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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

แรงจูงใจในการกวดวชิาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
MOTIVATION  FACTORS  AFFECTING  TUTORIAL   STUDUING   OF  HIGH 

SCHOOL  STUDENTS  IN  BANGKOK 
พรสุดา  คุณมัง่1  ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง2 

------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ัง น้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ี มีผล ต่อแรง จูงใจในการกวดวิชาของนัก เ รียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามและใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าทางสถิติเบ้ืองตน้ซ่ึง
ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า T-test F-test ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ท่ีนยัส าคญั 0.05  
ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ชั้น ม.6 ศาสนาพุทธ สังกดัโรงเรียนรัฐบาล แผน
วิทย-์คณิต ผลการเรียน 2.50-2.99 ผูป้กครองประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายได้
ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 30,001-40,000 บาท ปัจจยัภายใน แบ่งออกเป็น 1. ดา้นเน้ือหา
และหลกัสูตรได้แก่ การมีหลกัสูตรหลากหลายแบบให้เลือกเรียน 2. ด้านผูส้อน/รูปแบบ
การสอน ไดแ้ก่ ผูมี้บุคลิกภาพและความมัน่ใจ 3. ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่การ
ลดราคาค่าเรียนส าหรับสมาชิก การแจกอุปกรณ์การเรียน การแจกของแถมต่างๆและ4. 
ดา้นสถานท่ีท าการสอน ไดแ้ก่ความปลอดภยัของสถานท่ีเรียนปัจจยัภายนอก ดา้นค่านิยม
ไดแ้ก่การตามใจตวัเอง (เลือกเรียนเอง) และปัจจยัอ่ืนๆคือดา้นภาพลกัษณ์ ไดแ้ก่มีนกัเรียน
ท่ีเรียนประสบผลส าเร็จและดา้นการตดัสินใจท่านจะเลือกกวดวิชากบัสถาบนัท่ีมีผูส้อน
เป็นผูเ้ช่ียวชาญในวชิานั้นๆและจะเลือกกวดวิชากบัสถาบนัท่ีเรียนแลว้สามารถน าไปใชใ้น
การท าขอ้สอบไดจ้ริงแสดงระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ, กวดวชิาปัจจยัภานใน ปัจจยัภายนอก ปัจจยัอ่ืนๆ  
 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to investigatethe differences of  personal data 

and the relationship among internal , external and otherfactors which affect to studying in 
tutorial schools of high school students in Bangkok .The study tool was the questionnaire 
with rating scale and analyzed . The data was analyzed by frequency, percentage, mean 
and standard deviation. The researcher examined the differences by t-test , f-test and 
One-way analysis of variance with statistical significant different at 0.05. 

The results of this study found that most of sample were female ,Buddhist and  
studying in Mattayom 6Science-Math plan in government school. Most of parents were 
self-employed and earnedan average monthly income 30001-40000 bath. The results of 
internal factors included 1. the content and curriculum : course had a variety to choose. 2. 
The instructor and teaching style : the personality and confidence. 3. Advertising 
:decreasing the school fees for members, distribution of school supplies and the various 
giveaways. 4. Teaching facility :the security. External factor showed the value of 
studying , most of students make decision of tutoring  by themselves. Other factors ,for 
example  image included the  successful institution and the expert instructors. These were 
important for students’ decisions  and they will choose a tutorial school which help them 
in any examination. All of the result showed the significant level at 0.05. 
KEYWORDS : MOTIVATION, TUTORIAL, INTERNAL FACTORS, EXTERNAL 
FACTORS, OTHER FACTORS. 
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บทน า 
สถิติของกระทรวงศึกษาธิการในปี 2553 ระบุวา่ จ  านวนนกัเรียนท่ีเรียนในกรุงเทพฯ มี 

859,085 คน แบ่งเป็นระดบัอนุบาล 121,965 คน ระดับประถมศึกษา 364,588 คน และ
ระดับมัธยมศึกษา 372,532 คน ซ่ึงเช่ือว่าเด็กนักเรียนเกือบทุกคนต้องเรียนพิเศษนอก
โรงเรียนเพื่อใหผ้ลสอบผา่น มีผลการเรียนดีข้ึน หรือสามารถสอบเขา้โรงเรียนท่ีตอ้งการได ้
(ไทยพบัลิกา้ ,ออนไลน์, 2556) การศึกษาของไทยหากใครมีเงินมากกว่าย่อมไดเ้ปรียบ 
เลือกเรียนท่ีใดก็ได้ หากเรียนไม่เก่งก็เรียนพิเศษเพิ่มในสถาบันกวดวิชาในท่ีสุดก็จะ
สามารถเรียนเก่งได้ เพราะท าข้อสอบได้ และถึงแม้จะมีเงินพร้อม บางคร้ังก็เรียนใน
โรงเรียนกวดวิชาไม่ไดเ้พราะท่ีนัง่เต็มแมแ้ต่คอร์สท่ีเรียนกบัวิดีโอ เม่ือความตอ้งการเรียน
พิเศษเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้สถาบนักวดวิชาดา้นต่างๆ ขยายตวั โดยเฉพาะกลุ่มท่ีสอนดา้น
วิชาการ ส าหรับคนท่ีตอ้งการเรียนท่ีบา้น ก็สามารถหาติวเตอร์มาสอนให้ไดแ้บบตวัต่อตวั 
ผา่นเวบ็ไซต ์หรือเฟซบุ๊คดงันั้นการกวดวิชาจะท าให้สามารถสอบเขา้ไปเรียนในสถาบนัท่ี
มีช่ือเสียงและมีคุณภาพได้ส่ิงท่ีตามมาคือค่าใช้จ่ายเพื่อการกวดวิชาซ่ึงย่อมเป็นตวัเลขท่ี
ค่อนข้างสูงและหากรวมกับงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไทยท่ีมีการลงทุน
ค่อนขา้งสูงแลว้การลงทุนทางการศึกษาน่าจะเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่านอกจากน้ีการกวด
วชิายอ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการศึกษาในระบบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาปัจจยัดว้ยแรงจูงใจในการกวดวิชาของ
นักเ รียน โดยเลือกศึกษาเฉพาะของ “นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร”  
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน (ราคาค่าเรียน, เน้ือหาและ
หลกัสูตร, ผูส้อน/รูปแบบการสอน, การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และสถานท่ีท าการสอน) 
กบัแรงจูงใจในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอก (สังคม , เศรษฐกิจ , และค่านิยม) 
กบัแรงจูงใจในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ (ภาพลกัษณ์,ความน่าเช่ือถือ, การ
ตดัสินใจ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
1. giup 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
-เพศ    
- ระดบัชั้น 
- ศาสนา 
- สังกดัโรงเรียน   
- แผนการเรียน 
- ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  
- อาชีพของผูป้กครอง   
- รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 
 

 
ปัจจัยภายใน 
-ราคาค่าเรียน   
- การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
- เน้ือหาและหลกัสูตร 
- ผูส้อน/รูปแบบการสอน  
- สถานท่ีท าการสอน 

 

ปัจจัยภายนอก 
- สังคม   
- เศรษฐกิจ 
- ค่านิยม 
 

 

ปัจจัยอืน่ๆ 
- ภาพลกัษณ์   
- ความน่าเช่ือถือ 
- การตดัสินใจ 

 

แรงจูงใจในการกวดวชิาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตในการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่นักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร คณะผูว้ิจยัการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างในกรณีไม่ทราบขนาดของประชากรเพียงแต่ผูว้ิจยัทราบว่ามีจ  านวนมากใช้สูตร 
W.G. cochran (1953) ท่ีระดบันยัส าคญั .05 ขนาดของความคลาดเคล่ือนร้อยละ ±5 ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
 2. สถานท่ีการศึกษาในคร้ังน้ี ในการเก็บขอ้มูลจะเก็บกระจายทั้ง 3 เขตการศึกษา
เท่าๆกนัโดยเขตการศึกษาท่ี 1 ท าการเก็บบริเวณสยามสแควร์และพญาไทเขตการศึกษาท่ี 2 
ท าการเก็บบริเวณห้างแฟชัน่ไอส์แลนด์ และเขตการศึกษาท่ี 3 ท  าการเก็บแบบสอบถาม
บริเวณหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลสาขาพระราม2 ซ่ึงเป็นแหล่งศูนยก์ลางการกวดวชิา 
 3. ขอบเขตเน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยั
ภายใน  ประกอบดว้ย ราคาค่าเรียน , เน้ือหาและหลกัสูตร,  ผูส้อน/รูปแบบการสอน , การ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ และสถานท่ีท าการสอนปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย สังคม , 
เศรษฐกิจ , และค่านิยมปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์,ความน่าเช่ือถือ, การตดัสินใจ 
และปัจจัยด้านแรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัภายใน  (ราคาค่าเรียน, เน้ือหาและ
หลกัสูตร, ผูส้อน/รูปแบบการสอน, การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และสถานท่ีท าการสอน) 
กบัแรงจูงใจในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก (สังคม, เศรษฐกิจ, และ
ค่านิยม) กับแรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ (ภาพลกัษณ์,ความน่าเช่ือถือ, การ
ตดัสินใจ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากหนังสือ บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในอดีต 
ดงัต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 

นิพนธ์ เทพวัลย์  (2523 : 1-3)  ให้ความหมายของค าว่าประชากรศาสตร์ 
(Demography) ท่ี เข้าใจง่ายและดูเหมือนว่าเป็นท่ียอมรับกันทั่วไปได้แก่ความหมาย
ตามท่ีเฮาเซอร์และดนัแคน (Philip H. Hauser and Otis Dudley Duncan) ไดใ้ห้ไวว้่า
ประชากรศาสตร์ เ ป็นการศึกษา ถึงขนาด (Size) การกระจาย  (Distribution) และ
องคป์ระกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงและองคป์ระกอบของ
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้นองคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงทางประชากรไดแ้ก่การเกิด
การตายการยา้ยถ่ินและการเปล่ียนแปลงฐานะทางสังคม 

Philip M. Hauser & Otis Dudley Duncan(อ้างอิงใน นิพนธ์ เทพวัลย์, 2514)ให้
ความหมาย  ประชากรศาสตร์ไวว้า่ “ประชาการศาสตร์ เป็นการศึกษาถึงขนาด การกระจาย
ตัว  (Distribution)  และองค์ประกอบ  (Composition)  ของประชากร  ศึกษาถึ งการ
เปล่ียนแปลงและองค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงดังกล่าวนั้น องค์ประกอบของการ
เปล่ียนแปลงทางประชากรไดแ้ก่ การเกิด การตาย การยา้ยถ่ิน และการเปล่ียนแปลงฐานะ
ทางสังคม (Social mobility)”  
แนวคิดและทฤษฎด้ีานหลกัการศาสนา พราหมณ์ - ฮินดู พุทธ คริสต์ อสิลาม ซิกข์ 

เยาวลักษณ์ แสนดวงดี (2557) ในการด าเนินชีวิตประจ าว ัน มนุษย์มีความ
จ าเป็นตอ้งมีเกณฑ์ตดัสินท่ีจะวดัหรือจ าแนกแยกแยะว่า อะไรดี อะไรชัว่  อะไรถูก อะไร
ผิด อะไรควร อะไรไม่ควร เช่นเดียวกบัการท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีมาตราชัง่ตวงวดัในการ
ด าเนินชีวิต ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวน้ีจะถูกก าหนดข้ึนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเป็น 
มาตรฐานสากลท่ีถูกยอมรับกนัโดยทัว่ไป ในเร่ืองของคุณธรรมความดีความชัว่ก็เช่นกนั 
มนุษยต์อ้งมีมาตรฐานสากลท่ีทุกคนสามารถยอมรับได ้และมาตรฐานท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์
ตดัสินคุณธรรม หรือจ าแนกความดี ความชัว่นั้นก็ไม่มีอะไรดีไปกวา่มาตรฐานของศาสนา 
ศาสนามีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม เพราะศาสนาทุกศาสนามี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ท าความดีละเวน้ความชัว่ ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อคนในสังคมโดยสรุป
หลกัการ หลกัปฏิบติัของแต่ละศาสนาเพื่อให้เขา้ใจง่ายข้ึนและปฏิบติัไดอ้ย่างทุกตอ้งมาก
ยิง่ข้ึน 
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แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549), ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2543), วิเชียร วงศ์ณิชชา

กุลและคณะ (2555) อธิบาย ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) วา่ หมายถึง 
ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยตวัแปรส าคญั 4 ประการคือผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา(Price) 
การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

เสรี วงษ์มณฑา (2542) อธิบายว่า การพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้สอดคลอ้งไปตาม
ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายตอ้งพิจารณาส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัสังคม  

วราคม ทสุีกะ,(2524) ใหค้วามหมายวา่ “แนวคิดทางสังคมเป็นความคิดของมนุษย ์
เกิดจากการรวมกนัเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมนุษย ์เป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตมนุษยโ์ดยทัว่ไป 
และปัญหาท่ีประสบ ความคิดน้ีเป็นท่ียอมรับกนัในหมู่มนุษย ์ไม่สูญหาย มีการสืบความคิด
กนัต่อไป” 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัค่านิยม 

วรัิช วิรัชนิภาวรรณ (2547: 31) ให้ความหมาย ค่านิยมวา่หมายถึง “ความคิดความ
เช่ืออุดมการณ์หรือพฤติกรรมท่ีมีลกัษณะถาวรซ่ึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมโดยเฉพาะ
ขา้ราชการยดึถือนามาปฏิบติัในหนา้ท่ีราชการหรือในการด าเนินชีวติ” 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัภาพลกัษณ์  

Kotler (อ้างอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร , 2554)  ให้ความหมาย ภาพลักษณ์ ว่า 
“ภาพลกัษณ์ (image) เป็นองคร์วมของความเช่ือ ความคิด และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงภาพลกัษณ์ของส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนักบัทศันคติและการกระท าใดๆท่ี
บุคคลมีต่อส่ิงนั้น ประเภทของภาพลกัษณ์ 

วรัิช ลภิรัตนกุล, (2540:81)ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ ภาพลกัษณ์จึง หมายถึง ภาพ
ท่ีเกิดข้ึนในใจ (Mental Picture) ของคนเราอาจเป็นภาพท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตหรือไม่มีก็ได ้เช่น 
ภาพท่ีมีต่อบุคคล (Person) องคก์ร (Organization) ฯลฯ และภาพดงักล่าวน้ี อาจจะเป็นภาพ 
หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสร้างใหเ้กิดข้ึนแก่จิตใจ เราหรืออาจเป็นภาพท่ีเรานึกสร้างเองก็ได ้ 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความน่าเช่ือถือ 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองค า (2547) อธิบายวา่ ความเช่ือถือและความไวว้างใจ (Trust) เป็น
ปัจจยัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั ความสัมพนัธ์จากอารมณ์ ความไวว้างใจ
จะยงัคงอยู่ก็ต่อเม่ือบุคคลมีความมัน่ใจ ความไวใ้จจะช่วยลดความไม่แน่นอน ความเส่ียง
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และความระมดัระวงัของกระบวนการความคิดในการตอบสนองอย่างทนัทีทนัใดท่ีมีตรา
สินคา้ หรืออาจหมายถึงการท่ีลูกคา้มีความเช่ือถือต่อนกัการตลาดวา่เป็นคนท่ีน่าเช่ือถือและ
มีความซ่ือสัตยส์ าหรับพนกังานขายนั้นลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในความจริงใจตรงไปตรงมา
และมีความรับผดิชอบต่อค าพดูท่ีมีต่อลูกคา้ ถา้มีการจดัส่งสินคา้ก็มีความมัน่ใจวา่สินคา้จะ
ถูกส่งไปถึงมือตามเวลาท่ีก าหนด ดงันั้นนกัการตลาดท่ีตอ้งการจะสร้างความไวใ้จกบัลูกคา้
จะตอ้งรักษาและซ่ือสัตยต่์อค าพดูของตนเอง ตลอดจนยดึมัน่ในค าสัญญาท่ีมีต่อลูกคา้ใหไ้ด ้
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการตัดสินใจ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554) อธิบายว่า การตดัสินใจเลือกเม่ือประเมินทางเลือกต่างๆ
แลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกขั้นสุดทา้ยวา่จะซ้ือผลิตภณัฑ์ยี่ห้อใด โดยการตดัสินใจเลือก
น้ี ผูบ้ริโภคกระท าโดยอาศยัขอ้มูลต่างๆท่ีไดจ้ากการประเมินทางเลือก ผูบ้ริโภคแต่ละคนมี
รูปแบบการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัลกัษณะทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคล การมี
รูปแบบการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูบ้ริโภคแต่ละคนมีการตดัสินใจเลือกท่ีแตกต่าง
กนั แมว้า่อาจจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัผลิภณัฑเ์หมือนกนัก็ตาม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2552) อธิบายว่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เป็น
ล าดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จากการส ารวจผูบ้ริโภคจ านวนมากใน
กระบวนการซ้ือพบวา่ ผูบ้ริโภคจะผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัแรงจูงใจ 

เกษตรชัย และหีม (2550) อธิบายว่า แรงจูงใจมีบทบาทส าคญัต่อพฤติกรรมการ
เรียนรู้นกัเรียนท่ีตั้งใจเรียนสูง มกัประสบความส าเร็จในการเรียนรู้เป็นความปรารถนาท่ีจะ
กระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีพยายามเอาชนะอุปสรรค 

เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 54) กล่าวว่าการจูงใจ (Motivation) หรือส่ิง จูงใจ 
(Motives) หมายถึง พลงัแรงกระตุน้ (Drive) ภายในของแต่ละบุคคลซ่ึงกระตุน้ในบุคคล
เกิดการปฏิบติัจากความหมายน้ีพลงัส่ิงกระตุน้จะประกอบดว้ยพลงัความตึงเครียดซ่ึงเกิด
จากผลของความตอ้งการท่ีไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของเขาและท าให้ผ่อน
คลายความรู้สึกตึงเครียด 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล (2547) ศึกษา ปัจจยัการตดัสินใจของผูใ้ช้บริการใน
การเลือกโรงเรียนกวดวิชาพบวา่ดา้นคุณภาพเป็นอนัดบัแรกรองลงมาคือดา้นสถานท่ีดา้น
บริหารจัดการด้านราคาและด้านบริการโดยจ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลพบว่า
ผูใ้ชบ้ริการโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีระดบัการศึกษาอาชีพของบิดาอาชีพของมารดารายไดเ้ฉล่ีย
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ต่อเดือนของครอบครัวต่างกนัมีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกนัในทุกผูใ้ชบ้ริการโรงเรียน
กวดวิชาท่ีมีเพศต่างกันด้านราคาและด้านสถานท่ีมีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกันด้าน
บริหารจดัการและดา้นราคามีปัจจยัการตดัสินใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2544) ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมปลายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผล
การศึกษาปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจยัดา้นเน้ือหาหลกัสูตร 
ปัจจยัด้านกระบวนการ ส่วนปัจจยัด้านสถานท่ี ปัจจยัด้านค่าเรียน และปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากรปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ ปัจจยัดา้นเน้ือหา
หลกัสูตร ปัจจยัด้าน ผลการศึกษาด้านความตอ้งการพบว่า นักเรียนมีความตอ้งการมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ตอ้งการอาจารยส์อนท่ีมีเทคนิคการสอน ตอ้งการค ารับรองจากรุ่นพี่และเพื่อน 
ตอ้งการรูปแบบหลกัสูตรท่ีเหมาะสม ตอ้งการสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก นักเรียน
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 65.9 ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 35.4 ศึกษาอยูใ่นแผนวิทย ์คิดเป็นร้อยละ 46.3 และรายไดต่้อเดือน
ผูป้กครองอยูใ่นระหวา่ง 11,001-50,000 บาท ต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 54.8 

บุษกร ไวพจน์ (2547) ศึกษา การตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัเรียน
เพศต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวชิา นกัเรียนท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจเรียน
กวดวิชา นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) นักเรียนท่ีอาชีพของบิดาต่างกันมีการ
ตดัสินใจเรียนกวดวชิา นกัเรียนท่ีอาชีพของมารดาต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา และ
นกัเรียนท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

เพชรพร ข าเนียม (2551) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาและ
ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาของผูเ้รียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือผูเ้รียนท่ีเรียนในโรงเรียนกวดวิชาในจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา จ านวน 297 คน ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวด
วชิาของผูเ้รียน โดยรวมมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากทุกดา้น คือ ดา้นการจดัการเรียน
การสอน ดา้นสถานท่ีและท าเลท่ีตั้ง ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวก
ตามล าดบั ผูเ้รียนท่ีมีอายตุ่างกนั ดา้นค่าใชจ่้ายในการเรียน และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
อายแุละระดบัการศึกษาของผูเ้รียน หลกัสูตรท่ีเลือกเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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ไพรฑูรย์ สินลารัตน์ (2545) ศึกษาการกวดวิชาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายใน
ประเทศไทยจากจ าจ านวนทัง่ส้ิน 3,353 คน พบว่า นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทั่ว
ประเทศนั่นมีอัตราการกวดวิชาประมาณร้อยละ  30 โดยนักเรียนในแผนการเรียน 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีศึกษาในโรงเรียนเขตเมืองและพบว่า
ผูป้กครองมีอาชีพคา้ขายหรือธุระกิจส่วนตวั จะเป็นกลุ่มท่ีมีการเรียนกวดวิชามากกวา่กลุ่ม
อ่ืน 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
study) โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาจดัท าข้ึน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีใช้ขอ้มูลเป็น
ตวัเลข อีกทั้งใชส้ถิติในการท าวจิยั รวมทั้งมีการทดสอบสมมติฐาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์และสรุปผลท่ีไดรั้บจากการศึกษา 

การวิจัยคร้ังน้ีสุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครซ่ึงผูว้จิยัใชสู้ตรค านวณตวัอยา่งของ W.G. Cochran (1953) ณ ระดบัความ
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงไดค้  านวณโดยใชสู้ตรประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างได้คัดเลือกจากประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จะเก็บตัวอย่างทั้ ง ส้ิน 400 ชุด การเก็บรวบรวมข้อมูลในเขต
กรุงเทพมหานคร จะท าการแบ่งการเก็บขอ้มูลตามเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบ่ง
ไดเ้ป็น 3 เขตการศึกษาดงัน้ี :-กระทรวงศึกษาธิการ,(2546)  

โดยในเขตการศึกษาท่ี 1 ท  าการเก็บแบบสอบถามบริเวณสยามสแควร์  และพญา
ไท ซ่ึงเป็นแหล่งการเรียนพิ เศษในเขตท่ี 1 ส่วนในเขตการศึกษาท่ี  2 ท  าการเก็บ
แบบสอบถามบริเวณห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตและห้างแฟชัน่ไอส์แลนด์ ซ่ึงเป็นแหล่งการ
เรียนพิ เศษในเขตท่ี  2 ส่วนในเขตการศึกษาท่ี  3 ท  าการเก็บแบบสอบถามบริเวณ
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาพระราม2 ซ่ึงเป็นแหล่งศูนยก์ลางการเรียนพิเศษในเขตท่ี 3 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaires) ส ารวจปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษา ขอ้มูล ต าราและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชั้น ศาสนา สังกดั
โรงเรียน แผนการเรียน ผลการเรียนเฉล่ียสะสม อาชีพของผูป้กครอง รายได้ครอบครัว
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เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามชนิดปลายปิด ในระดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั
และประเภทเรียงล าดบั 

ส่วนท่ี 2-5 แบบสอบถามดา้นปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ปัจจยัอ่ืนๆ  และปัจจยั
ดา้นแรงจูงใจ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบ 10 Point scale ration   
ผลการวเิคราะห์ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้ น ศาสนา สังกัด
โรงเรียน แผนการเรียน ผลการเรียนเฉล่ียสะสม อาชีพของผูป้กครอง รายได้ครอบครัว
เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จ าแนกตามเพศ  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
319 คน (ร้อยละ 79.8) เป็นเพศชาย 81 คน (ร้อยละ 20.3) จ  าแนกตามระดบัชั้นส่วนใหญ่ 
ชั้น ม.6 จ านวน 184 คน (ร้อยละ 46.0) รองลงมา ชั้น ม.4 จ านวน 125 คน (ร้อยละ 31.3) 
จ  าแนกตามศาสนา  ส่วนใหญ่ศาสนาพุทธ จ านวน 342 คน (ร้อยละ 85.5)  รองลงมา  
ศาสนาอิสลาม จ านวน 43 คน (ร้อยละ 10.8) จ  าแนกตามสังกดั ส่วนใหญ่สังกดัโรงเรียน
รัฐบาล จ านวน 332 คน (ร้อยละ 83.0) รองลงมาเป็นสังกดัโรงเรียนเอกชน จ านวน 68 คน 
(ร้อยละ 17.0) จ าแนกตามแผนการเรียน ส่วนใหญ่ แผนวิทย-์คณิต จ านวน 216 คน (ร้อยละ 
54.0) รองลงมา แผนศิลป์-ภาษา จ านวน 99 คน (ร้อยละ 24.8) จ  าแนกตามผลการเรียนเฉล่ีย
สะสม  ส่วนใหญ่ ผลการเรียน 2.50-2.99 จ านวน  140  (ร้อยละ 35.0) รองลงมาผลการเรียน
3.00-3.49 จ านวน 110 คน (ร้อยละ 27.5)จ าแนกตามอาชีพของผูป้กครอง ส่วนใหญ่  ธุรกิจ
ส่วนตวั  จ  านวน 143 คน (ร้อยละ 35.8)  รองลงมา รับจา้งทัว่ไป จ านวน 101 คน (ร้อยละ 
25.3) จ  าแนกตามรายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่ 30,001-40,000 บาท จ านวน 
103 คน (ร้อยละ25.8) รองลงมา 50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 95 คน (ร้อยละ23.8)  

สมมติฐานที่  2  ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย ราคาค่าเรียน, เน้ือหาและหลกัสูตร, 
ผู้สอน/รูปแบบการสอน , การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสถานท่ีท าการสอน มี
ความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นเน้ือหาและหลกัสูตร, ผูส้อน/รูปแบบการสอน, การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และสถานท่ีท าการสอน มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการกวดวิชาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย สังคม, เศรษฐกิจ, และค่านิยม มี
ความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านค่านิยม มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการกวดวิชาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
0.05 

สมมติฐานที่  4  ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย  ภาพลักษณ์ , ความน่าเช่ือถือ, การ
ตดัสินใจ มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ดา้น ภาพลกัษณ์, การตดัสินใจ มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ
ในการกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
สรุปผลการวจัิย 

สรุปวา่การวิจยัคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 319 คน (ร้อยละ 79.8) ชั้น 
ม.6 จ านวน 184 คน (ร้อยละ 46.0) ศาสนาพุทธ จ านวน 342 คน (ร้อยละ 85.5) สังกัด
โรงเรียนรัฐบาล จ านวน 332 คน (ร้อยละ 83.0) แผนวิทย-์คณิต จ านวน 216 คน (ร้อยละ 
54.0) ผลการเรียน 2.50-2.99 จ านวน 140 (ร้อยละ  35.0) อาชีพของผูป้กครองท าธุรกิจ
ส่วนตวั  จ  านวน143คน (ร้อยละ 35.8)  รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อ 30,001-40,000 บาท
จ านวน 103 คน (ร้อยละ25.8) มีผลต่อแรงจูงในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดา้นปัจจยัภายใน ท่ีพบนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาและหลกัสูตร โดยมี
ค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดอยู่ ในขอ้ค าถามท่ีว่า มีหลกัสูตรหลากหลายแบบให้เลือกเรียน มีค่า
เท่ากบั 6.72, ผูส้อน/รูปแบบการสอน โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดอยู่ ในขอ้ค าถามท่ีว่า
บุคลิกภาพและความมัน่ใจมีค่าเท่ากับ 7.50, การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ โดยมีค่าเฉล่ีย
คะแนนสูงสุดอยู ่ในขอ้ค าถามท่ีวา่การลดราคาค่าเรียนส าหรับสมาชิก การแจกอุปกรณ์การ
เรียน การแจกของแถมต่างๆมีค่าเท่ากบั 6.11 และสถานท่ีท าการสอน ความปลอดภัยของ
สถานท่ีเรียนมีค่าเท่ากบั 7.16 
 ปัจจยัภายนอก ท่ีพบนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ค่านิยมโดยมีค่าเฉล่ียคะแนน
สูงสุดอยู ่ในขอ้ค าถามท่ีวา่ตามใจตวัเอง (เลือกเรียนเอง) มีค่าเท่ากบั 7.51 

ด้านปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีพบนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์โดยมีค่าเฉล่ีย
คะแนนสูงสุดอยู ่ในขอ้ค าถามท่ีวา่มีนกัเรียนท่ีเรียนประสบผลส าเร็จเท่ากบั 6.84 และการ
ตดัสินใจท่านจะเลือกกวดวิชากบัสถาบนัท่ีมีผูส้อนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชานั้นๆและข้อ
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ค าถามท่านจะเลือกกวดวิชากบัสถาบนัท่ีเรียนแล้วสามารถน าไปใช้ในการท าขอ้สอบได้
จริงมีค่าเท่ากบั 7.08   
อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีพบนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  ระดบัชั้น  ศาสนา  ผลการเรียน
เฉล่ียสะสม  อาชีพของผูป้กครอง  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว  มีความแตกต่างกบั
แรงจูงใจในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดบัชั้นซ่ึงสอดคลอ้งในงานของบุษกร ไวพจน์ (2547) ศึกษา การตดัสินใจเรียน
กวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนท่ีมีชั้นปีท่ีศึกษาต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา
แตกต่างกนั  เพชรพร ข าเนียม (2551) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาและ
ความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวชิาของผูเ้รียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนท่ีมีอายตุ่างกนัมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการเรียนเฉล่ียสะสม  ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของบุษกร ไวพจน์ (2547) ศึกษา การ
ตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเ รียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ใน
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม 
(GPA)ต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาชีพของผู ้ปกครองซ่ึงสอดคล้องในงานของทิพวรรณ สุนทรเทพวรากุล 
(2547)ศึกษา ปัจจัยการตัดสินใจของผู ้ใช้บริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาพบว่า
ผูใ้ชบ้ริการโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีอาชีพของบิดาอาชีพของมารดาต่างกนัมีปัจจยัการตดัสินใจ
แตกต่างกัน บุษกร ไวพจน์ (2547) ศึกษา การตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า นกัเรียนท่ีอาชีพของบิดาต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องในงานของทิพวรรณ สุนทร
เทพวรากุล (2547) ศึกษา ปัจจยัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
พบวา่ผูใ้ชบ้ริการโรงเรียนกวดวชิาท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกนัมีปัจจยัการ
ตดัสินใจแตกต่างกนั บุษกร ไวพจน์ (2547) ศึกษา การตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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พบว่า นักเรียนท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชา 
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัภายใน ท่ีพบนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ด้านเน้ือหาและหลกัสูตร, ผูส้อน/
รูปแบบการสอน, การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และสถานท่ีท าการสอน มีความสัมพนัธ์ต่อ
แรงจูงใจในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านเ น้ือหาและหลักสูตร ซ่ึงสอดคล้องในงานของวิ ริยะ ฤาชัยพาณิช ย์ 
(2544)ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
นกัเรียนมธัยมปลายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผลการศึกษา ปัจจยัดา้นเน้ือหา
หลกัสูตร นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 65.9 ก าลงัศึกษาอยู่
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 35.4 ศึกษาอยูใ่นแผนวิทย ์คิดเป็นร้อยละ 46.3 
และรายไดต่้อเดือนผูป้กครองอยู่ในระหว่าง 11,001-50,000 บาท ต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 
54.8 

ผูส้อน/รูปแบบการสอนซ่ึงสอดคลอ้งในงานของวริิยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2544) ศึกษา 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยม
ปลายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ อาจารยส์อนท่ีมีเทคนิคการสอน มีผลต่อการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยมปลายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2544) 
ศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียน
มธัยมปลายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
การตดัสินใจต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมปลาย 

สถานท่ีท าการสอนซ่ึงสอดคล้องในงานของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2544)ศึกษา 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมธัยม
ปลายในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ตอ้งการสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก มีผล
ต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมปลาย แนวโนม้ส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ีจะ
ไปใชบ้ริการโรงเรียนกวดวชิาในปีการศึกษาต่อไปเพชรพร ข าเนียม (2551)ศึกษา ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเรียนกวดวิชาและความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการโรงเรียนกวดวิชา
ของผูเ้รียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นสถานท่ีและท าเลท่ีตั้ง ดา้น
ค่าใชจ่้ายในการเรียน และส่ิงอ านวยความสะดวกตามล าดบั สัมพนัธ์กบัเหตุผลท่ีเลือกเรียน
กวดวชิา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัภายนอก ท่ีพบนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่านิยม มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ
ในการกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร   

ค่านิยมซ่ึงสอดคล้องในงานของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2544) ศึกษา ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมปลายในอ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า ต้องการค ารับรองจากรุ่นพี่และเพื่อน มีผลต่อการเลือก
โรงเรียนกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมปลายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีพบนัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ ด้าน ภาพลักษณ์และการตดัสินใจ มี
ความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ภาพลกัษณ์ซ่ึงสอดคลอ้งในงานของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2544) ศึกษา ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวชิาของนกัเรียนมธัยมปลายในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจยัดา้นบุคลากรปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพมีผลต่อการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมปลายในอ าเภอเมือง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 การตดัสินใจซ่ึงสอดคลอ้งในงานของพจน์ สะเพียรชัย (2526) ศึกษาการกวดวิชา
กบัการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและระดบัอุดมศึกษา ได้
กล่าวถึงดา้นเหตุผลของการเรียนกวดวชิา โดยส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการเรียนกวดวิชา เน่ือง
จาดมีส่วนช่วยในดา้นก าลงัใจและทบทวนเน้ือหาวิชาท่ีเรียนมา ส่วนผูท่ี้ไม่เรียนกวดวิชา
นั้นใหเ้หตุผลวา่ ไม่เช่ือวา่การเรียนกวดวชิานั้นท าใหส้ามารถสอบคดัเลือกได ้
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล  ปัจจยัภายใน  ปัจจยัภายนอก และปัจจยั
อ่ืนๆ  ซ่ึงผูว้จิยัไดมี้ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้ น ศาสนา ผลการเรียนเฉล่ียสะสม อาชีพของ
ผูป้กครอง รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว ปัจจยัภายในท่ี ได้แก่ ด้านเน้ือหาและ
หลกัสูตร, ผูส้อน/รูปแบบการสอน, การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และสถานท่ีท าการสอน  
ปัจจยัภายนอก ได้แก่ ค่านิยม ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ด้าน ภาพลักษณ์และการตัดสินใจ มี
ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูป้ระกอบการกวดวิชา ควรน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปเพื่อจดัท าคอร์สเรียน
หรือเป็นตวัตดัสินใจในการท าโฆษณาประชาสัมพนัธ์คอร์สเรียน และเล็งถึงผูท่ี้เราจะไป
ประชาสัมพนัธ์กวดวิชาให้กบัตวันักเรียนเองและผูป้กครองเพราะอาชีพและรายไดข้อง
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ผูป้กครองมีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนกวดวิชาของตวันักเรียนเองด้วย การท่ีแยกตาม
ระดบัชั้นและมีการ แบ่งระดบัความรู้โดยการวดัความรู้ก่อนจดัหอ้งในการสอนกวดวิชานัน่
สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายของนกัเรียนกลุ่มท่ีนิยมมาเรียนตามความตอ้งการของตนเองซ่ึง
เป็นผลมาจากผลคะแนนสะสมของตวันกัเรียนเอง เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดเพื่อท า
การตลาดในการประชาสัมพนัธ์คอร์สเรียนกวดวิชา ให้เหมาะสมกบัสถานท่ี ท่ีกวดวิชา
ตั้งอยู ่และส่วนใหญ่นกัเรียนจะเลือกตดัสินใจดา้นภาพลกัษณ์ท่ีวา่มีนกัเรียนท่ีเรียนประสบ
ผลส าเร็จกวดวิชากบัสถาบนัท่ีมีผูส้อนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในวิชานั้นๆและเลือกกวดวิชากบั
สถาบนัท่ีเรียนแลว้สามารถน าไปใชใ้นการท าขอ้สอบไดจ้ริงซ่ึงจะเป็นแนวทางในการสร้าง
ช่ือเสียงและประชาสัมพนัธ์กวดวชิาของผูป้ระกอบการ 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรปรับปรุงในแบบสอบถามควรใหค้  าถามและค าอธิบายท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย 
 2. ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้ตวัแปรเพียงบางส่วนเท่านั้น ซ่ึงผูว้ิจยัท่านอ่ืนๆ ท่ี
สนใจ สามารถศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมอยา่งเจาะลึก ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการกวดวิชา
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเช่น เจาะลึกลงตามระดบัชั้น ปัจจยัดา้นคู่แข่ง ผลส าเร็จ
ของผูเ้รียนกวดวชิา   
 3. ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนักเรียนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ด้วย เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีเป็นภาพรวมมากยิง่ข้ึน และน าผลท่ีไดจ้ากการวจิยัมาวางแผนกลยุทธ์ในการวางกล
ยทุธ์ของกวดวชิา 
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