่ เป็นต้น   
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้มีเวลาจ ากัด ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรตัวอย่างที่อยู่
ในจังหวัดนครปฐมเท่านั้น จึงควรท าการวิจัยให้มีความครอบคลุมมากข้ึน โดยท าการศึกษาเพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่
ต่างๆ หรือตามจังหวัดอ่ืน  ซึ่งจะท าให้ทราบถึงปัจจัยการบริหารและการตลาดของกลุ่มประชากรตัวอย่างใน
เขตพ้ืนที่นั้นได้มากขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนา และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการท าตลาด
และบริหารระดับมหภาคต่อไป  
  2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆเพ่ิมเติมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษ หรือศึกษาต่อ
ยอดให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยอาจจะเป็นด้านภาษาอ่ืนๆที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
เช่น ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น  
  3. ควรมีการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการรวบรวมข้อมูลแบบอื่นเพ่ิมเติม เช่น การสังเกตการณ์ การ
สัมภาษณ์ประกอบการตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจัยการบริหารและการตลาดท่ีมีต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม 

ข้อมูลจะถูกน าไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการตลาด 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยการบริหาร 
 ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเรียนในโรงเรียนกวดวิชา 
ส่วนท่ี1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน          ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. เพศ 
  หญิง    ชาย  
2. สถาบันการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          มหาวิทยาลัยมหิดล      
  มหาวิทยาลัยศิลปากร   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม   
3. คณะ 
  คณะศิลปะศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์    
  คณะเภสัชศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  คณะวิทยาศาสตร์   คณะการจัดการ 
  คณะแพทย์ศาสตร์   คณะเกษตร 
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะบริหารธุรกิจ 
  คณะอื่นๆ …………………………………………………………………….. 
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ส่วนท่ี2 ปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเรียนในโรงเรยีนกวดวิชา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
ปัจจัยการตลาด ระดับความคิดคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. โรงเรียนกวดวิชาก าหนดหลักสูตรท่ีทันสมัย 
ตรงตามความต้องการ 

     

2. โรงเรียนกวดวิชามีห้องเรียน มีห้องกิจกรรม 
มี ห้องน้ า ห้องพัก ท่ีเพียงพอ สะอาด และ
ทันสมัย  

     

3. โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ       
4. โรงเรียนกวดวิชามีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้
ให้บริการ เช่นอินเตอร์เน็ต น้ าด่ืม  

     

ด้านราคา 
1. โรงเรียนกวดวิชาก าหนดค่าธรรม 
เนียม ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ  

     

2. โรงเรียนกวดวิชามีส่วนลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าเทอม ค่าลงทะเบียนเรียน  

     

3. โรงเรียนกวดวิชา มีการผ่อนผันการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่
ครอบครัวนักเรียนท่ีมีความจ าเป็น หรือได้รับ
ความเดือดร้อนทางการเงิน  

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
1. โรงเรียนกวดวิชามีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม 
สะอาด และมีบรรยากาศท่ีอบอุ่น เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

     

2. โรงเรียนกวดวิชาต้ังอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม 
สะดวกต่อการเดินทาง  

     

3. โรงเรียนกวดวิชามีช่องทางการรับสมัครท่ี
หลากหลาย ท้ังทางอินเตอร์เน็ต และด้วยตัวเอง  
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ด้านการส่งเสริมการตลาด      

1. โรงเรียนกวดวิชาจัดท าการประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น 
ป้ายโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

     

2.โรงเรียนกวดวิชามีการจัดส่งจดหมาย
ประชาสัมพันธ์ ไปยังสถาบันศึกษาต่างๆเพื่อให้
เป็นท่ีรู้จักอย่างท่ัวถึง  

     

3. โรงเรียนกวดวิชาส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อ ช่วยเหลือชุมชน สังคม และมีการ
บริการวิชาการแก่สังคม  

     

 
ส่วนท่ี3 ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนโรงเรียนกวดวิชา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
ปัจจัยการบริหาร ระดับความคิดคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านกลยุทธ์องค์กร 
1. มีการก าหนดนโยบาย มีการวางแผนการ
บริหารจัดการองค์การท่ีชัดเจน 

     

2. มสีภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน 

     

ด้านโครงสร้างองค์กร 
1. มีแผนผังสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน      
2. มีการแบ่งกลุ่มและแผนกงานตามลักษณะ
งานเฉพาะท่ีชัดเจน 

     

ด้านระบบปฎิบัติงาน 
1. มีระบบการเงิน/บัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ      
2. มีระบบการติดตาม/ประเมินผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

     

3. มีระบบงานพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ      



102 

 

ด้านรูปแบบการบริหาร 
1. บุคลากรในโรงเรียนกวดวิชามีการพูดคุย 
อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันละกัน 

     

2. มีการบริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

     

ด้านทักษะ 
1. ครู/ผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคนิค 
ยุทธวิธีต่างๆในการเรียนการสอน 

     

2. ครู/ผู้สอนมีความรู้เฉพาะด้านท่ีเกี่ยวกับวิชา
ท่ีสอน 

     

3. ครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาท่ีสอน 

     

ด้านบุคลากร 
1. มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้มาเรียนและ เพื่อน
ร่วมงาน 

     

2. มีใจรักท่ีจะสอนให้ความรู้      
3. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาท่ีสอน      
ด้านค่านิยมร่วมกัน 
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี       
2. มีการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนา
ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ 
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ส่วนท่ี 4 การตัดสินใจเรียนในโรงเรยีนกวดวิชา 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว 
การตัดสินใจเรียนในโรงเรยีนกวดวิชา ระดับความคิดคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ด้านการรับรู้ความต้องการ/รับรู้ปัญหา  
1. ท่านต้องการเรียนกวดวิชาเพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน  

     

2. ท่านต้องการเรียนกวดวิชาเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง จากการเรียนในช้ันเรียน  

     

3. ท่านต้องการเรียนกวดวิชาเพื่อช่วยเพิ่ม
คะแนน เกรดเฉล่ียได้  

     

4.  ท่านต้องการเรียนกวดวิชา เพื่อช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจในการท าข้อสอบ 

     

ด้านการค้นหาข้อมูล  

1. ท่านได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับช่ือเสียง และ
ความน่าช่ือถือของโรงเรียนกวดวิชา  

     

2. ท่านมีการค้นหาข้อมูลและสอบถามโดยตรง
กับทางโรงเรียนกวดวิชา  

     

3. ท่านมีการค้นหาข้อมูล สภาพ 
แวดล้อมต่างๆของโรงเรียนกวดวิชา  
 

     

ด้านการประเมินผลทางเลือก  
1. ท่านมีข้อมูลของโรงเรียนกวดวิชาจากการ
ประชาสัมพันธ์ของทางโรงเรียนกวดวิชา 

     

2. ท่านได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลของโรง 
เรียนกวดวิชา จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อน ญาติ 
หรือผู้ปกครอง  

     

3. ท่านมีข้อมูลค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
ของโรงเรียนกวดวิชาเพื่อวางแผนค่าใช้จ่ายใน
การเรียน  
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ด้านการตัดสินใจเลือก  
1. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน 
มีความคุ้มค่ากับหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอน ได้ตรงตามความต้องการของท่าน 

     

2. ท่านมีการปรึกษากับผู้ปกครอง กับ
ครอบครัว ก่อนการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาใน
โรงเรียนกวดวิชา  

     

3. ท่านคิดว่าการเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชา จะ
ช่วยเพิ่มคะแนนและเพิ่มเกรดเฉล่ียได้ รวมทั้ง
ได้เทคนิคการท าข้อสอบเพิ่มมากขึ้น  

     

ด้านพฤติกรรมภายหลังการเลือก  
1. การเรียนกวดวิชาท าให้ท่านเพิ่มความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียน  

     

2. การเรียนกวดวิชาท าให้ท่านได้เทคนิคการท า
ข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น  

     

3. การเรียนกวดวิชาท าให้ท่านสามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องจากการเรียนในช้ันเรียนได้  

     

 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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