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     การตัดสินใจเลอืกสถานทีเ่รียนภาษาองักฤษระดับประถมศึกษา 

                                                 ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 THE FACTORS AFFECT DECISION TO ATTEND ENGLISH       

LANGUAGE CENTER IN PRIMARY SCHOOL AT BANGKOK AREA 

     ณธเดช อภิวฒิุกาญจนาภา 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
----------------------------------------------------------------- 

                                                              บทคัดย่อ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนั

ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ 2) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัทางตรงท่ีมีความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือก

สถานท่ีเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืน ๆ กบัการ

ตัดสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า 

ผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 41-50 ปี และมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส 

สรุปการศึกษาพบว่า อายุและระดับการศึกษาของผูป้กครองมีผลต่อการ

ตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนระดบัประถม ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนด้าน

ปัจจยั  ท่ีมีผลกระทบโดยตรง ของผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่ตอ้งการรู้ราคา

ค่าลงทะเบียนอย่างชัดเจนและไม่เก็บค่าอย่างอ่ืนทีหลัง และสถานท่ีเรียนจะต้อง

สะอาดและปลอดภยั และจะตอ้งเดินทางไปเรียนได้สะดวกสบาย ส่วนการจดัการ

เรียนการสอนต้องการให้จดัตามความสนใจของนักเรียน และให้นักเรียนมีการ

แสดงออกจากการเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนด้านผู ้สอนภาษาอังกฤษจะต้องเป็น

ชาวต่างชาติและจะตอ้งมีเทคนิคในการถ่ายทอดการสอนแก่นกัเรียนเป็นอยา่งดี ส่วน 

_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ดา้นปัจจยัทางออ้มท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกเรียนพิเศษภาษาองักฤษ โดย

ภาพรวมส่วนใหญ่ผูป้กครองตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีดีจากโรงเรียน ซ่ึงจะทาํให้

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนดีข้ึน และโรงเรียนจะตอ้งมีคอร์สท่ีเรียนต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ 

พร้อมกบัอุปกรณ์การเรียนการสอนจะตอ้งมีเพียงพอและพร้อมใชง้านดว้ยเช่นกนั 

คาํสาํคญั : ภาษาองักฤษ 

Abstract 

The purpose of this independent study 1) To study different between 

demographic data and decision factors on select English language center in 

Bangkok. 2) To study relationship between marketing mix data and decision factors 

on selecting English language center in Bangkok. 3) To study relationship between 

other factors data and decision factors on selecting English language center in 

Bangkok.  The study of this time found, Most of respondents are female and range 

of age 41 – 50 Years and bachelor’s degree completion and occupation are private 

employee and monthly income more than 50,000 THB and marital status. 

The study found that Age and education level of parents affects their 

decision in choosing a place at primary school level at Bangkok area. The factors 

that affect the majority of respondents are their want to know the learning fees and 

not picking up something else later. School facilities must be clean and safe. And to 

comfortable to go learn at English center. The curriculum is organized according to 

student interest. And they need students to expressions to learning English. English 

teachers must be foreigners teaching technique are very well. The indirect factors 

that affect to choose to learn at English language center. Overall, most parents want 

to get good service from the school. This will make image of school are look better. 

The school will continue to take other courses of study. And teaching tools must 

adequate and available as well. 

KEY WORD : ENGLISH 



248 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

1. บทนํา 

เป็นท่ีรู้กนัดีแล้วว่า การศึกษาเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันาประเทศคือ

การศึกษา และโดยรวมแล้วความรู้ต่างๆไดถู้กเขียนและใช้ในต่างประเทศเป็นหลกั 

โดยภาษาองักฤษก็เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นตาํราความรู้ต่างๆทัว่ไป ดงันั้นภาษาองักฤษ

เป็นภาษาสากลท่ีมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากกว่าคร่ึงหน่ึงของโลก โดย

ปัจจุบนัระบบส่ือสารและเทคโนโลยีไดมี้การพฒันาสูงมากข้ึน ซ่ึงเป็นทาํให้เกิดแรง

กดดนัให้ผูใ้ช้เทคโนโลยีจาํเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และแรงกดดนัอีกส่วน

หน่ึงเกิดจากการจะเปิดการคา้เสรี (สมาคมอาเซียน) ในปี พ.ศ. 2558 ทาํให้มีความ

ตอ้งการศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสถาบนัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุก

แห่งมีการมุ่งเน้นการสอนทางด้านภาษาองักฤษตามความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมี

การมุ่งเนน้การสอนภาษาองักฤษตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาเป็นตน้ไป 

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ไดม้องขา้มปัญหาและความจาํเป็นในการ

เรียนภาษาอังกฤษ ดังนั้ นทางรัฐบาลได้มีการบรรจุ วิชาภาษาอังกฤษไปอยู่ใน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงทาํให้ทุกคนตอ้งเรียนภาษาองักฤษ แต่ผลก็ยงัมีคนไทยเป็น

จาํนวนมากท่ีไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได ้หรือส่ือสารภาษาองักฤษได ้ทั้งๆท่ีคน

ไทยไดเ้รียนภาษาองักฤษมามากกว่า 10 ปี และมีการทดสอบอีกส่วนหน่ึงคือการ

ทดสอบทางกาศึกษาขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2553 นั้นปรากฏว่าระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้นมีผลการทดสอบวชิาภาษาองักฤษเฉล่ียอยูท่ี่ 20.99% ซ่ึงมีระดบั

ท่ีตํ่ามาก 

ถึงแมว้า่ทางรัฐบาลจะสนบัสนุนการศึกษาภาษาองักฤษก็ตาม แต่คุณภาพของ

การศึกษาทางดา้นภาษาองักฤษ ก็ยงัไม่ตอบสนองกบัผูเ้รียนเท่าท่ีควรและไม่สามารถ

นาํไปใช้งานจริงๆไดเ้ลย ซ่ึงปัญหาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงการเรียนในโรงเรียนขั้น

พื้นฐานทัว่ไปไม่สามารถทาํใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาการเรียนภาษาองักฤษจนถึงขั้นท่ี

สามารถใช้งานได้ ดังนั้นจึงทาํให้เกิดสถาบนัภาษาเกิดข้ึน เพื่อช่วยในการพฒันา

ภาษาองักฤษของคนไทยใหส้ามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง โดยท่ีผา่นมาสถาบนัภาษาได้

เกิดข้ึนมาอย่างมากมายตามผูต้อ้งการเรียนภาษาองักฤษท่ีเพิ่มข้ึนสูงเช่นเดียวกนั ซ่ึง

ปัจจุบนัน้ีรูปแบบการเรียนการสอนภาษาของสถาบนัสอนภาษา มีโครงสร้างและ
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รูปแบบลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละสถาบนั เช่นบางสถาบนัใช้ครูสอนภาษา

เป็นครูต่างชาติโดยตรงหรือเป็นครูคนไทยท่ีมีการถ่ายทอดให้นกัเรียนท่ีดี หรือเป็น

รูปแบบการสอนของครูท่ีไม่อยู่ในรูปของห้องเรียนปกติ ก็เป็นผลท่ีทาํให้การเลือก

เรียนท่ีแตกต่างกนัไป  

นอกจากตวัครูผูส้อน และรูปแบบการสอนแลว้ ยงัมีปัจจยัต่างๆท่ีแตกต่างกนั

มากมายอยา่งสถานท่ีเรียน บางสถาบนัสถานท่ีเรียนตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ หรือบาง

สถาบนัอาจเป็นแค่ตึกแถวบา้งก็มี และจะมีความแตกต่างอ่ืนๆเก่ียวกบัการตลาด เช่น 

ราคาค่าเล่าเรียน, สถานท่ีเรียน และการเดินทางไปเรียนและโปรโมชัน่ต่างๆก็มีผลต่อ

การเลือกสถานท่ีเรียนในสถาบนัภาษาต่างๆ ซ่ึงแต่ละสถาบนัภาษาก็ออกมาใน

รูปแบบท่ีแตกต่างกนัเช่นกนั 

จากรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างกนัและปัจจยัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั มีผลทาํให้

นกัเรียนหรือผูป้กครองนกัเรียน สามารถเลือกสถาบนัภาษาเองไดต้ามความชอบ โดย

สถาบนัภาษาบางส่วนไดมี้การเลือกเรียนจากนกัเรียนเป็นจาํนวนมาก และไดข้ยาย

สาขาเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึน แต่อีกส่วนหน่ึงสถาบนัภาษาบางส่วน

นกัเรียนไดเ้ลือกเรียนน้อย และอาจจะไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดแ้ละปิดตวัลง

ไปก็มากเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่ามีปัจจยัหลายประการในการเลือกสถานท่ีเรียน

ภาษาองักฤษ ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปไดส้มบูรณ์ว่าเลือกเพราะอะไร เน่ืองจากมีปัจจยั

ต่างๆอีกมาก มีผลกระทบกบัการเลือกสถานท่ีเรียนภาษา จึงเห็นสมควรยิ่งท่ีจะศึกษา

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงจกัมีประโยชน์ต่อสถาบนัสอนภาษา

นาํไปปรับปรุงการตลาดของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัปัจจุบนัได ้

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัทางออ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กในการตดัสินใจของผูป้กครอง

ในการเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืน ๆ กบัการตดัสินใจในการเลือก

สถานท่ีเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

สมมุติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีประกอบดว้ย เพศ , อายุ , อาชีพ ,รายได ้, 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษ

ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการเรียน , สถานท่ี

เรียน ,รูปแบบการจัดการเ รียนการสอน ผู ้สอนและส่ือการสอน มี

ความสัมพนัธ์ในการเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษ 

3. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบทางออ้มท่ีประกอบดว้ย Brand Image , Brand Loyalty , 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจในการเลือก

สถานท่ีเรียนพิเศษภาษาองักฤษ 

กรอบแนวความคิด 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 -เพศ -อาย ุ–อาชีพ -การศึกษา 

 - รายได ้– สถานภาพ 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรง 

 -ค่าใชจ่้ายในการเรียน  

 -สถานท่ีเรียน 

 - การจดัการสอน 

 -ผูส้อนและส่ือการสอน 
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบทางออ้ม 

 -Brand Image 

 - Brand Loyalty 

 - ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

การตดัสินใจการเลือก

สถานท่ีเรียนพิเศษ

ภาษาองักฤษระดบั

ประถมศึกษา 
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2. ข้ันตอนการศึกษา / อุปกรณ์และวธีิการวจัิย 

ในการวิจัย เ ร่ือง การตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครน้ี จะใชแ้บบของการวิจยัเป็นแบบเชิงปริมาณ 

โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้มาจากเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขมาวิเคราะห์ในเชิง

สถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานของการวจิยัในคร้ังน้ี โดยการไดม้าของขอ้มูลคร้ังน้ีจะใช้

วธีิเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ ท่ี

สถาบนัสอนภาษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงขอ้มูลจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปี255 ระบุมีนกัเรียนท่ีเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร

อยู่ 152,112 คน ซ่ึงแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนประชากรท่ีสามารถนบัไดแ้ละมี

ปริมาณมาก ดงันั้นจึงใชต้าราง Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้

ช่วงความเช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 

400 ดงันั้นจึงทาํการเก็บทั้งหมด 400 ชุด โดยจะทาํการเก็บตวัอยา่งจากผูป้กครองท่ีส่ง

นกัเรียนไปเรียนภาษาองักฤษท่ีสถาบนัสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็น

จาํนวน 401 คน 

ดังนั้ นประชากรท่ีใช้ในการทาํวิจยั จะเป็นผูป้กครองท่ีส่งลูกหลานเรียน

ภาษาองักฤษในสถาบนัภาษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะคดัเลือกเฉพาะเด็กท่ี

เรียนอยูใ่นระดบัประถมศึกษาเท่านั้น (อยูร่ะหวา่งชั้นประถมปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมปีท่ี 

6) โดยปริมาณท่ีเก็บตวัอยา่งในการวจิยัจาํนวน 400 คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม 

โดยไดน้าํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามท่ีไดคื้นมาทั้งหมด 401 ชุด มาประมวลผล

ดว้ยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ:- 

แบบสอบถามส่วนที ่1 

เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ๆไปคือ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายไดต่้อ

เดือน, ระดบั การศึกษา และสถานะภาพสมรส ซ่ึงจะเป็นแบบสอบถามแบบตวัเลือก 
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โดยเลือกไดเ้พียงขอ้เดียว คาํถามในส่วนน้ีมีทั้งหมด 6 ขอ้ 

แบบสอบถามส่วนที ่2 

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ี

เรียนภาษาองักฤษ โดยมีคาํถามในส่วนน้ีทั้งหมด 20 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบ

สเกล โดยมีการให้สเกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 10 โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วน 

10 คือเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วนผลกระทบโดยตรงประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการเรียน, 

สถานท่ีเรียน, รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและผูส้อนและส่ือการสอน 

แบบสอบถามส่วนที ่3 

เป็นคําถามท่ีเก่ียวกับปัจจัยทางอ้อมท่ีมีผลต่อการเลือกสถานท่ีเรียน

ภาษาองักฤษ โดยมีคาํถามในส่วนน้ี ทั้งหมด 15 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบสเกล 

โดยมีการให้สเกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 10โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วน 10 คือ

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ส่วนผลกระทบทางออ้มประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้, ความภกัดี

ต่อสินคา้ และส่ิงอาํนวยความสะดวก 

แบบสอบถามส่วนที ่4 

เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัเหตุผลท่ีเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ โดยมีคาํถามใน

ส่วนน้ี ทั้งหมด 5 ขอ้ ซ่ึงเป็นคาํถามใหต้อบแบบสเกล โดยมีการให้สเกลไวต้ั้งแต่ 0 ถึง 

10โดยท่ี 0 หมายถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ส่วน 10 คือเห็นดว้ยอยา่งยิง่  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในเขตกรุงเทพมหานคร จะทาํการแบ่งการเก็บขอ้มูล

ตามเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 3 เขตการศึกษาดงัน้ี :- 

เขตท่ี 1 :ไดแ้ก่ เขตพระนคร เขตสาทร เขตบางนา เขตวฒันา เขตราชเทวี เขตคลองเตย 

เขตบางคอแหลม เขตบางซ่ือ เขตดินแดง เขตพญาไท เขตสัมพนัธวงศ์ เขต

บางรัก เขตดุสิต เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตยานนาวา เขตพระโขนง และเขต

ปทุมวนั 

เขตท่ี 2 :เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตจตุจกัร เขตดอนเมือง เขตหนองจอก เบางเขน 

เขตหลกัส่ี เขตสายไหม เขตคนันายาว เขตสะพานสูง  
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เขตวงัทองหลาง เขตคลองสามวา เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง เขตบึงกุ่ม เขต

ลาดกระบงั เขตมีนบุรี และเขตบางกะปิ 

เขตท่ี 3 : เขตธนบุรี เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เขตทววีฒันา เขตจอมทอง เขตบางกอก

ใหญ่ เขตคลองสาน เขตตล่ิงชนั เขตบางแค เขตบางกอกนอ้ย เขตบางขุน

เทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางพลดั 

ในการเก็บขอ้มูลจะเก็บกระจายทั้ง 3 เขตการศึกษาเท่าๆกนั โดยในเขต

การศึกษาท่ี 1 ทาํการเก็บบริเวณสยามสแควร์และพญาไท ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนพิเศษ

ในเขตน้ีโดยทาํการแจกแบบสอบถามไปจาํนวน 134 ชุด ส่วนในเขตการศึกษาท่ี 2 ทาํ

การเก็บบริเวณห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนพิเศษในเขตท่ี 2 โดยทาํ

การแจกแบบสอบถามไปจาํนวน 133 ชุด ส่วนในเขตการศึกษาท่ี 3 ทาํการเก็บ

แบบสอบถามบริเวณหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาพระราม2 ซ่ึงเป็นแหล่งศูนยก์ลาง

การเรียนพิเศษในเขตท่ี 3 โดยทาํการแจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 133 ชุด 

สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ใชก้ารประมวลผลสถิติ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใชส้ถิติ 2 ชนิด คือ 

1) สถิติพรรณนา โดยดูจาํนวน ร้อยละ , ความถ่ี เพื่อใชบ้อกลกัษณะขอ้มูล เช่น 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร อายเุท่าไร มีการศึกษาระดบัใด เป็นตน้ 

2) สถิติอา้งอิง เพื่อทดสอบ สมมุติฐาน มี 2 ชนิด คือ 

- ทดสอบความแปรปรวน เพื่อทดสอบตวัแปรอิสระ กบัตวัแปรตาม 

(ANOVA) 

- Multiple Regression Analysis (MRA) 

3. ผลการวจัิยและการอภิปรายผล 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน 229 คน คิด

เป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาเป็นเพศชายมีจาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 

2. อายุ  พบวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 41-50 ปี มีจาํนวน 

224 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมามีอายุช่วง 31-40 ปี มีจาํนวน 164 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 40.9 ส่วนอายุท่ีกลุ่มตวัอย่างน้อยท่ีสุดคืออายุมากว่า 60 ปีข้ึนไป ผูต้อบ

แบบสอบถามไม่มีอายใุนช่วงน้ี 

3. อาชีพ   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน มีจาํนวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 รองลงมาประกอบธุรกิจส่วนตวั 

มีจาํนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ส่วนอาชีพท่ีมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือ เกษียณอายุ

และอ่ืนๆ มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาท มีจาํนวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมามีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนท่ี 30,000 – 40,000 บาท มีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ส่วนช่วง

รายไดเ้ฉล่ียท่ีกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยท่ีสุดคือ 5,000 – 10,000 บาท จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 2.0 

5. ระดับการศึกษา  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีจาํนวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญา

โทมีจาํนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 ส่วนช่วงระดบัการศึกษาท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ระดบั

ปริญญาเอกมีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 

6. สถานะภาพสมรส  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส 

มีจาํนวน 371 คนคิดเป็นร้อยละ 92.5 ส่วนรองลงมามีสถานะภาพโสด มีจาํนวน 29 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 

สรุปผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี และ

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยทาํงานเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดต้่อ

เดือนมากกวา่ 50,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส ซ่ึงอายุและระดบัการศึกษา

ของผูป้กครองมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนระดบัประถม ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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การวิเคราะห์ผลกระทบโดยตรงที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

พเิศษภาษาองักฤษของกลุ่มตัวอย่าง 

1) ด้านค่าใ ช้ จ่ายในการเ รียน   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบั ราคาเล่าเรียนท่ีกาํหนดชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 9.06 รองลงมาเป็นเก็บค่าเล่า

เรียนครอบคลุมทั้ งหมดไม่มีเก็บเพิ่มท่ีหลัง มีค่าเฉล่ีย 8.58 ซ่ึงพอจะเห็นได้ว่า

ผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถามให้ความสําคญักบัความชดัเจนของราคาและเป็นราคา

ท่ีจ่ายไปแลว้ตอนลงทะเบียนแลว้ไม่มีการเก็บเพิ่มเติม ส่วนราคาของการเรียนพิเศษม่ี

ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซ่ึงแสดงวา่ราคาลงทะเบียนจะสูงหรือตํ่าจะมีผลในการพิจารณาท่ี

หลงัสุด 

2) ด้านสถานที่เรียน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ 

ความสะอาดและปลอดภยัของสถานท่ีเรียน โดยมีค่าเฉล่ีย 8.71 รองลงมาเป็นทาํเล

ท่ีตั้งเดินทางไปมาสะดวก มีค่าเฉล่ีย 8.60 ซ่ึงพอจะเห็นไดว้า่ในส่วนของสถานท่ีเรียน

จะตอ้งสะอาด, ปลอดภยั และทาํเลของโรงเรียนจะไปไปมาสะดวก หมายถึงมีรถเขา้

ไปถึงไดส้ะดวกหรือการเดินทางมาเรียนพิเศษไดส้ะดวกสบาย 

3) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัเน้ือหาท่ีสอนสอดคล้องกบัความสนใจของผูเ้รียน โดยมีค่าเฉล่ีย 

8.66 รองลงมาเป็นหวัขอ้ มีการนาํเสนอหนา้ห้องเพื่อเพิ่มทกัษะการแสดงออก โดยมี

ค่าเฉล่ีย 8.39 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนภาษาองักฤษจะตอ้งจดัเน้ือหาให้

สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนและจะตอ้งมีการนาํเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนมาท่ีหนา้ห้องเพื่อฝึกทกัษะ

ภาษาองักฤษ 

4) ด้านผู้สอนและส่ือการสอน   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัครูผูส้อนตอ้งมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ไดดี้ โดยมีค่าเฉล่ีย 8.71 

รองลงมาคือครูผูส้อนเป็นชาวต่างชาติ มีค่าเฉล่ีย 8.01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าครูสอน

ภาษาองักฤษตอ้งเป็นครูต่างชาติและจะตอ้งมีเทคนิคในการสอนเป็นอยา่งดี 

สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัย ท่ี มีผลกระทบโดยตรงของผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการรู้ราคาค่าลงทะเบียนอยา่งชดัเจนและไม่เก็บค่าอย่าง
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อ่ืนทีหลงั และสถานท่ีเรียนจะตอ้งสะอาดและปลอดภยั และจะตอ้งเดินทางไปเรียน

ได้สะดวกสบาย ส่วนการจดัการเรียนการสอนต้องการให้จดัตามความสนใจของ

นกัเรียน และให้นกัเรียนมีการแสดงออกจากการเรียนภาษาองักฤษ ส่วนดา้นผูส้อน

ภาษาองักฤษจะตอ้งเป็นชาวต่างชาติและจะตอ้งมีเทคนิคในการถ่ายทอดการสอนแก่

นกัเรียนเป็นอยา่งดี 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือก

เรียนพเิศษภาษาองักฤษของกลุ่มตัวอย่าง 

1. ด้านภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ให้ความสําคญักบัมีความประทบัใจในการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 8.84 รองลงมาคือ 

โรงเรียนมีความน่าเช่ือถือกบับุคคลทัว่ไป มีค่าเฉล่ีย 8.29 ซ่ึงจะเห็นวา่ภาพลกัษณ์ของ

โรงเรียนจะอยู่ท่ีการให้บริการของโรงเรียนและโรงเรียนจะต้องมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับของคนทัว่ไป 

2. ด้านความภักดีต่อสินค้า (Brand Loyalty) พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความสําคญักบัการบอกต่อแนะนาํเพื่อนเขา้มาเรียน มีค่าเฉล่ีย 8.10 รองลงมา

คือมีการเรียนคอร์สต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ มีค่าเฉล่ีย 8.03 ซ่ึงแสดงให้เห็นความภกัดีต่อ

สินค้าโดยการแนะนําเพื่อนให้มาเรียน และทางโรงเรียนจะต้องมีคอร์สให้เรียน

ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ โดยมีความภกัดีต่อสินค้าน้อย ซ่ึงพร้อมท่ีจะไปเรียนท่ีอ่ืนๆได ้

ดงันั้นเม่ือนักเรียนมีการลงทะเบียนเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะตอ้งมีคอร์สให้เรียน

ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ 

3. ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก   พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัอุปกรณ์การเรียนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 8.60 รองลงมาคือ

อุปกรณ์มีเพียงพอต่อการใชง้าน ค่าเฉล่ีย 8.59 ซ่ึงแสดงให้เห็นผูป้กครองตอ้งการให้

นกัเรียนเรียนไดโ้ดยไม่บกพร่องจากอุปกรณ์การเรียนต่างๆ 

สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทางออ้มท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนพิเศษภาษาองักฤษ โดยภาพรวมส่วนใหญ่ผูป้กครองตอ้งการไดรั้บการบริการท่ีดี

จากโรงเรียน ซ่ึงจะทาํให้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนดีข้ึน และโรงเรียนจะตอ้งมีคอร์สท่ี
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เรียนต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ พร้อมกับอุปกรณ์การเรียนการสอนจะต้องมีเพียงพอและ

พร้อมใชง้านดว้ยเช่นกนั 

การวเิคราะห์การตัดสินใจเลอืกเรียนพเิศษภาษาองักฤษของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกเรียนพิเศษ

ภาษาองักฤษเน่ืองจาก มีความพอใจในการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานท่ีส่งมาเรียน มี

ค่าเฉล่ีย 8.55 รองลงคือคาดหวงัว่าส่งมาเรียนท่ีโรงเรียนพิเศษแล้วจะช่วยให้เสริม

ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษได้ดีข้ึน มีค่าเฉล่ีย 8.43 ซ่ึงจะเห็นว่าในภาพรวมแล้ว

ผูป้กครองจะมีความพึงพอใจในส่วนของการดูแลเอาใจใส่และการบริการเป็นอนัดบั

ตน้ๆ 

4. ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมุติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ อายุและระดับการศึกษาของ

ผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ

ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนๆไดแ้ก่ เพศ, รายได้

เฉล่ียต่อเดือน, อาชีพและสถานะภาพสมรส ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 2 : ปัจจยัดา้นสถานท่ีเรียน, ปัจจยัดา้นผูส้อนและส่ือการสอน ท่ี

แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา, ปัจจยัดา้น

การจัดการเรียนการสอน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

สมมุติฐานท่ี 3 : ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน และปัจจยัดา้นส่ิงอาํนวย

ความสะดวกท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษ

ระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อ

โรงเรียน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะเพือ่ปฎบิัติการจริง 

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

• สาํหรับผูป้ระกอบการท่ีจะทาํการปรับปรุงหรือผูป้ระกอบการรายใหม่ ท่ีจะ

ดาํเนินธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษานั้น ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งใน

การตดัสินใจเลือกนั้นจะยงัอยู่ท่ีผูป้กครองเป็นสําคญั ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจะพบใน

ส่วนของการบริการท่ีถูกใจผูป้กครอง, การเดินทางรับ-ส่งบุตรของผูป้กครองตอ้ง

สะดวกสบาย และครูผูส้อนมีช่ือเสียงและถายทอดให้กบันักเรียนได ้ซ่ึงจะเป็นทาง

เดียวกบัช่ือเสียงของโรงเรียน ดงันั้นถ้าทางโรงเรียนปรับปรุงทั้งสามหัวขอ้น้ีได ้จะ

คาดวา่สามารถทาํใหน้กัเรียนไม่ไปเรียนท่ีโรงเรียนอ่ืนได ้

• สําหรับการทาํการตลาดนั้นผูป้ระกอบการควรจะเน้นหนักการทาํตลาดกบั

กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนท่ีมีช่วงอายุ 41 – 50 ปี ซ่ึงจะมีแนวโนม้ท่ีจะส่งบุตรมาเรียน

ภาษาองักฤษไดม้ากกวา่กลุ่มอ่ืน  

เอกสารอ้างองิ 

กรวร์ี พึ่งพุม่. “ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฟติกรรมการตดัสินใจเลือกโรงเรียน

กวดวิชาของนักเรียน ชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในย่านสยามสแควร์”. 

ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2546. 

กษิดิศ ใจผาวงั. “พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงราย”. ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548. 

ขวญัจิรา ศรชา และคณะ. “แรงจูงใจของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการเรียนกวด

วชิา” รายงานการวิจยัในวิชาการวิจยัทางธุรกิจ, หลกัสูตรบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 2549. 

จิรวดี ภูวนารถนรักษ.์ “ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อบริการของโรงเรียนกวดวิชา : 

กรณีศึกษาโรงเรียนกวดวิชาจังหวดัเชียงใหม่”. ปริญญามหาบัณฑิต, 

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546. 



259 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

จุฑามาศ แสงสุวรรณ. “การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา”. ปริญญามหาบัณฑิต, บริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2550. 

ดวงพร คาํนูญวฒัน์ และวาสนา จนัทร์สวา่ง. ส่ือสาร-การประชาสัมพันธ์. พิมพค์ร้ังท่ี 

2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอิ์นไทมเ์ทรด, 2536. 

ถนิมภรณ์ อินทแกลว้. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียน

ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย”. ปริญญามหาบณัฑิต, ศิลปศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2553. 

ทรงกลด แสวงผล. “ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวดัน่าน”. ปริญญา

มหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2552. 

ทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล. “ปัจจยัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการในการเลือกโรงเรียน

กวดวิชา”. ปริญญามหาบณัฑิต, บริหารธุรกิจ, สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 

2547. 

ธนากร เลิศไพบูลยธ์นา. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถาบนักวดวิชาภาษา

ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย”. โครงงานสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต,์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 

ธิชานนัท ์ดว้งจนัทร์. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา ของผูป้กครอง

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย”. 

ปริญญามหาบณัฑิต, การจดัการทัว่ไป, มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2549. 

บุษกร ไวพจน์. “การตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสาย

วิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร”. ปริญญามหาบณัฑิต, ครุศาสตร์, 
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