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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ภาษาอังกฤษ และเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา จ านวน 338 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสถิติ t – 
test  F- test และ Binary Logistic Regression เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   นักเรียนที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสม  อาชีพบิดา และอาชีพมารดาแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศ อายุ แผนกและชั้นเรียน 
โรงเรียน รายได้ในครัวเรือนแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษไม่
แตกต่างกัน ในส่วนของโอกาสในการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา จากสมการ  W = -6.17+ 
2.163x7 ปัจจัยด้านบุคลากร มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ โดย
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สามารถพยากรณ์โอกาสในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษได้ร้อยละ 86.70 ผลการวิจัย
ข้างต้นสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานธุรกิจของโรงเรียนกวดวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: โรงเรียนกวดวิชา, การตัดสินใจ, นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
Abstract 
 The purposes of the research are to 1) study factors of English tutorial schools 
influencing the decision on high school students in Songkhla Municipality and 2) 
compare personal factors affecting the decision on high school students in Songkhla 
Municipality. The samples were 338 high school students in Songkhla Municipality. 
Questionnaires were used as a tool. The Analysis of statistics used for the data was 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Binary Logistic 
Regression in order to test hypothesis. 
 The result showed that there was a high level of the overall of factors of English 
tutorial schools influencing the decision on high school students in Songkhla 
Municipality. The differences of grade point average (GPA), parents’ jobs impacted the 
decision on high school students to choose the different English tutorial schools. The 
unlike genders, ages, majors, grades, schools and households’ incomes affected no 
differences of selecting English tutorial schools on high school students. In terms of the 
opportunity of decision to choose English tutorial schools based on the equation ‘ W = -
6.17+ 2.163x’, personal factors affected the decision to choose the different English 
tutorial schools. In other word, the prediction of the opportunity was 86.70%. 
Consequently, these findings can be applied to plan the operation of tutorial schools in 
order to meet high school students’ needs. 
Keywords:  tutorial schools, decision, high school students 
 
บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบันคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลาย  และเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกล
ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึง
การประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษาระดับขั้นการศึกษาพ้ืนฐานไม่ได้มองข้ามความส าคัญและความ
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จ าเป็นของภาษาอังกฤษ  มีการก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐานซึ่งนักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้   แต่จากคะแนนผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา พบว่า วิชา
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.33 (ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2558  จาก 
http://www.manager.co.th/Qol/View News.aspx? NewsID=9580000021052 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ า  
ผนวกกับสังคมปัจจุบันเน้นการสอบ การแข่งขันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในคณะที่ใฝ่ฝัน ซึ่งเหตุผลที่นักเรียนส่วน
ใหญ่เลือกที่จะใช้ตัวช่วยโดยการเรียนที่โรงเรียนกวดวิชานั้น เพราะเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนกับใน
โรงเรียน รวมถึงอยากได้คะแนนในวิชานั้นๆ สูงเพ่ิมเข้าไปอีก  ดังนั้น การมองหาที่เรียนพิเศษเสริมความรู้จึง
เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเพ่ิมความเข้าใจและช่วยให้นักเรียนท าคะแนนได้ดีข้ึน(ผู้จัดการออนไลน์.สืบค้นเมื่อ 6 
มีนาคม 2558 จากhttp://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=95700001 
19901) ส่งผลให้ธุรกิจกวดวิชาภาษาอังกฤษเติบโตและมีมูลค่าตลาดสูง   

ในปัจจุบันการศึกษาจังหวัดสงขลาไดมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีสถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชนได้เข้ามาเปิดด าเนินการเรียนการสอนหลายสถาบัน ท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่
รุนแรงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา เพ่ือให้
ผู้ประกอบการธุรกิจกวดวิชาสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยใช้ในการปรับปรุงก าหนดแนวทางการตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครสงขลา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร
สงขลา 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2549:20) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนกวดวิชานับว่าเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของ
ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีเหตุผลแตกต่างกันโดยจ าแนกเป็นเหตุผลหลัก 4 ประการคือ 

1. เหตุผลทางวิชาการ 
2. เหตุผลทางด้านสติปัญญาและจิตวิทยา 
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3. เหตุผลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
4. เหตุผลในการศึกษาต่อในระดับต่างๆ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546:7) ให้ความหมายการตลาดไว้ว่าการตลาด หมายถึง กระบวนการในการ
วางแผน (Planning) และการบริหารแนวความคิดการตั้งราคา (Pricing) การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
และการจัดจ าหน่าย (Distribution) ความคิดสินค้าและบริการ(Ideas, Goods and Services) เพ่ือสร้างให้เกิด
การแลกเปลี่ยนโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและสนองความพึงพอใจของบุคคล 

ธงชัย สันติวงศ์ (2549:23) ให้ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง
การกระท าหรือการแสดงออกของมนุษย์ที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นย่อมเป็นการ
แสดงออกเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการแสดงออกเป็นการกระท าดังกล่าวนี้จะมีกระบวนการ
ของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องก ากับอยู่ภายในตัวบุคคลนั้นๆ เสมอกล่าวคือจะมีกลไกของการก ากับสั่งการจาก
ความนึกคิดและความรู้สึกที่มีอยู่ภายใน 
 
กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์กรอบแนวคิดปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
เสาวลักษณ์  จงอักษร (2553:43) ดังนี้ 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ        -  แผนกและชั้นเรียน   
-  อายุ  - อาชีพบิดา 
-  อาชีพมารดา        - รายได้ในครัวเรือน 
-  ผู้ตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนกวดวิชา 
-  สื่อในการรับทราบสถานที่เรียน 
-  เหตุผลที่เรียนกวดวิชา 

 
 

 

 
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวด

วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนคร
สงขลา 

ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา  
-  ด้านราคาค่าเรียน       - ด้านสถานที่  

      -  ด้านกระบวนการ          - ด้านบุคลากร 
-  ด้านเนื้อหาหลักสูตรและเอกสาร

ประกอบการเรียน  
     -   ด้านการส่งเสริมการตลาด 
      -  ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ 
 

ตัวแปรต้น
อิสระ 

ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การเลือกตัวอย่างเ พ่ือน ามาศึกษาจะใช้การสุ่มตัวอย่างจากผู้ เรียนโรงเรียนกวด วิชา 

ในเขตเทศบาลนครสงขลา เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนทั้งหมด ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีค านวณขนาดตัวอย่าง
จากสูตรของ W.G.cochran (บุญชม ศรีสะอาด. 2535) ท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นด้วย
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จะได้จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 338 คน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) 

2. วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ โดยใช้สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ ได้แก่  t – test  F - test และ Binary  Logistic  Regression โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

 
ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนคร
สงขลา  จ านวน 338 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 51.2) มีอายุ 16-17 ปี (ร้อยละ 65.7)  เรียน
แผนกวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 18.6) อยู่โรงเรียนมหาวชิราวุธ (ร้อยละ 31.4)  เกรด
เฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 (ร้อยละ 33.4) บิดาประกอบอาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 42.3) มารดา
ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 31.4) มีรายได้ในครัวเรือน  30,001 บาทขึ้นไป/เดือน (ร้อย
ละ 48.2) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนกวดวิชาด้วยตัวเอง (ร้อยละ 83.4) รับทราบ
สถานที่เรียนกวดวิชาจากเพ่ือน,รุ่นพ่ีแนะน า (ร้อยละ 68.0) และเมื่อจัดล าดับความส าคัญของเหตุผลใน
การเรียนกวดวิชา 3 ล าดับแรก ล าดับที่ 1 คือ  เพ่ือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อ (ร้อยละ 25.4) ล าดับที่ 2 คือ 
เพราะเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจ (ร้อยละ 24.6)  ล าดับที่ 3 คือ เพื่อช่วยให้ผลการเรียนดีขึ้น (ร้อยละ 17.5) 

1. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตเทศบาลนครสงขลา 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งจ าแนกตาม เพศ  อายุ แผนกและชั้นเรียน โรงเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพบิดา 
อาชีพมารดาและรายได้ในครัวเรือน มีผลต่อปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลาที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ (1) เกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
เกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50 และเกรดเฉลี่ย 3.51 – 4.00  มีการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูงกว่า 
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเกรดเฉลี่ย 2.01 – 2.50 และเกรดเฉลี่ย 2.51 – 3.00 นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเกรดเฉลี่ย 1.51 – 2.00 มีการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูงกว่า 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเกรดเฉลี่ย 2.01 – 2.50  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีเกรดเฉลี่ย 3.51 – 4.00 มีการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูงกว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มีเกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50  
 (2) อาชีพบิดา พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพบิดาเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ อาชีพเกษตรกรรม/ประมง และอาชีพพนักงานเอกชน มีการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูง
กว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพบิดาท าอาชีพอ่ืนๆ เช่น พ่อบ้าน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพบิดาเป็นข้าราชการ มีการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูงกว่า  นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพบิดาท าอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอ่ืนๆ เช่น พ่อบ้าน  
 (3) อาชีพมารดา พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพมารดาเป็น
เกษตรกรรม/ประมง อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพพนักงานเอกชน มีการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาสูงกว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพมารดาท าอาชีพธุรกิจค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
และอาชีพข้าราชการ และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอาชีพมารดาเป็นเกษตรกรรม/ประมง 
และอาชีพพนักงานเอกชน มีการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาสูงกว่า  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีอาชีพมารดาท าอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน 
 2. ผลการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
เทศบาลนครสงขลา 

ผลการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
เทศบาลนครสงขลา ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ (Logistic Regression) ซึ่งพิจารณาจาก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
โอกาสที่จะเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษหากมีโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเปิดใหม่ที่ตรงตาม
ความต้องการ ร้อยละ 86.70 ซึ่งเมื่อน าค่าโอกาสที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัย
ในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านบุคลากร(x7) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนกวดวิชา ดังสมการ W = -6.17+ 2.163x7   โดยสมการสามารถพยากรณ์จ านวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีโอกาสตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษในเขตเทศบาลนครสงขลาได้
ถูกต้อง ร้อยละ 86.70 แสดงให้เห็นว่าสมการดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการพยากรณ์โอกาสที่จะเลือก
เรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 
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สรุปและอภิปรายผล  
1. จากการศึกษาปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาต่างกันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลาต่างกัน 
โดยพิจารณาจากโอกาสที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา หากมีโรงเรียน
กวดวิชาที่เปิดใหม่และตรงตามความต้องการ พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อัฐกร แผ่นทอง (2547) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ที่พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มากที่สุด สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภกานต์ แซงราชา (2554)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย : การศึกษา
ในนักเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า ด้านบุคคลมีความส าคัญระดับมากที่สุด 

2.จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษในเขตเทศบาล
นครสงขลาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเกรดเฉลี่ยสะสม ด้านอาชีพบิดา และด้านอาชีพมารดามีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษในเขตเทศบาลนครสงขลาต่างกัน ยอมรับสมมุติฐาน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้   
 2.1 ด้านเกรดเฉลี่ยสะสม จากการศึกษา พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่แตกต่างกันท าให้การตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้การ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัณชญา ทับจันทร์ 
(2550) ได้ศึกษาปัจจัยทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  นักเรียนมัธยมศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมที่ต่างกัน ให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยทางการตลาดด้านองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตและ
คุณภาพ และด้านบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.2 ด้านอาชีพบิดา จากการศึกษาพบว่า อาชีพบิดาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
แตกต่างกันท าให้การตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้การตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของศุภกร บุญมา (2549) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยทางการตลาดกับการเลือกโรงเรียนสอนภาษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านของประชากรศาสตร์
พบว่าผู้ปกครองทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในด้าน เพศ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ  
 2.3 ด้านอาชีพมารดา จากการศึกษาพบว่า อาชีพมารดาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่แตกต่างกันท าให้การตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันออกไป ส่งผลให้การตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวรรณพร มหาภาส (2556) ศึกษา



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

26 | P a g e  

 

เรื่อง ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนในระดับมัธยมตอน
ปลายในจังหวัดเชียงราย พบว่านักเรียนที่มีอาชีพมารดาแตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. จากการศึกษาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร
สงขลา พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านบุคลากร(x7) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา 
ดังสมการ W = -6.17+ 2.163x7 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ สุจิตรา ตั้งจิตวิสุทธิ์ (2550) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษากลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนกวดวิชาต่างๆในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่า 
จากสมการ Y=0.169 + 0.427X7+ 0.227 X6+0.160 X2+0.136 X3+0.119 X4ตัวแปรพยากรณ์ที่มี
อิทธิพลต่อกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนกวดวิชามาก มี 5 ตัวแปร โดยล าดับความส าคัญที่มากที่สุด คือ  
ด้านบุคลากร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนา โดย
สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครสงขลา ดังนี้  

(1) ด้านเนื้อหาหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้
ความส าคัญในปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้านเนื้อหาหลักสูตรและเอกสารประกอบการ
เรียนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเปิดหลักสูตรเรียนที่ครอบคลุมทักษะในวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรเปิดหลักสูตรให้ครอบคลุมในด้านทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เช่น หลักสูตรเน้น
การสอบเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรอ่าน เขียน ฟังและหลักสูตรเพื่อสอบเข้าท างานในบริษัทใหญ่ๆ เป็นต้น  

(2) ด้านราคาค่าเรียน พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความส าคัญในปัจจัยในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้านราคาค่าเรียนอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะราคาเรียนถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนกวดวิชาอ่ืน ดังนั้นผู้ประกอบการควรลดราคาค่าเรียนให้ถูกกว่าโรงเรียนกวดวิชาอ่ืนในเขต
เทศบาลนครสงขลาเพื่อเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมากข้ึน  

(3) ด้านสถานที่ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความส าคัญในปัจจัยในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะสถานที่หาได้ง่าย ดังนั้นผู้ประกอบการ
ควรหาท าเลในการตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่เป็นจุดส าคัญของเขตเทศบาลนครสงขลา เช่น ใกล้สถานที่
ราชการต่างๆ สถานบันเทิง วัด เป็นต้น และต้องติดกับถนนสายหลักในการสัญจรด้วย   

(4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความส าคัญใน
ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ ได้รับ
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ส่วนลดเมื่อรวมกลุ่มมาสมัคร ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีโปรโมชั่นพิเศษส าหรับนักเรียนที่สามารถรวมกลุ่ม
มาสมัครในจ านวนที่ก าหนดและได้รับส่วนลดหรือแจกอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  

(5) ปัจจัยด้านกระบวนการพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความส าคัญในปัจจัยในการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะมีการสอนเสริมในเนื้อหาที่ยัง
ไม่เข้าใจนอกเวลาเรียนปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีนโยบายของโรงเรียนกวดวิชาในเรื่อง สิทธิ
ประโยชน์ส าหรับนักเรียนในโรงเรียนกวดวิชา เช่น หลักสูตรไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาให้นักเรียน
รวมกลุ่มกันและลงชื่อ เพ่ือทางโรงเรียนได้แจ้งนัดสอนเสริมนอกเวลาปกติ  

(6) ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความส าคัญใน
ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ห้องเรียนปรับอากาศ ดังนั้นผู้ประกอบการควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรืออาจมีเครื่องฟอกอากาศไว้ทุก
ห้องเรียน  

(7) ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความส าคัญในปัจจัยในการเลือก
โรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้านบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอาจารย์ให้ความเป็นกันเองดังนั้น
ผู้ประกอบการควรเน้นอาจารย์ผู้สอนให้มีความเป็นกันเองกับเด็กมากที่สุด เพราะจะได้เข้าใจและทราบ
ความต้องการของนักเรียน 
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