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ช่ือเรื่อง องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมี
อิทธิพล 
ตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบั
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การวิจัยครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์และการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล กลุ่มตวัอย่าง คือ 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีเคยซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบันกวดวิชา จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต คะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 - 3.49 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื ้นฐาน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และมีรายไดร้วมของครอบครวั 30,001 - 55,000 บาทต่อเดือน ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีแผนการเรียนและสงักดัของโรงเรียน  ท่ี
แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจซื ้อคอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา  แตกต่างกัน   องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ พบว่า ดา้นผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ผลิตภัณฑ์ควบ  มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และการส่ือสารการตลาด
แบบบรูณาการ พบวา่ ดา้นการขายโดยพนกังานขาย การโฆษณา การตลาดเชิงกิจกรรม มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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The purpose of this research is to study the product components and 

integrated marketing communications that influencing purchase decision toward tutorial 
courses of high school students in Bangkok metropolitan region. Sample of this research 
were 400 high school students who had ever purchased tutorial courses. The results of 
this research are as follows : The majority of respondents are female, studying in grade 
12, science – math major, grade point average between 3.00 – 3.49, the school belong 
to office of the basic education commission, parents graduated with a bachelor degree 
and family income average between 30,001 – 55,000 bath per month. Results of 
hypotheses test are as follows : high school students with different major and school 
belong to have different purchase decision. The product components in terms of core 
product, expected product and augmented product influencing purchase decision 
toward tutorial courses of high school students in Bangkok metropolitan region at 
statistically significant level of 0.01 and the integrated marketing communications in 
terms of personal selling, advertising and event marketing influencing purchase 
decision toward tutorial courses of high school students in Bangkok metropolitan region 
at statistically significant level of 0.01. 

 
Keyword : Product components, Integrated marketing communications, Tutorial courses 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จลุล่วงไดด้้วยความกรุณาอย่างสูงจาก  อาจารย  ์ดร.ณัฐยา 
ประดิษฐสุวรรณ อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาอนัมีค่าตัง้แต่เริ่มตน้จน
เสร็จสมบรูณ ์ใหค้  าปรกึษา ค าแนะน าท่ีมีคณุคา่ และเป็นประโยชนใ์นการท าปริญญานิพนธ์ รวมทัง้
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ซึ่งเป็นประโยชนใ์นการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันีอ้ย่างยิ่ง ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ใน
ความเมตตา ขอกราบขอบพระคณุอาจารยเ์ป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ผูว้ิจยักราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์รองศาสตราจารย ์สพุาดา สิริ
กตุตา อาจารย ์ดร.ศภิุญญา ญาณสมบรูณ ์อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธ์ิ และอาจารย ์ดร.รสิตา 
สงัขบ์ุญนาค ซึ่งไดเ้สียสละเวลาอนัมีค่าในการสอบปริญญานิพนธ์ และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งอนัเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการท าวิจยัฉบบันี ้

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุคณะอาจารยโ์ครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทกุท่านท่ีใหค้วามรูท้ัง้
ในทางทฤษฎี  และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ  และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีช่วย
ประสานงาน และอ านวยความสะดวกตา่งๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามชว่ยเหลือดว้ยดีเสมอมา 

สดุทา้ยนีผู้ว้ิจยัขอขอบพระคณุบิดา มารดาและครอบครวั ท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนนุ การสง่เสริม 
พรอ้มทั้งให้ก าลังใจตลอดมา รวมถึงเพ่ือนๆสาขาการตลาด (ในเวลาราชการ) รุ่นท่ี 19 ส าหรับ
มิตรภาพ และค าแนะน าต่างๆ ท่ีช่วยใหป้ริญญานิพนธเ์ล่มนีเ้สร็จสมบูรณไ์ดด้ว้ยดี ขอขอบคณุผูใ้ห้
การสัมภาษณ์ และผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  และ
ขอขอบคณุผูมี้สว่นชว่ยเหลือทกุทา่นท่ีมิไดเ้อย่มา ณ ท่ีนี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศึกษา คือ ปัจจัยส าคญัท่ีส่งผลสู่ความส าเร็จในอนาคต ในดา้นหนา้ท่ีการงานและ

การไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม โดยเฉพาะเรียนจบจากสถาบนัการศกึษาช่ือดงั ซึ่งเป็นแรงผลกัดนั
ให้เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบันเสาะแสวงหาความรูใ้ห้ได้มากท่ีสุด 
เน่ืองจากการคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาของไทย ใชว้ิธีการสอบคดัเลือก แต่
สถานศกึษาสามารถรบันกัศกึษาไดจ้  ากดั ส่งผลใหโ้อกาสท่ีจะไดร้บัเลือกเขา้ศกึษาตอ่ก็นอ้ยลง ท า
ให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ซึ่งปัจจุบันไดเ้ปล่ียนมาเป็น TCAS (Thai University Central 
Admission System) เริ่มใชใ้นปี พ.ศ. 2561 เป็นระบบจัดสอบและเปิดให้ย่ืนคะแนนหลังจากท่ี
นักเรียนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยใชเ้กรดเฉล่ียสะสมของชัน้
มธัยมปลาย มาเป็นคะแนนรวมกับคะแนนขอ้สอบส่วนกลาง ไดแ้ก่ GAT/PAT วิชาสามญั O-NET 
และวิชาเฉพาะ (สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2555) ท าใหน้ักเรียนตอ้งท าคะแนนในช่วง
ระหว่างเรียนในโรงเรียนใหดี้ท่ีสดุ ซึ่งการศกึษาจากในโรงเรียน อาจยงัไม่พอ สถาบนัสอนพิเศษจึง
มีบทบาทส าคญักับนักเรียนในช่วงวยันี ้ นอกจากนีศ้นูยว์ิจยัสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
หรือนิดา้โพล ไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นความจ าเป็นในการเรียนพิเศษของเด็กไทยในปัจจุบนั 
พบว่า รอ้ยละ 58.31 เห็นว่าการเรียนพิเศษมีความจ าเป็นในระดบัมาก ซึ่งใหเ้หตผุลว่า การเรียน
พิเศษในสถาบนักวดวิชามีเทคนิคการสอน หรือชว่ยจ าท่ีดีกว่า และเป็นประโยชนแ์ก่เดก็เอง รวมทัง้
ครูประจ าวิชาในโรงเรียนอาจสอนไดไ้มเ่ตม็ท่ี (นิดา้โพล 2560) 

จะเห็นไดว้า่บทบาทของสถาบนักวดวิชาส าคญั และเตบิโตอยา่งรวดเรว็และแพรห่ลายใน
เขตกรุงเทพและตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดท่ีมีโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสุด 10 อันดับแรก คือ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สงขลา ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ อยุธยา นครปฐม ลพบุรี และ 
นครราชสีมา ซึ่งมีสถาบนัทัง้หมด 1,031 แห่ง คิดเป็น 69 เปอรเ์ซ็นต ์จากสถาบนักวดวิชาทัง้หมดท่ี
ขออนญุาตจดัตัง้โรงเรียน (Thaipublica.org 2558) 
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ภาพประกอบ 1 จงัหวดัท่ีมีโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสดุ 10 อนัดบัแรกในประเทศไทย 

ท่ีมา: Thaipublica.org (2558) 

ปัจจุบนัการแข่งขันทางธุรกิจสถาบนักวดวิชาไดมี้การกระจายทั่วไป โดยสถาบนัแต่ละ
แห่งจะสรา้งจุดเด่นของตนเอง ท าให้สถาบันกวดวิชาต่าง ๆ ตอ้งท ากลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือ
ดงึดดูความน่าสนใจของนกัเรียนและผูป้กครอง ไม่ว่าจะเป็นช่ือเสียงของสถาบนักวดวิชา ช่ือเสียง
ของครูผูส้อน เทคนิคการสอนท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน สถานท่ีตัง้สะดวกต่อการเดินทาง การการนัตี
จากสถาบัน และหลักสูตรการสอนท่ีมีการรับรองผล บรรยากาศในห้องเรียน ห้องเรียนมีส่ือ 
อุปกรณท่ี์ทนัสมัย สิ่งอ านวยความสะดวกในสถาบนักวดวิชา และ กลยุทธก์ารส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing  Communication) มาใชร้ว่มดว้ย ไดแ้ก่ การตลาด
ทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการขายโดยพนกังานขาย 
เป็นตน้ 

ดงันัน้ ผูว้ิจยัสนใจจะศกึษาเรื่อง องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์และ การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล เพ่ือประโยชนต์่อผูป้ระกอบการ
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สถาบนักวดวิชาในการเป็นแนวทางท่ีจะน าไปพัฒนาสถาบันกวดวิชา และวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดในอนาคต  

ความมุ่งหมายการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ ระดับชั้นเรียน แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน สังกัดของโรงเรียน  
ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง และรายไดร้วม ของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน 

2. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ผลิตภณัฑค์วบ และศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ซื ้อคอร์ส เรียนจากสถาบันกวดวิช าของนัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขต
กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

3. เพ่ือศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ 
คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปรมิณฑล 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการวิจัย มาประยุกตใ์ช้ให้เข้ากับลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียน

กลุม่เปา้หมาย 
2.เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการในการพฒันา  และปรบัปรุงแกไ้ขคณุสมบตัิของ

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
3.เพ่ือน าผลท่ีได้ด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาพัฒนาให้เข้าถึ ง

กลุม่เปา้หมายมากย่ิงขึน้ 
4.ท าใหท้ราบถึงความคิดเห็นเชิงลึกของการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน ของนกัเรียนระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  เพ่ือน ามาปรับปรุงในเรื่อง
องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์และ การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการของธุรกิจสถาบนักวดวิชา 

5.เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ผูส้นใจสามารถน าไปใช ้เป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ ในการด าเนิน ธุรกิจ
สถาบนักวดวิชาตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ประชากรในงานวิจัย  คือ  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เคยสมัครเรียน
สถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัท่ีแนน่อน 

การวิจยัเชิงคณุภาพ ( Qualitative  research ) 
ประชากรท่ีใหข้อ้มลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล รวมทัง้สิน้  10  คน แบ่งออกเป็น นกัเรียนเคยสมคัรเรียน
ในสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด  5  คน  และนักเรียนเคยสมัครเรียนใน
สถาบนักวดวิชาในเขตปริมณฑล มีทัง้หมด  5  คน  ซึ่งไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling ) 

การวิจยัเชิงปรมิาณ  (Quantitative research) 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั  คือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเคยสมคัรเรียน

สถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
โดยผูว้ิจยัไดข้นาดกลุม่ตวัอยา่ง จากการค านวณสตูรท่ีไมท่ราบจ านวนประชากร ท่ีแน่นอน  (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา 2555: น. 26-27 ) ก าหนดระดบัความเช่ือมั่นเทา่กบั 95% คา่ความผิดพลาดสงูสดุท่ี
จะเกิดขึน้  0.05 ค่าสัดส่วนประชากร  0.5 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง  385  ตวัอย่าง  และเก็บเพิ่ม
ส ารองอีก  15 ตัวอย่าง  คิดเป็น  4% ดังนั้นงานวิจัย ครั้งนี ้จะใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  400   
ตวัอยา่ง ส าหรบัการเก็บขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง จะใชว้ิธีสุม่ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขั้นตอนท่ี  1 วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  ( Purposive  sampling )   โดย
เจาะจงเก็บแบบสอบถามในแหล่งท่ีมีสถาบันกวดวิชาตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปรมิณฑล 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา  ( Quota  Sampling )  โดยก าหนดโควตา
ของเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  เพ่ือให้สัดส่วนท่ีเท่ากัน จ านวนตัวอย่างจาก 400 
ตวัอย่าง แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานคร  200  ตวัอย่าง  และปริมณฑล  200 ตวัอย่าง  เก็บขอ้มูล
จากบรเิวณท่ีมีสถาบนักวดวิชาตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience  sampling) 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยผูว้ิจยัจะท าการแจกแบบสอบถาม ตามท่ีก าหนดไวใ้นขัน้ตอนท่ี 2 จน
ครบ 400 ตวัอยา่ง 
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการศกึษา 
 1.ตวัแปรอิสระ ( Independent  Variable ) คือ 

1.1  ลกัษณะสว่นบคุคล 
1.1.1. เพศ 

1.1.1.1. ชาย 
1.1.1.2. หญิง 

1.1.2. ระดบัชัน้เรียน 

1.1.2.1. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี   4  
1.1.2.2. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี   5  
1.1.2.3. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี   6  

1.1.3. แผนการเรียน 
1.1.3.1. วิทย ์– คณิต 
1.1.3.2. ศลิป์ – ค านวณ 
1.1.3.3. ศลิป์ – ภาษา 
1.1.3.4. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 

1.1.4. คะแนนเฉล่ียสะสม 
1.1.4.1. ต ่ากวา่ 2.49 
1.1.4.2. 2.50 – 2.99 
1.1.4.3. 3.00 – 3.49 
1.1.4.4. 3.50 – 4.00 

1.1.5. สงักดัของโรงเรียน 
1.1.5.1. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
1.1.5.2. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัของรฐั 
1.1.5.3. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 
1.1.5.4. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 
1.1.5.5. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
1.1.5.6. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัเอกชน 
1.1.5.7. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  

1.1.6.  ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 
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1.1.6.1.   ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
1.1.6.2   ปรญิญาตร ี
1.1.6.3   สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.1.7.   รายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน 

1.1.7.1.   ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั   30,000   บาท 
1.1.7.2.   30,001 – 55,000   บาท 
1.1.7.3.   55,001 – 75,000   บาท 
1.1.7.4.   75,001   บาทขึน้ไป 

1.2 องคป์ระกอบผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย 
1.2.1  ผลิตภณัฑห์ลกั  ( Core  product) 
1.2.2  รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ (Tangible  or  Formal  product ) 
1.2.3  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ( Expected  product ) 
1.2.4  ผลิตภณัฑค์วบ (Augmented  product ) 
1.2.5  ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential product) 

1.3 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
1.3.1  การโฆษณา (Advertising) 
1.3.2  การสง่เสรมิการขาย  ( Sales  promotion ) 
1.3.3  การขายโดยพนกังานขาย  ( Personal  selling ) 
1.3.4  การตลาดทางตรง  ( Direct  marketing ) 
1.3.5  การตลาดเชิงกิจกรรม  ( Event  marketing )  

2.ตัวแปรตาม  ( Dependent  Variable ) คือ  การตัดสินใจซื ้อคอร์สเรียนจาก
สถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. สถาบนักวดวิชา  หมายถึง  โรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนเสริมเพิ่มทักษะทางดา้น

วิชาการนอกเวลาเรียนปกติซึ่งผูส้อนอาจมาจากครูท่ีโรงเรียน อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัหรือครู
โรงเรียนกวดวิชาเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ เป็น
หลัก รวมไปถึงการเรียนเพ่ือเสริมความรูใ้นชัน้เรียน การเรียนเตรียมตวัล่วงหนา้ในชัน้ต่อไปและ
การเรียนเพ่ือท าเกรดใหม้ากขึน้ 

2. นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย หมายถึง นกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี   4  ปีท่ี   5  และปีท่ี   6  ทั้งโรงเรียนของรฐับาล  โรงเรียนสาธิต และโรงเรียน
เอกชน 

3. ลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง คุณสมบัติส่วนบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชัน้เรียน แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจบุนั สงักดั
ของโรงเรียน ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง  รายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน   

4. องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์หมายถึง ความรูส้ึกนึกคิดของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายเก่ียวกบั  คณุสมบตัิ  คณุลกัษณะ  และ  คณุภาพสถาบนักวดวิชาท่ีสามารถจงูใจตลาด 
ตอบสนองความตอ้งการ และสรา้งความพึงพอใจให้กับนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกอบดว้ย 

4.1 ผลิตภัณฑ์หลัก หมายถึง  ประโยชน์เบือ้งตน้ของสถาบันกวดวิชา ท่ีนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายจะไดร้บัจากการสมคัรเรียน ไดแ้ก่ ความรูท่ี้จะไดร้บั เทคนิคในการ
ท าขอ้สอบจากผูส้อน ไดฝึ้กท าขอ้สอบก่อนสอบจรงิ ชว่ยใหค้ะแนนสอบดีขึน้ 

4.2 รูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์หมายถึง  ลกัษณะทางกายภาพ หรือ  คณุลกัษณะต่าง ๆ  
ท่ีนกัเรียนสมัผสั  หรือรบัรูไ้ด ้ ประกอบดว้ย ระดบัคณุภาพ การออกแบบคอรส์เรียน ช่ือตราสินคา้
ของสถาบนักวดวิชา เอกสารท่ีใชเ้รียน 

4.3 ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง  หมายถึง  กลุ่มของคุณลักษณะ  และเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ี
นกัเรียนมกัจะคาดหวงัว่าจะไดร้บัจากการเรียนท่ีสถาบนักวดวิชา ซึ่งตอ้งค านึงความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนเป็นหลกั ไดแ้ก่ ขอ้มลู และขา่วการศกึษา  การดแูลจากเจา้หนา้ท่ีของสถาบนักวดวิชา 

4.4 ผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง เป็นส่วนเพิ่มนอกเหนือจากการคาดหวังปกติของ
นกัเรียน ไดแ้ก่ การไดก้ลบัมาเรียนซ า้เม่ือคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ ์ไดร้บัการรบัรองผลจากสถาบนั
กวดวิชา 
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4.5 ศกัยภาพของผลิตภัณฑ ์หมายถึง การเรียนกวดวิชาท่ีประกอบดว้ยคณุค่าส่วน
เพิ่มท่ีเป็นไปไดท้ัง้หมดรวมถึงความสามารถ ในการเปล่ียน หรือเติมคณุค่าต่าง ๆ ของการเรียนให้
สูงขึน้ต่อไปในอนาคต เพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหเ้กิดกับนกัเรียน ไดแ้ก่ มีการเปิดสาขาใหม่ตาม
แหล่งกวดวิชาหรือตามจงัหวดัต่าง ๆ เอกสารเรียนสามารถอพัโหลดลงในมือถือ Ipad หรือTablet 
มีคอรส์เรียนออนไลนแ์บบ@Home 

5.การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ หมายถึง กระบวนการน าเครื่องมือส่ือสารทางการ
ตลาดหลาย ๆ รูปแบบ มาผสานใหเ้หมาะกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  จะใชก้บัสถาบนักวดวิชา เพ่ือให้
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายรบัรูว้่าสถาบนักวดวิชามีคณุคา่เพิ่ม (Value Added) ตา่งไป
จากการเรียนท่ีโรงเรียน  เพ่ือสร้างทัศนคติ ท่ี ดี   ( Attitude )  ตลอดจนพฤติกรรมการซื ้อ  ( 
Behavior )  ดว้ยการจงูใจใหเ้กิดความตอ้งการ  และ  ท าใหต้ดัสินใจสมคัรเรียนสถาบนักวดวิชาใน
ท่ีสดุ โดยการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย 

5.1 การโฆษณา หมายถึง การใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถาบนักวดวิชา 
โดยสามารถน าขา่วสารไปสู่กลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก่ ปา้ยโฆษณากลางแจง้ โบรชวัร ์แผน่พบัโปสเตอร ์
การใชบ้คุคลท่ีมีช่ือเสียง Facebook Instagram 

5.2 การส่งเสริมการขาย หมายถึง สิ่งจูงใจท่ีใช้ระยะเวลาสั้นท่ีกระตุน้ให้นักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สมคัรเรียนท่ีสถาบนักวดวิชาเป็นการบอกกล่าวถึงเหตผุลว่าตอ้งการ
เรียนในทนัที ไดแ้ก่ คปูองเรียนฟรี 1 ครัง้ คปูองสว่นลดคา่เรียน โปรโมชั่นเม่ือมาสมคัรเรียนเป็นคู ่

5.3 ความมีช่ือเสียงของผูส้อน หมายถึง การใชบุ้คลากรของสถาบนักวดวิชาเป็นผู้
ส่ือสารโดยตรง ไดแ้ก่ ผูส้อนจบปรญิญาตรีเกียรตนิิยม ช่ือเสียงของคณะ และมหาวิทยาลยัท่ีผูส้อน
เรียนจบมา ช่ือเสียงของผูส้อนเป็นท่ีรูจ้กัในกลุม่นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย นกัเรียนตอ้ง
แยง่กนัสมคัรเรียน การแนะน าจากรุน่พ่ี เพ่ือน และผูป้กครอง 

5.4 การตลาดทางตรง หมายถึง การติดต่อส่ือสารส่วนตัวระหว่างเจ้าหน้าท่ีของ
สถาบนักวดวิชากับกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การส่งรายละเอียดหลกัสูตรพรอ้มโบรชวัรใ์หผู้ป้กครอง
ทางจดหมาย การแจง้รายละเอียดหลกัสตูรผ่านทางโทรศพัท ์การส่งรายละเอียดหลกัสตูรผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นLine  

5.5 การตลาดเชิงกิจกรรม  หมายถึง  วิธีท่ีช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายรูจ้ักสถาบันกวดวิชา และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีสถาบันจัดขึน้ ไดแ้ก่ เปิดบูธ จัด
กิจกรรมแนะแนวการศกึษา จดักิจกรรมติวฟรีท่ีสถาบนั จดักิจกรรมติวฟรีตามโรงเรียน จดักิจกรรม
เปิดบา้น 
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6. การตดัสินใจสมคัรเรียนสถาบนักวดวิชา หมายถึง การท่ีนกัเรียนไดพ้ิจารณาหรือลง
มือกระท าอย่างเป็นล าดบั  และด าเนินต่อเน่ืองไป กระทั่งตดัสินใจสมัครเรียน  และช าระเงินค่า
เรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัหวัขอ้เรื่อง องคป์ระกอบผลิตภณัฑแ์ละการส่ือสารการตลาดแบบบรูณา

การท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  โดยกรอบแนวคดิในการวิจยัมีดงันี ้
ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable)                                 ตวัแปรตาม (DependentVariable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ลักษณะส่วนบุคคล 

เพศ 

ระดบัชัน้เรียน 

แผนการเรียน 

คะแนนเฉล่ียสะสม 

สงักดัของโรงเรียน 

ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 

รายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน 

2. องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ ์

ผลิตภณัฑห์ลกั  

รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ 

ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  

ผลิตภณัฑค์วบ 

ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซือ้ 

คอรส์เรียนจากสถาบันกวด

วิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานคร   

และปริมณฑล 

3. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

การโฆษณา 

การสง่เสรมิการขาย 

การขายโดยพนกังานขาย 

การตลาดทางตรง 

การตลาดเชิงกิจกรรม 
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สมมตฐิานของการวิจัย  
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  เพศ  

ระดับชั้นเรียน  แผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน  สังกัดของโรงเรียน  ระดับ
การศกึษาของผูป้กครอง   และรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน  แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑลแตกตา่งกนั  

2. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย  ผลิตภัณฑ์หลัก   รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์ 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  ผลิตภณัฑค์วบ   และศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์  มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้
คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปรมิณฑล 

3. การส่ือสารทางการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย  การโฆษณา  การส่งเสริมการ
ขาย  การขายโดยพนกังานขาย  การตลาดทางตรง  และการตลาดเชิงกิจกรรม  มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัย เรื่อง  “องคป์ระกอบผลิตภัณฑ์ และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล” ครัง้นีผู้้วิจัยไดศ้ึกษา  คน้ควา้งานวิจัยท่ีมีความ
เก่ียวขอ้ง  พรอ้มทัง้น  าเสนอในหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ขอ้มลูสว่นบคุคล 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ  
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้  
5. แนวคดิการกวดวิชา  
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2557) ให้ความหมายไว้ว่า  ประชากร ซึ่ งตรงกับ

ภาษาองักฤษ คือ Population หมายถึงสิ่งมีชีวิตในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งแลว้ยงัใชใ้นวิชาสถิติและการ
วิจยั หมายถึง กลุ่มของสิ่งตา่ง ๆ ท่ีผูว้ิจยัสนใจและมุง่ศกึษา ซึ่งกลุม่ของสิ่งท่ีศกึษาจะเป็นสิ่งมีชีวิต
หรือไม่มีชีวิตก็ได ้เช่น คน สตัว ์พืช อาคารบา้นเรือน เหตกุารณ ์อาหาร สิ่งเหล่านีเ้ป็นประชากรใน
การวิจยัไดห้มด ค าว่า “ประชากร” มกัใชคู้ก่ับค าว่า “กลุ่มตวัอย่าง” ซึ่งตรงกับค าภาษาองักฤษว่า 
Sample หมายถึง ส่วนหนึ่งท่ีเลือกมาเพ่ือใหเ้ป็นตวัแทนของประชากรท่ีผูว้ิจัยสนใจศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร คือกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะต่าง  ๆ ท่ีส  าคัญครบถ้วน
เหมือนกับประชากร และคดัเลือกโดยไม่มีอคติ เช่น ผูว้ิจยัคดัเลือกนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 50 คน โดยวิธีสุ่มตวัอย่างใหเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างของประชากรนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายทัง้สถาบนักวดวิชา 500 คน 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552, น.57-59) อธิบาย  ประชากรศาสตร ์ซึ่งประกอบไปดว้ย อาย ุ
เพศ ขนาดของครอบครวั สถานภาพของครอบครวั รายได ้การศกึษา อาชีพ เหล่านีใ้ชเ้ป็นเกณฑท่ี์
นิยมแบง่สว่นทางการตลาด  ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ คือ  ลกัษณะท่ีมีความส าคญั สถิติของ
ประชากรท่ีวดัไดน้ัน้ ชว่ยก าหนดกลุม่ตลาดเปา้หมาย   
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ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท่ี์มีความส าคญัมีดงัตอ่ไปนี ้ 
1.เพศ  (Sex) คือ ตวัแปรของการแบ่งส่วนทางการตลาดท่ีส าคญั นกัการตลาดควร

ท าท าการศกึษาตวัแปรตวันีอ้ยา่งถ่ีถว้น เน่ืองจากตวัแปรนีส้ามารถปรบัพฤตกิรรมการบริโภค  การ
ปรบัพฤตกิรรมนีอ้าจคือสาเหตทุ าใหเ้พศหญิงตอ้งปฏิบตังิานยิ่งขึน้  

2.อายุ (Age) อาจเพราะผลิตภัณฑท์ าการตอบรบัความตอ้งการในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
อายุตา่งกัน นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชนข์องอายคืุอตวัแปรของประชากรศาสตร์แตกตา่งของส่วน
ตลาด โดยมุง่ใหค้วามส าคญักบัตลาดอาย ุ

3.ลกัษณะของครอบครวั  (Marital  Status) ในทกุยคุทุกสมยัลกัษณะของครอบครวั
นั้น  คือ  วัตถุประสงคท่ี์ส าคัญในการท าตลาดตลอดมา ซึ่งส่วนท่ีส าคัญอย่างยิ่ง คือ หน่วย
ผูบ้ริโภค นกัการตลาดจะใหค้วามสนใจในเรื่องจ านวน ลกัษณะ ของผูบ้ริโภคท่ีใชส้ินคา้เพียงชนิด
เดียว นอกจากนีก้ารพิจารณาเรื่องลกัษณะของประชากรศาสตรเ์ป็นเรื่องท่ีควรสนใจ ซึ่งโครงสรา้ง
ในดา้นของส่ือ มีความเก่ียวขอ้งกบัผูต้ดัสินใจ เพ่ือพฒันากลยทุธก์ารท าตลาดใหเ้หมาะสม 

4.ความรู้ อาชีพ  รายรับ  (Education Occupation Income) คือ ตัวแปรในการ
ก าหนดสว่นแบง่ตลาด โดยทั่วไปนัน้นกัการตลาดจะใหค้วามสนใจผูบ้รโิภคท่ีมีรายรบัเยอะ อย่างไร
ก็ตามครอบครวัท่ีรายรบันอ้ยคือตลาดขนาดใหญ่ ปัญหาท่ีส าคญัของการแบ่งส่วนตลาดโดยถือ
เป็นเกณฑร์ายรบัเพียงอย่างเดียว คือ รายรบัจะเป็นสิ่งแสดงใหเ้ห็นว่ามีความสามารถหรือไม่มีการ
จ่ายสินคา้ เช่นเดียวกันกับการซือ้สินคา้ท่ีแท้จริงแล้วอาจจะก าหนดเกณฑ์รูปแบบการใช้ชีวิต 
ความชอบ ค่าความนิยม และอ่ืนๆ ถึงแม้รายไดน้ั้นคือตวัแปรท่ีมีการใชบ้่อย นักการตลาดส่วน
ใหญ่จะรวมเกณฑร์ายรบักบัตวัแปรประชากรศาสตร ์ท าใหก้ าหนดตลาดเปา้หมายท่ีชดัเจนมากขึน้ 
ไดแ้ก่ กลุม่รายรบัอาจขอ้งเก่ียวกบัเกณฑข์องอาย ุและเกณฑอ์าชีพ 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2556, น. 69) กลา่ววา่ ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ การศกึษา อาย ุ
รายได ้อาชีพ ศาสนา เชือ้ชาติ สีผิว วงจรชีวิตครอบครวั ขนาดของครอบครวั คือ วิธีใน

การแบง่ส่วนการตลาด ท่ีแสดงใหเ้ห็นกลุ่มตลาดท่ีส าคญั เพราะความตอ้งการในผูบ้ริโภคจะวดัคา่
ไดง้่ายท่ีสดุ 

จากแนวคิดขอ้มูลส่วนบคุคลท่ีอา้งถึงนัน้ ผูว้ิจยัน าแนวคิดทฤษฎีของ (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์
2552) อธิบาย  ลกัษณะประชากรศาสตรก์ าหนดตลาดเปา้หมาย ไดแ้ก่ อาย ุเพศ การศกึษา อาชีพ 
และรายได ้มาประยกุตใ์ชศ้กึษาขอ้มลูส่วนบุคคล โดยผนวกระดบัชัน้เรียน แผนการเรียน คะแนน
เฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบนั และสงักัดของโรงเรียนเพิ่มเขา้ไปดว้ย มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
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สอบถาม เพ่ือคน้หาค าตอบเก่ียวกบั ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ี แตกตา่งกนั  มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน  
แตกตา่งกนั  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์
เสาวลกัษณ์ ชาญเช่ียว (2553, น. 3) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ ์(Product) เป็นสิ่งตอบสนอง

ความต้องการ โดยท าให้ผู้ซื ้อได้รับความพอใจในรูปสินค้ามีตัวตน (Tangible product) เช่น 
รถยนต ์โทรทศัน ์เป็นตน้ 

สืบชาติ อันทะไชย (2556 , น. 5) ให้ความหมายไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่ง
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการในปัจเจกบคุคล อาจเป็นสิ่งท่ีจบัตอ้งได ้เรียกว่า สินคา้ เช่น น า้อดัลม 
สบู ่หรือจบัตอ้งไมไ่ด ้เรียกวา่ การบรกิาร เชน่ การศกึษา ธนาคาร การขนสง่ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ 
รณชัย ตนัตระกูล (2550) ไดก้ล่าวว่า การวางแผนท่ีจะเสนอสินคา้สู่ตลาดนัน้ นักการ

ตลาดจ าเป็นตอ้งค านงึถึง ระดบัผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
1.สินคา้แกนหลกั (Core product) คือ ทกุสิ่งท่ีสามารถขายสู่ตลาดส าหรบัพิจารณา

การไดม้า การใช ้หรือการบริโภค และอาจสรา้งความพึงพอใจต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ่ง
เป็นประโยชนพื์น้ฐานของผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้รโิภคไดร้บัโดยตรง  

2.ผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน (Basic product) คือ นักการตลาดจะต้องน าแก่นแท้ของ
ผลประโยชนท์ าใหเ้กิดผลิตภณัฑพื์น้ฐาน 

3.ผลิตภัณฑ์คาดหวัง (Expected product) เป็น คุณลักษณะ และข้อก าหนดท่ี
ผูบ้ริโภคหวงัไวเ้ม่ือซือ้สินคา้นัน้ จากตวัอย่างธุรกิจโรงแรม แขกท่ีเขา้พกัคาดหวงัว่าเตียงนอนตอ้ง
สะอาด ผา้เช็ดตวัสะอาด หอ้งน า้สะอาด โต๊ะท างานมีโคมไฟ และเงียบสงบ 

4.ผลิตภัณฑ์เสริม (Augmented product) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีนักการตลาดตอ้งเตรียมไว ้
เพ่ือให้ลูกคา้ไดร้บัสิ่งท่ีเกินความคาดหวัง เป็นผลประโยชนท่ี์ผูซื้อ้ไดร้บัเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑห์ลกั เช่น มีดอกไมส้ดตกแต่ง มีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในการลงทะเบียนเขา้พัก  และ
ออกอยา่งรวดเรว็ เป็นตน้ 

5.ผลิตภัณฑท่ี์มีศกัยภาพ (Potential product) เป็นการรวบรวมความเป็นไปไดข้อง
ผลิตภณัฑเ์สรมิทัง้หมด ผลิตภณัฑป์รบัรูปแบบใหมท่ี่ดี  

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552, น. 308-309) อธิบายว่า คือ คณุสมบตัิผลิตภัณฑ ์5 ระดบั ใน
ระดบัแตล่ะระดบันัน้ใหค้ณุคา่กบัผูบ้ริโภค คือ  ขัน้ตอนคณุคา่ส าหรบัผูบ้รโิภค ( Customer  value  
hierarchy ) ไดแ้ก่ 
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1.ประโยชนห์ลัก (Core benefit) คือ คณุประโยชนพื์น้ฐานของผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภค
ไดร้บัจากสินคา้โดยตรง 

2.รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์(Tangible product) คือ คุณลักษณะกายภาพ ผูบ้ริโภคจะ
รบัรูห้รือสมัผสัได ้จะเป็นสว่นท่ีชว่ยเสรมิผลิตภณัฑมี์ประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 

3.ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง (Expected product) คือ คณุสมบตัิต่าง ๆ ซึ่งผูบ้ริโภคหวัง
จะไดร้บัจากสินคา้ท่ีซือ้ ซึ่งการเสนอผลิตภัณฑท่ี์คาดหวงัตอ้งนึกถึงความพอใจของผูบ้ริโภคเป็น
ส าคญั 

4. ผลิตภัณฑค์วบ ( Augmented  product )  คือ  สิทธิประโยชน ์ท่ีมอบใหก้ับลูกคา้
ประกอบดว้ย การบรกิารก่อนการขายและหลงัการขาย โดยสว่นใหญ่ทางองคก์รจะมอบผลิตภณัฑ์
ควบใหก้บัลกูคา้ในรูปแบบตา่งๆ เช่น การรบัประกนั (Insurance) การติดตัง้ (Installation) การให้
สินเช่ือ (Credit) การขนสง่ (Transportation) เป็นตน้ 

5. ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  ( Potential  product )  หมายถึง  การพัฒนา
ลักษณะใหม่ ๆ ของสินคา้ ซึ่งมีความหมายว่า คุณสมบตัิของผลิตภัณฑใ์หม่มีการพัฒนา ช่วย
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการผูบ้ริโภค 

นภวรรณ คณานรุกัษ์ (2555, น. 108-109) กล่าวว่า นกัการตลาดจะตอ้งท าความเขา้ใจ
ในตัวสินคา้ และความตอ้งการของผู้บริโภคอย่างละเอียด เพ่ือเอาไปใช้ตัง้นโยบาย อีกทั้งการ
จัดการสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้สินค้ามีการตอบรับต่อสิ่งท่ีผู้บริโภคนั้นต้องการ 
นอกจากนีย้ังท าให้บริษัทเกิดก าไรจากการขาย ท าให้มีงบประมาณในการพัฒนาสินค้าหรือ
นวตักรรมใหม่ ๆ ยงัช่วยบริษัทผลิตสินคา้ท่ีแข่งขนักัน นักการตลาดตอ้งท าความเขา้ใจในล าดบั
ของผลิตภณัฑ ์5 ล าดบั ดงันี ้

1. ผลประโยชน์หลัก (Core benefit) คือ ผลประโยชน์หลักท่ีผู้บริโภคซือ้จริง หรือ
ตอ้งการไดร้บัผลประโยชนจ์ากผลิตภัณฑ์ เช่น ผลประโยชนห์ลักท่ีผู้บริโภคต้องการไดร้บัจาก
ผลิตภณัฑป์ระเภทโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี คือ การรบัและสง่ขอ้มลูขา่วสารไดท้กุสถานท่ี 

2. ผลิตภัณฑ์พื ้นฐาน (Basic product) หรือ รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (Tangible 
product) คือนักการตลาดจะตอ้งน าความเขา้ใจจากผลประโยชนห์ลกัมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
พืน้ฐาน ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค จากตวัอย่าง โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีลกูคา้ตอ้งการจาก
ประโยชนห์ลกั คือ การรบัและส่งขอ้มูลข่าวสารนัน้ นักการตลาดไดน้  ามาพัฒนาเป็นสินคา้และ
บรกิารเชน่ เครื่องโทรศพัท ์ระบบสญัญาณ อปุกรณเ์สรมิ และบรกิารหลงัการขาย เป็นตน้ 
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3. ผลิตภัณฑค์าดหวงั (Expected product) นกัการตลาดจ าเป็นตอ้งศกึษาใหท้ราบ
ถึงสิ่งท่ีลูกค้าคาดหวังจากผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังนีลู้กคา้จะน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ ์เช่น ลกูคา้คาดหวงัวา่โทรศพัทมื์อถือจะสามารถรบัและสง่ขอ้มลูข่าวสารได้
ชดัเจน ตวัโทรศพัทมี์น า้หนกัเบา มีบรกิารตา่ง ๆ ท่ีดีและอ่ืน ๆ  

4. ผลิ ตภัณ ฑ์ส่ วน เพิ่ ม  (Augmented product) คื อ  สิ่ ง ท่ีนักการตลาดเสนอ
ผลประโยชนเ์พิ่มเติมจากผลประโยชนห์ลกัใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ซึ่งประโยชนท่ี์เสนอเพิ่มเติมนัน้จะตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ย เช่น โทรศพัทมื์อถือมีคณุสมบตัติา่ง ๆ นอกจากการรบั และ
ส่งขอ้มูลข่าวสารไดช้ดัเจนแลว้ นักการตลาดอาจจะน าเสนอคุณสมบตัิหรือประโยชนอ่ื์น ๆ เช่น 
การรับส่งข้อมูลทางโทรสาร อินเตอรเ์น็ต  และหน่วยความจ าท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้าเครื่อง
คอมพิวเตอรไ์ด ้

5. สินค้าท่ีเป็นไปได ้(Potential product) ในองคป์ระกอบนีจ้ะรวมถึงผลรวมของ
ผลิตภัณฑส์่วนเพิ่มทุกประเด็น รวมทั้งผลงานวิจัยต่าง  ๆ ท่ีนักการตลาดสามารถน ามาพัฒนา
ผลการวิจัยนั้นใหเ้ป็นผลิตภัณฑไ์ดใ้นอนาคต ซึ่งผลิตภัณฑท่ี์เป็นไปไดนี้ส้ามารถตอบรบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากนีย้งัไดร้บัความพอใจจากผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑ ์นอกจากนีส้  าคญั
ท่ีสุด ได้แก่ ประโยชน์จากการเสนอสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้ใช้เห็นถึงความแตกต่างท่ีชัดเจนเพ่ือ
เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑข์องคูแ่ขง่ขนั 

นันทสารี สุขโต (2555) อธิบาย ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งตอบสนองความพอใจแก่
ผูบ้ริโภคเม่ือเป็นเจา้ของ เม่ืออุปโภคหรือบริโภค ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพของสินค้า 
บรกิาร และความคิด โดยจ าแนกได ้2 แบบ คือ เป็นสิ่งมีตวัตนซึ่งจบัตอ้งได ้(Tangible Asset) กับ
สิ่งไม่มีตัวตนซึ่งจับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) สิ่งมีตัวตนจับได้ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ น า้หนัก 
ขนาด สว่นผสม สีสนั ฯลฯ สิ่งไมมี่ตวัตนซึ่งจบัไมไ่ด ้ไดแ้ก่ บรกิาร ความคดิ ฯลฯ 

จากแนวคิดและทฤษฎี .”องคป์ระกอบผลิตภัณฑ์” ผูว้ิจยัน าแนวคิด (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์
2552) มาประยุกตใ์ช้กับงานวิจัยเล่มนี ้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือดังต่อไปนี ้รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ ์
ผลิตภณัฑห์ลกั ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑค์วบ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) กล่าวว่า การติดต่อส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

(Integrated Marketing Communication : IMC) เป็นแนวคิดดา้นการวางแผนการติดต่อส่ือสาร
ทางการตลาดท่ีสรา้งคณุค่าเพิ่มของแผนครอบคลุม ท่ีประเมินบทบาททางกลยุทธท่ี์หลากหลาย
ของการตดิตอ่ส่ือสาร  
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ธีรพันธ ์โล่ทองค า (2553) อธิบาย กลยุทธส่ื์อสารทางการตลาด ถูกน ามาใชใ้นปัจจุบนั 
เพราะช่วยใหส้ินคา้ขายได ้ช่วยใหลู้กคา้ซือ้สินคา้ เพ่ือรกัษาความสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ืองระหว่าง
ผูบ้รโิภค และผลิตภณัฑ ์

1. การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  จะรวมรูปแบบการส่ือสารทั้งหมดท่ี
เหมาะสมของผู้บริโภค ( IMC   coordinates   all   customer   communication ) โดยนึกถึง 
ผูบ้ริโภคสะสมขอ้มูลตลอดเวลา ซึ่งขอ้มูลท่ีเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ของลูกคา้ ซึ่ง
การตลาดนัน้มีหลายรูปแบบ 

2.  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  เริ่มจากลูกคา้ไม่ใช่สินคา้ ( IMC   starts   
with   the  customer,  not   the   product ) ซึ่งเริ่มจากการติดต่อส่ือสารเริ่มจากสินคา้ โดยวิธีท่ี
ส่ือสารไปยงักลุ่มเปา้หมาย คือ การท่ีลูกคา้ตอ้งทราบประโยชนผ์ลิตภัณฑท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดร้บั โดย
เริ่มจากการนึกคิดของผูบ้ริโภค อีกทัง้ยังหาคุณค่าในมุมมองผูบ้ริโภคแลว้ ยอ้นกลับไปหาขอ้มูล
คณุคา่สินคา้ ระบโุครงสรา้งขอ้มลู โดยตดิตอ่กบัผูร้บัขอ้มลูท่ีเป็นเปา้หมาย 

3.การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นการพยายามคน้หาการติดตอ่ส่ือสารกับ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มให้เขา้ถึงดว้ยความถ่ีสูงสุด โดยเริ่มตน้จากกลุ่มเป้าหมายทุกคนจะมี
เอกลกัษณ ์ซึ่งตอบสนองโดยการตดิตอ่ส่ือสารท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะคนใหดี้ท่ีสดุ 

4.การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการตอ้งสรา้งการติดต่อส่ือสารแบบสองทางกับ
ผูบ้รโิภค แบบท่ีใชส่ื้อกบัไมใ่ชส่ื้อ 
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ภาพประกอบ 3 แสดงรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

ท่ีมา: ธีรพนัธ ์โล่ทองค า (2553). IMC tool เครื่องมือไอเอ็มซี. 
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 เครื่องมือของการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
เครื่องมือส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การติดต่อส่ือสารแบบผสมผสานจะใชก้าร

ติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม รูปแบบของการติดต่อส่ือสารแบบ
ผสมผสานมีรายละเอียด ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจร 

ท่ีมา: Kotler (2008). Marketing Management. 

1. การโฆษณา (Advertising) สามารถเขา้ถึงกลุ่มท่ีกระจายอยู่ตามพืน้ท่ีตา่ง ๆ ท่ีให้
ความเช่ือถือผลิตภัณฑใ์นระยะยาว ซึ่งคือวิธีการส่ือท่ีจะเขา้ถึงผู้บริโภคไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งการ
ส่ือสารดว้ยการโฆษณาทางโทรทศันต์อ้งใชต้น้ทุนสูงมาก ในขณะท่ีหนงัสือพิมพไ์ม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ตน้ทุนสูง การโฆษณาอาจจะส่งผลต่อยอดขายโดยง่าย เพราะผู้บริโภคบางกลุ่มเช่ือว่าสินคา้ท่ี
ลงทนุกบัการโฆษณาสงูจะตอ้งเสนอคณุคา่ท่ีดี การโฆษณาหลายรูปแบบ และวิธีการใชท่ี้หลายวิธี 
จงึเป็นการยากท่ีจะรวมค าชีแ้จงแบบง่าย ๆ แตอ่ธิบายคณุสมบตัไิด ้ดงัตอ่ไปนี ้

การประชาสมัพนัธ์

และการใหข้า่วสาร 

การตลาดเชิงกิจกรรม 

และประสบการณ ์

การโฆษณา 

การส่ือสารปากตอ่ปาก 

การสง่เสรมิการขาย 

โปรแกรมการ

ตดิตอ่ส่ือสาร 
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1.1 การแพรก่ระจายการโฆษณาเปิดโอกาสใหผู้ข้ายสามารถบอกข่าวสารซ า้ได้
ตลอดเวลา เปิดโอกาสใหผู้ซื้อ้เปรียบเทียบข่าวสารกับคู่แข่ง การโฆษณาตอ้งใชเ้งินสูง แสดงถึง
ขนาดของกิจการ ความส าเรจ็ของผูข้าย 

1.2 ขยายการแสดงออก การโฆษณาเปิดโอกาสใหส้รา้งเรื่องราวของสินคา้ และ
บรษิัท โดยใชศ้ลิปะดา้นสิ่งพิมพ ์ภาพ แสง เสียง สี 

1.3 การควบคมุ นกัออกแบบโฆษณาสามารถเลือกวิธีในการติดต่อส่ือสารตาม
มมุมองของผลิตภณัฑ ์

2.การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ กิจกรรมในการจูงใจผูบ้ริโภคใหเ้กิด
การซือ้ ไดแ้ก่ ของแถม คปูอง การลดราคา และอ่ืน ๆ ผูข้ายสามารถใชส้ง่เสรมิการขาย ช่วยกระตุน้
ความตอ้งการซือ้ และการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว แต่เป็นการใชใ้นช่วงสัน้ ๆ 
เพ่ือกระตุน้ยอดขายท่ีซบเซาลงให้กลับมาดีขึน้อย่างรวดเร็ว ประโยชนข์องการส่งเสริมการขาย
แตกตา่งกนั 3 อยา่ง คือ 

2.1 การเชิญชวนใหล้กูคา้ตดัสินใจซือ้สินคา้ทนัที 
2.2 ชว่ยดงึดดูความสนใจลกูคา้ตอ่สินคา้ 
2.3 ใหล้กูคา้สนใจโดยการมอบโปรโมชั่นพิเศษ สิ่งจงูใจท่ีมีคา่ตอ่ลกูคา้ 

3.การตลาดเชิงกิจกรรมและประสบการณ ์(Events and Experiences) มีประโยชน์
อยา่งหลากหลาย มีดงัตอ่นี ้

3.1 จดักิจกรรมท่ีสนกุสนานจะดงึดดูผูบ้รโิภคอยา่งสงู 
3.2 มีความสมัพนัธก์ารเลือกจดักิจกรรมท่ีมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกบัการใชจ้า่ย

สว่นบคุคลของผูบ้รโิภคได ้
4.การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation & Publicity) นักการ

ตลาดมักมีแนวโนม้ในการเลือกใชก้ารประชาสมัพันธน์้อยกว่าท่ีควร ทัง้ ๆ ท่ีในความจริงการวาง
แผนการให้ข่าวสารร่วมกับการใช้ส่วนประสมทางการตลาดอ่ืน  ๆ อย่างเหมาะสมให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ซึ่งมีความแตกตา่งทางคณุภาพ 3 ประการ ดงันี ้

4.1 ความพยายามในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ การประชาสัมพันธ์สามารถเขา้ถึง
กลุม่เปา้หมาย โดยพยายามหลีกเล่ียงการพบพนกังานขาย และกลุม่ลกูคา้ท่ีไมส่นใจการโฆษณา 

4.2 สรา้งเป็นเรื่องราว การประชาสมัพนัธมี์ศักยภาพท่ีจะสรา้งความเป็นมาของ
บรษิัทหรือสินคา้ได ้
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4.3 มีความน่าเช่ือถือมากขึน้ เรื่องราวท่ีน าเสนอเป็นข่าว หรือบทความมีความ
นา่เช่ือถือกวา่การโฆษณา 

5. การส่ือสารปากต่อปาก   ( Word   Of   Mouth  Marketing) คือ การส่ือสารผ่าน
การพูดคยุภายในกลุ่ม ซึ่งการบอกความรูส้ึกหลงัจากใชส้ินคา้ ผลิตภัณฑแ์บบปากต่อปาก สรา้ง
ความสนใจ สรา้งความเช่ือถือ ท าใหผู้บ้ริโภคบอกต่อกัน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีคนรว่มกันซือ้มาก
ขึน้แลว้ผลประโยชนม์ากขึน้ 

6.การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) คือ เครื่องมือช่วงสัน้ ๆ  ซึ่งกระตุน้ใหเ้กิดก
การซือ้สินคา้หรือการขาย ซึ่งเป็นสิ่งจงูใจท่ีมีคณุคา่พิเศษท่ีช่วยกระตุน้การขาย ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย 
โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ เกิดการขาย  เครื่องมือช่วยกระตุน้ความตอ้งการ ท าใหเ้กิดการทดลองใช ้
หรือการซือ้โดยผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย 

แนวคิดทฤษฎี “การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ” ในขา้งตน้ ผูว้ิจยัน าแนวคิดของ (ธีร
พนัธ ์โล่ทองค า 2553) มาเป็นแนวทางในการวิจยั โดยผูว้ิจยัจะใชก้ารส่ือสารการตลาด  ดงัตอ่ไปนี ้
ส่งเสริมการขาย โฆษณา ขายโดยพนกังานขาย การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดทางตรง คือ  
เครื่องมือท่ีนิยมใชก้นัในหลายสถาบนั 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 
นภวรรณ คณานุรักษ์ (2556, น. 283-284) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การตัดสินใจซือ้ 

หมายถึง การตดัสินใจโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ ซึ่งผูบ้ริโภคจะ
ท าการตดัสินใจ โดยในการตดัสินใจในแตล่ะระดบัจะมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูมากนอ้ยแตกตา่งกนั
ไป ซึ่งสามารถแบง่ระดบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภคไดด้งันี ้

การตดัสินใจโดยใชข้อ้มลูรอบดา้น (Extensive Problem Solving) เป็นระดบัการ 
1.ตดัสินใจท่ีผูบ้รโิภคตอ้งการขอ้มูลเป็นจ านวนมากในการตดัสินใจ เน่ืองจากไม่เคย

ซือ้สินคา้นัน้มาก่อน 
2.การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจ ากัด (Limited Problem Solving) เป็นระดับการ

ตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย จึงต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือช่วยในการ
ตดัสินใจซือ้ 

3.การตดัสินใจบนพืน้ฐานของความเคยชิน (Routinized Response Behavior) เป็น
ระดบัการตดัสินใจท่ีผูบ้ริโภคมีขอ้มูล และประสบการณ์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีแลว้ การ
ตดัสินใจซือ้ในลกัษณะนีผู้บ้ริโภคมีการใชข้อ้มลูท่ีตนเองมีอยู่ เพ่ือประเมินการตดัสินใจซือ้สินคา้ใน
ครัง้ตอ่ไปโดยการใชป้ระสบการณเ์ก่ามาใช ้คือ  สินคา้ท่ีคนทั่วไปใชใ้นการด ารงชีวิต  
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สิ่งกระตุน้ภายนอก (Stimulas = S) 
สิ่งกระตุน้ทางการ
ตลาด 

สิ่งกระตุน้อ่ืนๆ 
 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจดัจ าหนา่ย 
การสง่เสรมิการ 
ตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี 
การเมือง 
วฒันธรรม ฯลฯ 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ท่ีมา : ศริวิรรณ เสรีรตัน ์(2552) การบรหิารการตลาดยคุใหม.่ หนา้ 196. 

  

การตอบสนองของผูซื้อ้  
( Response  =  R ) 
การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกตรา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซือ้ 
ปรมิาณการซือ้ 

ลักษณ ะของผู้ ซื ้อ 
( Buyer’s  characteristics) 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  ( Cultural ) 
ปัจจยัดา้นสงัคม  ( Social ) 
ปัจจยัสว่นบคุคล  ( Personal ) 
ปัจจยัดา้นจิตวิทยา  ( Psychological) 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื ้อ  
( Buyer’s  decision  process ) 
การรบัรูปั้ญหา  ( Problem recognition ) 
การคน้หาขอ้มลู  ( Information search ) 
การประเมินทางเลือก  
( Evaluation  of  alternatives ) 
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  
( Post  purchase  behavior ) 

กลอ่งด าหรือ

ความรูส้กึนกึคดิ

ของผูซื้อ้ 
(Buyer’s 

Characteristic) 
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S-R Theory หรือโมเดลพฤติกรรมผู้ซือ้ ตลาดผู้ซือ้ คือ ผู้ซือ้สินคา้หรือบริการเพ่ือการ
บริโภคของตนเอง หรือภายในครอบครวั โดยไมไ่ดเ้ป็นการซือ้เพ่ือน าไปจ าหนา่ยตอ่ ดงันัน้ผู้บริหาร
การตลาดจึงจ าเป็นต้องหาข้อมูล กับท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ในตลาด
กลุ่มเปา้หมายใหท้ราบว่า เพราะเหตใุดสินคา้บางประเภทเม่ือตัง้ราคาขายท่ีสงู ถึงไม่มีผูบ้รโิภคซือ้ 
แต่สินคา้อีกประเภทจ าเป็นตอ้งตัง้ราคาใหส้งูผูบ้ริโภคจึงซือ้ การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
สินคา้ของผู้ซือ้ในตลาด เป็นสิ่งท่ีนักการตลาด นักจิตวิทยา จ านวนมากนั้นพยายามหาขอ้มูล
กระทั่ง พบว่าทฤษฎีดา้นจิตวิทยา ดา้นเศรษฐศาสตร ์คือทฤษฎีท่ีสามารถใหข้อ้มูลท่ีมองไม่เห็น 
สมัผสัไมไ่ด ้อีกทัง้ยงัอธิบายยาก นั่นคือ Black box หรือ กลอ่งด าภายในจิตใจผูบ้รโิภค 

S-R Theory การศึกษาเหตุจูงใจ อันส่งผลในเกิดการตัดสินใจซือ้สินคา้  เริ่มจากมีสิ่ง
กระตุ้น  ท าให้เกิดความต้องการของสิ่งกระตุ้น  ท่ีผ่านมาในความรู้สึก  ความคิด  ของผู้ซื ้อ  
( Buyer’s  black  box ) เปรียบเสมือนกล่องสีด า  ผูผ้ลิตสามารถคาดเดาได ้ ความรูส้ึก  ความคิด  
ข อ งผู้ ซื ้อ ได้ รับ อิ ท ธิ พ ล จ ากลั ก ษณ ะขอ งผู้ ซื ้อ  ซึ่ ง น า ไป สู่ ก า รต อบ สน อ งขอ งผู้ ซื ้อ 
( Buyer’ s  response ) และการตดัสินใจซือ้ ( Buyer’ s  purchase  decision ) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจของลูกคา้ นั่นคือ ลูกคา้จะมี  ความแตกต่าง  ในดา้น
ต่าง ๆ จาก  ความแตกต่าง  ในลักษณะทางดา้นกายภาพ  สภาพแวดล้อมของคน ท าให้การ
ตดัสินใจซือ้ของแต่ละคนนั้น แตกต่าง ดว้ยเหตุนี ้ นักการตลาดตอ้งศึกษาปัจจัย  ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคอย่างเหมาะสม โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค แบ่ง
ออกเป็น  2  ประการ  (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์2552) 

1.ปัจจัยภายใน คือ  ปัจจัยเกิดขึน้จากบุคคล  ความคิด  และการแสดงออก  มี
พืน้ฐานจากสภาพแวดลอ้ม  

1.1ความตอ้งการ ความจ าเป็น นัน้เป็นจดุเริ่มตน้ของความตอ้งการในการบริโภค
สินคา้ หรือบรกิาร 

1.2แรงจูงใจ เม่ือผู้บริโภคเกิดปัญหาทางกาย หรือภายในจิตใจขึน้ ก็จะเกิด
แรงจงูใจในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

1.3บุคลิกภาพ  คือ  นิสยัโดยรวมของผูบ้ริโภค  พฒันามาจากความเช่ืออปุนิสยั  
ความคดิ  รวมถึงสิ่งจงูใจ 

1.4ทศันคต ิคือ การประเมินความรูส้กึตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งของผูบ้ริโภค 
1.5การรบัรู ้คือ  กระบวนการของผูบ้รโิภคในการยอมรบัความคิดของผูบ้รโิภค 
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1.6การเรียนรู ้คือ การปรบัเปล่ียนทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  เกิดจากการรบัรู ้
และประสบการณข์องแตล่ะคน คือ การเปล่ียน แตค่งอยูใ่นชว่งท่ียาวนาน 

2.ปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอ้มรอบตวับคุคล โดยมีอิทธิพลตอ่ 
ความคดิ รวมถึงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยแบง่ออกเป็น 6 ประการ ประกอบดว้ย 

2.1สถานะทางเศรษฐกิจ เป็นสิ่งก าหนดอ านาจในการซือ้ 
2.2ครอบครวัท่ีแตกตา่ง ท าใหแ้ตล่ะคนมีความแตกตา่ง 
2.3สงัคม การยอมรบัเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม นั่นคือ วิธีการขดัเกลาทาง

สงัคม ซึ่งประกอบดว้ย รูปแบบการด ารงชีวิต คา่นิยม รวมถึงความเช่ือ 
2.4วฒันธรรม คือ วิถีการด ารงชีวิตท่ีเช่ือถือในสงัคมว่าดี และยอมรบั เพ่ือสงัคม

เดนิหนา้ รวมถึงพฒันาการไดอ้ยา่งดี โดยคนในสงัคมเดียวกนั ตอ้งฏิบตัติามวฒันธรรม ในการเป็น
สว่นหนึ่งของสงัคม 

2.5การติดตอ่ธุรกิจ คือ โอกาสของผูบ้รโิภคนัน้ พบเห็นสินคา้ บริการนัน้ ๆ สินคา้
ท่ีผูบ้รโิภครูจ้กั พบเจอบอ่ย ๆ ก็จะไดร้บัความเช่ือถือ และมีความยินดีท่ีจะใช ้

2.6สภาพแวดลอ้ม  การเปล่ียนสภาพแวดลอ้มทั่วไป เช่น ความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ การขาดแคลนน า้หรือเชือ้เพลิง สง่ผลใหก้ารตดัสินใจซือ้ของผูซื้อ้เปล่ียนดว้ยเชน่กนั 

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ 
ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2552) อธิบายว่า ขัน้ตอนของการตดัสินใจซือ้ ตอ้งเขา้ใจว่ามีขัน้ตอน

อย่างไร ในแตล่ะขัน้จะใหข้อ้คิดกบันกัการตลาด ใหค้วามสะดวก  ส่งผลกบัการตดัสินของผูบ้รโิภค
ยงัไงบา้ง จากการส ารวจ พบวา่ ผูบ้รโิภคมีกระบวนการ 5 ขัน้ โดยมีรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้
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การรับ รู ้
ปัญหา 

การคน้หา
ขอ้มลู 

การประเมินผล
พฤตกิรรม 

การตดั 
สินใจซือ้ 

ความรู้สึก
ภ าย ห ลั ง
จากซือ้ 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ล  าดบัขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจของผูซื้อ้ 

ท่ีมา: ศริวิรรณ เสรีรตัน ์(2552) การบริหารการตลาด. หนา้ 130. 

1 .ก า รรับ รู ้ ปั ญ ห า   ห รื อ   ค ว าม ต้อ งก า ร  (Need Recognition or Problem 
Recognition) คือ สิ่งท่ีผูซื้อ้รบัรูถ้ึงความตอ้งการ อาจเกิดขึน้เอง หรือเกิดจากสิ่งกระตุน้  ความ
ต้องการในร่างกาย  ( Physiological  Needs )  ความปรารถนา  (Aggrieve  Needs ) ซึ่งเป็น
ความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา  ( Psychological  Needs ) เหล่านีจ้ะก่อเกิดขึน้เม่ือถึงระดบัหนึ่ง
นัน้จะกลายเป็นสิ่งกระตุน้ ผูบ้ริโภคจะรูว้ิธีในการจดัการกบัสิ่งกระตุน้ ซึ่งมาจากประสบการณ์ท า
ใหผู้บ้รโิภครูว้า่ควรตอบกลบัอย่างไร 

2.การค้นหาข้อมูล  ( Information  Search ) เม่ือผู้บริโภครูปั้ญหา หมายถึง เกิด
ความตอ้งการสินคา้ในขัน้แรกแลว้ ขัน้ท่ีสอง คือ การคน้หาขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ  

3.การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นการเลือกสินคา้ต่าง ๆ 
จากการคน้หาขอ้มลูท่ีไดใ้นขัน้ท่ีสอง หลกัเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณา 

3.1 คณุสมบตัผิลิตภณัฑต์า่ง ๆ อาทิเชน่ ลิปสตกิดจูากสี การบรรจ ุเป็นตน้ 
3.2 การให้ความส าคัญต่อคุณสมบัติสินค้านั้น ๆ ตลอดจนจัดอันดับส าคัญ

ส าหรบัคณุสมบตัติา่งๆ  
3.3 ความเช่ือถือเก่ียวกับแบรนด ์เช่น ผูบ้ริโภคเช่ือถือแบรนดซ์าบีน่า มากกว่า

ตราสินคา้อ่ืน เพราะเคยเห็นการโฆษณา ความเช่ือถือแบรนดเ์ปล่ียนไดต้ลอดเวลา ความเช่ือมีผล
ตอ่การประเมินทางเลือก 

3.4 การพิจารณาอรรถประโยชน์อันจะได้รับส าหรับคุณสมบัติทุกอย่างของ
ผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบระหวา่งย่ีหอ้ 
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4.การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) เป็นการตดัสินใจ การซือ้สินคา้ย่ีห้อหนึ่ง 
หลงัจากมีการประเมินจากขอ้ 3 โดยตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑท่ี์ชอบท่ีสดุ ปัจจยัท่ีเกิดพฤติกรรม การ
ตดัสินใจซือ้ 3 ประการ ไดแ้ก่ เกิดขึน้ระหวา่งการประเมินผล 

4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitude  of  others )  ทัศนคติท่ีเก่ียวข้องมีผลทั้ง
ดา้นบวก ในดา้นลบกบัการตดัสินใจซือ้ 

4.2 สถานการณ์คาดการณ์ไว้ (Anticipated Situational Factor) ผู้บริโภคจะ
คาดการณปั์จจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3 สถานการณไ์ม่ไดค้าดการณไ์ว ้( Unanticipated  Situational  Factor) ขณะ
ผูบ้รโิภคก าลงัตดัสินใจ ปัจจยัสถานการณค์าดการณไ์ม่ไดจ้ะเขา้มาเก่ียวขอ้ง  โดยมีผลกระทบต่อ
ความตัง้ใจซือ้  

5. ความรูส้ึกภายหลงัการซือ้  ( Post  purchase  feeling ) จากการซือ้ การทดลอง
สินคา้ใหม่ ผูบ้รโิภคมีประสบการณเ์ก่ียวกบัความพอใจ หรือไม่พอใจผลิตภณัฑ ์ซึ่งทฤษฎีเก่ียวขอ้ง 
คือ ความพอใจของผูบ้ริโภค และรูปแบบของการคาดคะเน (Expected = E) ปฏิบตัิงานของสินคา้ 
(Performance = P) ดงันัน้ความพงึพอใจหลงัการซือ้ (Satisfaction = S) คือ S=f (E,P) 

การคาดการณ์ของผู้บริโภค เกิดจากแหล่งขอ้มูล ผู้ขาย แหล่งติดต่อส่ือสารต่าง  ๆ ซึ่ง
องคก์รโฆษณาผลิตภัณฑ์มากเกินไป ผู้บริโภคจะให้ความเช่ือถือไว้มาก แต่ เม่ือผลิตภัณฑ์ไม่
เหมือนท่ีตัง้ความหวงัไวก็้จะเกิดความไม่พงึพอใจ ปรมิาณความไมพ่ึงพอใจ ขึน้ตามปรมิาณความ
แตกตา่งของการคาดการณ ์รวมถึงปฏิบตัไิดจ้รงิจากสินคา้ 

จากแนวคิดเรื่องการตดัสินใจซือ้ ผูว้ิจยัไดย้กเอาแนวคิด (ศิริวรรณ เสรีรตัน ์2552) มา
เป็นแนวทางของการวิจยัครัง้นี ้โดยประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ผูว้ิจยัน าขัน้ท่ี 4 คือ การตดัสินใจซือ้ 
มาใชศ้กึษาในงานวิจยัเลม่นี ้

แนวคิดการกวดวิชา 
นิภาพร พรรุง่โรจน ์(2549) กล่าวว่า การเรียนกวดวิชา คือ การเรียนนอกหอ้งเรียน โดย

เป้าหมายของผูเ้รียน คือ เรียนเพ่ือใหท้นัเพ่ือนหรือมากกว่าเพ่ือนรว่มระดบัชัน้ และน าไปสอบเพ่ือ
เพิ่มเกรดเฉล่ีย หรือเพ่ือสอบเขา้เรียนตอ่ ซึ่งการเรียนกวดวิชาจะไมไ่ดส้อนเนือ้หาท่ีแตกตา่งจากใน
ห้องเรียน แต่จะเป็นการสอนเนือ้หาเพียงบางส่วนท่ีส าคัญ  และสถาบันกวดวิชาบางท่ีจะสอน
เทคนิคในการจ าหรือวิธีการคิดลดั 

 ไพฑรูย ์สินลารตัน ์(2549) ใหค้วามหมายวา่การกวดวิชาเป็นวิถีการด าเนินชีวิตส่วนหนึ่ง
ของนกัเรียนในชัน้ตา่ง ๆ ซึ่งใหเ้หตผุลแตกตา่งกนั  โดยจ าแนกเป็น  4  ขอ้  ดงันี ้
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1.เหตผุลเชิงวิชาการ 
2.เหตผุลดา้นสตปัิญญา และจิตวิทยา 
3.เหตผุลเก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน 
4.เหตผุลจากการถกูบงัคบัทางสงัคม  

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
Hong Kong Examination and Assessment Authority (2013) ไดท้  าการส ารวจ พบว่า 

โรงเรียนกวดวิชาไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา เม่ือไม่นานมานีมี้
ผูเ้รียนสนใจท่ีจะเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ เน่ืองจากมีความพึงพอใจต่อผลท่ี
ไดร้บั โดยผูเ้รียนส่วนใหญ่อยู่ชัน้ประถมศึกษาและมธัยมศกึษารอ้ยละ 50 ซึ่งมีสาเหตท่ีุเลือกเรียน
กวดวิชา เพราะตอ้งการปรบัปรุงผลการเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 39 รองลงมาเพ่ือตอ้งการเรียนรูท้กัษะ
ในการตอบค าถาม ค่าเฉล่ียรอ้ยละ 26 ซึ่งเป็นความตอ้งการของผูป้กครอง ค่าเฉล่ียรอ้ยละ 21 
ตามล าดบั และนอกจากนีคื้อ เพ่ือแกไ้ขปัญหาในการท าการบา้น ผูส้อนในโรงเรียนกวดวิชาเก่ง
กวา่ผูส้อนในสถานศกึษา และอิทธิพลจากเพ่ือนรว่มชัน้เรียน  

Ann Redhead (2559) ไดท้  าการศกึษา  ปัจจยัการตดัสินใจเขา้เรียน ในโรงเรียนกวดวิชา
ของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต  3  จังหวัดนนทบุรี  พบว่า ระดบัชัน้เรียน และผลการเรียน แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจเรียนกวดวิชา แตกตา่งกัน  ท่ีระดบัความส าคญั  0.05  ขนาดโรงเรียน  แตกต่างกัน การ
ตดัสินใจเรียนกวดวิชา ไม่แตกต่างกัน นอกจากนีส้าเหตุท่ีเรียนกวดวิชา เพราะตอ้งการสอบเขา้
มหาวิทยาลยัได ้รองลงมาสถาบนัตอ้งมีส่ือในการสอนท่ีทนัสมยั และผูส้อนตอ้งมีช่ือเสียง 

เหมือนฝัน ธัญญศรีชยั (2558) ไดท้  าการศกึษา  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ เลือก
เรียนกวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
พบว่า  การส่งเสริมการขาย   ภาพลกัษณ์ของสถานท่ีเรียน ราคา สถานท่ี การสอนของติวเตอร ์
และการบริการของเจา้หนา้ท่ีนัน้เป็น ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดผลในการ ท่ีนกัเรียนเลือกเรียนสถาบนักวด
วิชา 

นิชาภา ภาปัทมาสน ์(2555) ท าการศกึษา  ปัจจยัท่ีมีผล ตอ่การตดัสินใจสมคัรเรียนกวด
วิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  อ าเภอเมือง   จงัหวดันครปฐม  พบว่า เรียนตามท่ี
อยากเรียน เรียนเพราะเพิ่มผลการเรียนในโรงเรียน สถาบนัมีความน่าเช่ือถือ และส่วนประสมทาง
การตลาด  ทัง้ดา้นจิตวิทยา และสงัคมลว้นตา่งมีผล 
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ศิริพร วงษ์นครินทร ์(2554) ท าการศึกษา  ปัจจยัส่วนประสม ทางการตลาดบริการ ท่ีมี
ผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า หลักสูตรการสอน และ
เอกสารเรียน ผูส้อนสอนเขา้ใจง่าย ช่ือเสียงทางการศกึษา มีช่วงเวลาใหเ้ลือกเรียนได ้ตอ้งเดินทาง
สะดวก และสามารถช าระคา่เรียนไดห้ลายทาง 

กมลพร สุขาทิพยพนัธุ ์(2554) ไดท้  าการศกึษา  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัสพุรรณบรุี  พบว่า  ปัจจยัมีอิทธิพล คือ 
ปัจจยัดา้นศกัยภาพ และความมั่นใจ 2.ปัจจยัดา้นรูปแบบการเรียน 3.ปัจจยัดา้นความพรอ้มและ
สภาพแวดลอ้ม 4.ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ ์

ดวงใจ จิตรน้อม (2554) ไดศ้ึกษาเรื่อง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัชัน้เรียน คะแนน
เฉล่ียสะสม สังกัดโรงเรียน การศึกษาของผู้ปกครอง รายไดข้องครอบครวั แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาในด้านจ านวนวิชาเรียนโดยเฉล่ียหนึ่งปีการศึกษา และด้าน
คา่ใชจ้า่ยในการเรียนกวดวิชาตอ่เทอม และเลือกเรียนรายวิชาแตกตา่งกนั 

ประภาส สุพรรณดี (2553) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ราคา การจดัจ าหน่าย ส่งผลในการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนของผูป้กครองอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายมีความเหมาะสม ราคาค่า
เรียนคุ้มค่า และมีการแจ้งค่าเล่าเรียนให้ทราบอย่างชัดเจน รองลงมา คือ โปรโมชั่น มีผลกับ
ผูป้กครอง 

ถนิมภรณ ์อินทแกลว้ (2553)  ท าการศกึษา  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ การตดัสินใจเรียนกวด
วิชา ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่า ประชากรส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง อายุอยู่ในช่วง 16 – 18 ปี ผลการเรียนเฉล่ียสะสมอยู่ในเกณฑท่ี์ดี อยู่ท่ี 3.01 – 3.50 
ผูป้กครองมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรีขึน้ไป สว่นใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั 
และ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนรวมกัน 50,000 บาท ขึน้ไป จากการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
นกัเรียนจะเลือกคณะดว้ยตนเอง และจะมีบิดามารเป็นผูใ้หค้  าแนะน า โดยมีการเตรียมความพรอ้ม
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี   4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ  
พบว่า สถาบันมีช่ือเสียง วุฒิของผู้สอนตอ้งตรงกับวิชาท่ีสอน ผลการสอบติดของเด็กท่ีเรียนท่ี
สถาบนั ซึ่งนกัเรียนส่วนใหญ่เรียนภาษาองักฤษ รองลงมาคือคณิตศาสตร ์สงัคม และภาษาไทย 
ส่วนวิทยาศาสตรเ์รียนน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเรียนในการเรียนกวดวิชาไม่เกิน 5,000 บาทต่อ1เทอม 
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และจะเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ครัง้ละ 2 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่า
เดนิทาง 

บษุกร ไวยพจน ์(2547) ไดศ้กึษาเรื่อง การตดัสินใจเรียนกวดวิชาของนกัเรียมธัยมศกึษา 
ตอนปลายสายวิทยาศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร   พบว่า  เพศ  แตกตา่งกนั  การตดัสินใจเรียน
กวดวิชาดา้นการแนะแนวของโรงเรียน และการแนะน าของผู้ปกครอง แตกต่างกัน นักเรียนท่ี
ระดบัชัน้การศกึษาตา่งกนัมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชาดา้นพฒันาผลการเรียน ดา้นการจดัการการ
สอนของโรงเรียนกวดวิชา แตกต่างกัน นักเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ต่างกันมีการ
ตดัสินใจเรียนกวดวิชาดา้นการมุ่งหวงัในการศึกษาต่อในคณะยอดนิยมและมหาวิทยาลยัชัน้น า 
และดา้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชา แตกตา่งกนั อาชีพของบิดา แตกตา่งกนั มี
การตดัสินใจเรียนกวดวิชาดา้นพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และดา้นมุ่งหวงัศึกษาต่อในคณะ
ยอดนิยม และมหาวิทยาลยัชัน้น า แตกต่างกนั อาชีพของมารดา แตกตา่งกัน มีการตดัสินใจเรียน
กวดวิชาดา้นมุ่งหวงัศึกษาต่อในคณะยอดนิยม และมหาวิทยาลยัชัน้น า  แตกต่างกัน  นกัเรียนมี
รายรบัตอ่เดือนเฉล่ียของครอบครวั  แตกตา่งกนั  การตดัสินใจเรียนกวดวิชาดา้นการมุ่งหวงัศกึษา
ตอ่ในคณะยอดนิยม และมหาวิทยาลยัชัน้น า  ดา้นพฒันาการเรียนรูท้างสงัคมของกลุ่มเพ่ือนสาย
วิทยาศาสตรแ์ละดา้นการแนะน าของผูป้กครอง แตกตา่งกนั  

จิตกาญจนน์ันท ์ขันติวงศ ์(2546)  ท าการศึกษาเรื่อง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อ ความตอ้งการ
เรียนกวดวิชาของ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4  เขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี  พบว่า 
ส่วนใหญ่ เด็กต้องการเรียนกวดวิชา ร้อยละ 85.50 วิชาท่ีต้องการกวดวิชามากท่ีสุด คือ 
คณิตศาสตร ์สอนแบบเทคนิคลัด ปัจจัยท่ีมีผล พบว่า แผนการเรียนวิทย-์คณิต มีผลกับความ
ตอ้งการเรียนกวดวิชาในทางบวก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั  0.05  เศรษฐกิจ และ สงัคม  
แหล่งข้อมูลการกวดวิชาท่ีนักเรียนได้รับจากอาจารย์ มีผลต่อความต้องการเรียนกวดวิชาใน
ทางบวก  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.10 ปัจจยัความคาดหวงัของนกัเรียน เพ่ือท่ีจะได้
คะแนนเฉล่ียสะสมเพิ่มขึน้ และปัจจยัดา้นโรงเรียนกวดวิชา คือ ช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา มีผล
มากท่ีสดุ 

สายหยดุ ผาค า (2546) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง การตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษเอกชน
ของ นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6  ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี  พบว่า  องคป์ระกอบท่ีมี
อิทธิพล ต่อการตัดสินใจ เลือกสถานท่ีเรียนพิเศษ ได้แก่ ครูผู้สอนท่ีมีเทคนิคการสอนดี มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรูไ้ดดี้ การจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ ความมีช่ือเสียง
ของสถานท่ีเรียนพิเศษ เนือ้หาวิชาเรียนดี มีช่วงเวลาเรียนท่ีตอ้งการ พนกังานในสถาบนัมีความ
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สุภาพ และอัธยาศัยดี มีส่วนลดค่าเรียน บุคคลท่ีมีอิทธิพล ได้แก่ ตัวนักเรียนเอง ผู้ปกครอง 
แหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพล ไดแ้ก่ เพ่ือน ผูป้กครอง และครูท่ีสอนในโรงเรียนตามปกติ ซึ่งนกัเรียนส่วน
ใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเลือกเรียนพิเศษท่ีโรงเรียนรัชดาวิทยา (RAC) โดยเลือกเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์ฟิสิกส ์และภาษาองักฤษ โดยมีความพงึพอใจกับการเรียนในสถานท่ีนัน้ จะไดไ้ม่ตอ้ง
เปล่ียนสถานท่ีเรียน  และผลท่ีไดร้บัจากการเรียนพิเศษ คือ ท าใหเ้ขา้ใจเนือ้หาท่ีเรียนในแตล่ะวิชา
ดีขึน้เม่ือไปเรียนในชัน้เรียนปกติ 

ปริญญา แก้วไทรนันท์ (2545) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี   6  ท่ี มีผลต่อการเรียนกวดวิชา :  ศึกษากรณี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร พบว่า นกัเรียนหญิงเรียนกวดวิชามากท่ีสดุ คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 นกัเรียนท่ีเรียน
กวดวิชาส่วนมากครอบครวัมีฐานะดี เพราะผูป้กครองท่ีมีฐานะดีย่อมไม่มีปัญหาในดา้นคา่ใชจ้่าย
ตา่ง ๆ ในการเรียนกวดวิชา ซึ่งคอ่นขา้งสงู จึงส่งบตุรหลานของตนกวดวิชาได ้ในขณะท่ีผูป้กครอง
ของนกัเรียนท่ีมีรายไดน้อ้ยคงไม่สามารถใหล้กูหลานเรียนได ้นกัเรียนกวดวิชามาจากผูป้กครองมี
ระดบัการศึกษาสูง อาจเป็นเพราะผูป้กครองท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีสูงย่อมเห็นถึงความส าคญัของ
การศกึษา จึงส่งเสรมิใหบ้ตุรหลานมีการศกึษาดีดว้ย เหตผุลในการกวดวิชารอ้ยละ 59.50 เพ่ือเป็น
การเตรียมตวัในการสอบเอ็นทรานซ ์รองลงมาเพ่ือเป็นการทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีเรียนจากการเรียน
ปกติ เพ่ือตอ้งการรูเ้ทคนิคการจ า การค านวณ และการท าขอ้สอบ ทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีเรียนแลว้
จากการเรียนปกต ิท าใหไ้ดร้บัความรูเ้พิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเรียนปกต ิผูมี้อิทธิพลตอ่การตดัสินใจ 
เรียนกวดวิชามากท่ีสดุ คือ นกัเรียนเอง รอ้ยละ 81.00 เพราะนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุน่ บิดา 
มารดาหรือผูป้กครองไม่สามารถบงัคบันกัเรียนใหเ้รียนกวดวิชาได ้รองลงมาคือกลุ่มเพ่ือน รอ้ยละ 
43.50 และพอ่แม ่ผูป้กครอง รอ้ยละ 9.00 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัย  เรื่อง  “องคป์ระกอบผลิตภัณฑแ์ละการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล”  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการอย่างเป็นขัน้ตอน เพ่ือใหไ้ดม้า
ซึ่งขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่ง พรอ้มทัง้น าไปวิเคราะหด์ว้ยวิธีการทางสถิติดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและขัน้ตอนการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและข้ันตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การด าเนินการวิจยัครัง้นี ้ใชว้ิธีการวิจยัแบบผสม ( Mixed  Method ) ประกอบดว้ย การ

วิจยัเชิงปริมาณ  ( Quantitative  Research )  และการวิจยัเชิงคณุภาพ  ( Qualitative  Research 
) โดยประชากร และกลุม่ตวัอยา่งของการวิจยั ในแตล่ะแบบจะประกอบดว้ย 

1.1  การวิจยัเชิงคณุภาพ 
ผูใ้หข้อ้มลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ  คือ  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  มีทัง้สิน้  10  คน  แบ่งออกเป็น นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีเคยใชบ้ริการสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  จ  านวน  5  คน  และนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีเคยใชบ้รกิารสถาบนักวดวิชาในเขตปรมิณฑล  จ านวน  5  คน  โดย
การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling ) 

1.2 การวิจยัเชิงปรมิาณ 
ประชากรในการวิจยั 

ประชากรในการศึกษา  คือ  นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเคยสมัคร
เรียนในสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ไมท่ราบประชากรท่ีแนน่อน 
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั  คือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีเคยสมคัรเรียนใน

สถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดย
ค านวณสูตรไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2555, น. 26-27)  ก าหนด
ระดบั ความเช่ือมั่นเทา่กบั 95 % 
 

สตูร        n= 
Z2pq

e2  

 

เม่ือ          n  =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  

                  Z  =  ระดบัความเช่ือมั่น  

                  e  =  ความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมใหเ้กิดขึน้ได ้ 

                  p  =  ความนา่จะเป็นของประชากร  

                  q  =   1  -  p  

แทนคา่ 

                                                      n =
(1.96)2(0.5)(1-0.5)

0.052  

                                                      n  = (3.8416) (0.25)
    (0.0025)

  

                                                      n   =  384.16  หรือ  385  ตวัอยา่ง 

 

ระดบัคา่ความผิดพลาดสงูสดุท่ียอมใหเ้กิดไม่เกิน  5 %  หรือ  0.05  จากการค านวณ
จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั  385  ตวัอย่าง  เพิ่มเติมอีก  15  ตวัอย่าง  จะไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ท่ีใชใ้นการวิจยั  เทา่กบั  400  ตวัอยา่ง   

 จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  เท่ากับ  385  ตวัอย่าง  จากนัน้ผูว้ิจัยได้
เก็บเพิ่ม เพ่ือปอ้งกนัแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณไ์ว ้4% หรือเท่ากบั 15 ตวัอย่าง ดงันัน้กลุ่มตวัอย่าง
ของงานวิจยัจงึเทา่กบั  400  ตวัอยา่ง  โดยใชว้ธีิสุม่ตวัอยา่งตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
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การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  
ขัน้ตอนท่ี   1  วิธีการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive  sampling ) โดยเจาะจงท่ีจะ

เลือกเก็บแบบสอบถามในแหลง่ท่ีมีสถาบนักวดวิชาตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 
ขัน้ตอนท่ี  2 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควตา  ( Quota  Sampling ) โดยก าหนดโควตา

ของเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือใหไ้ดส้ัดส่วนท่ีเท่ากัน โดยจะท าการเก็บขอ้มูลจาก
บรเิวณท่ีมีสถาบนักวดวิชาตัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑลดงันี ้
 

ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในแตล่ะเขต     = 
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด

จ านวนเขตท่ีเลือก
 

                                                   

                                                   = 
400

2
 

 

                                                   = 200 

ดงันัน้ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เท่ากับ เขตละ 
200 คน  

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience  sampling) 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยจะท าการแจกแบบสอบถามตามกลุม่ตวัอยา่ง  ท่ีก าหนดไวใ้นขัน้ตอนท่ี 
2 จนครบ 400 ตวัอยา่ง 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งสรา้งขึน้เพ่ือศึกษาเรื่อง 

องคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปรมิณฑล  โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น  3  สว่น  ดงันี ้

สว่นท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มลูสว่นบคุคล  ค าถามมีทัง้หมด 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
ขอ้ท่ี 1 เพศ ซึ่งแบง่ออกเป็น เพศชาย และ เพศหญิง  ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนาม

บัญญั ติ   (Nominal  scale) ลักษณะค าถาม ท่ี มีค าตอบให้เลือก   2  ทาง  (Dichotomous  
question) 
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ขอ้ท่ี  2  ระดบัชัน้เรียน  ระดบัการวดัขอ้มูล  ประเภทเรียงล าดบั  ( Ordinal  scale ) 
ลกัษณะค าถาม ท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous question) ไดแ้ก่ 

1. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4  
2. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  
3. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6  

ขอ้ท่ี 3 แผนการเรียน  ระดบัการวดัขอ้มลู  ประเภทนามบญัญัติ  ( Nominal  scale ) 
ลกัษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous question) ไดแ้ก่ 

1. วิทย ์– คณิต 
2. ศลิป์ – ค านวณ 
3. ศลิป์ – ภาษา 
4. อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ .................... 

ข้อท่ี 4 คะแนนเฉล่ียสะสม  ระดับการวัดข้อมูล  ประเภทเรียงล าดับ  ( Ordinal  
scale ) ลกัษณะค าถาม ท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multichotomous question) ไดแ้ก่ 

1.ต ่ากวา่2.49 
2.2.50 – 2.99 
3.3.00 – 3.49 
4.3.50 – 4.00 

ข้อท่ี 5 สังกัดของโรงเรียน  ระดับการวัดข้อมูล ประเภทนามบัญญัติ  ( Nominal  
scale ) ลกัษณะค าถาม ท่ีมีค  าตอบใหเ้ลือก  (Multichotomous question) 

1. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
2. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัของรฐั 
3. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 
4. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
5. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัเอกชน 
6. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  

 ขอ้ท่ี  6  ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง  ระดบัการวดัขอ้มูล  ประเภทเรียงล าดบั  ( 
Ordinal  scale )  ลักษณะค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก   ( Multichotomous  question )  
ไดแ้ก่ 

1. ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
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2. ปรญิญาตร ี
3. สงูกวา่ปรญิญาตรี 

 ข้อท่ี  7  รายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  ระดับการวัดข้อมูลประเภท
เรียงล าดบั  ( Ordinal  scale ) ตามระดบัการศึกษาลกัษณะค าถาม ท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก  ( 
Multichotomous  question ) (พรศริ ิอมรพชัระ 2559) ไดแ้ก่ 

1.ต ่ากวา่หรือเทา่กบั  30,000  บาท  
2. 30,001  –  55,000  บาท  
3. 55,001  –  75,000  บาท  
4. ตัง้แต ่ 75,001  บาท ขึน้ไป  

ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามองคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์ โดยมีองคป์ระกอบย่อยท่ีใชใ้นการวิจยั
ครัง้นี ้5 ดา้น ดงันี ้

1. ผลิตภณัฑห์ลกั  ( Core  Product ) 
2. รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ ( Tangible  or  Formal  Product ) 
3. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  ( Expected  Product ) 
4. ผลิตภณัฑค์วบ  ( Augmented  product ) 
5. ศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ ( Potential  Product ) 

 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended question)  มี
ระดบัการวดัขอ้มลู ประเภทอนัตรภาคชัน้  ( Interval  scale ) เป็นการใหค้ะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  ( Rating  scale  question ) ทั้งหมดจ านวน  19  ขอ้  โดยแบ่งแสดงความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน  5  หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสดุ  
คะแนน  4  หมายถึง  มีความส าคญัมาก  
คะแนน  3  หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง  
คะแนน  2  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ย  
คะแนน  1  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ยท่ีสดุ  

  



  36 

การอภิปรายผลจะใชก้ารวดัขอ้มลู ประเภทอนัตรภาคชัน้  ( Interval  Scale ) โดยใช้
เกณฑเ์ฉล่ียในการค านวณ ดงันี ้

อนัตรภาคชัน้       =  
คะแนนสงูสดุ-คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                            

             =  
5 - 1

5
 

                          

                         =  0.80 

สรุปเกณฑค์วามหมายของคะแนน  ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย  4.21  –  5.00  หมายความวา่  ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย  3.41  –  4.20  หมายความวา่  ระดบัความส าคญัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61  –  3.40  หมายความวา่  ระดบัความส าคญัปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย  1.81  –  2.60  หมายความวา่  ระดบัความส าคญันอ้ย  
คะแนนเฉล่ีย  1.00  –  1.80  หมายความวา่  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสดุ  
 สว่นท่ี  3  แบบสอบถามการรบัรูก้ารส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ  ท่ีมีอิทธิพลตอ่

การสมัครเรียนสถาบันกวดวิชา ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีให้คะแนนแบบลิเคอรท์   (  Likert  
scale  ) มี จ  านวน   19  ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น   ( Interval  scale )  
ก าหนดการใหค้ะแนนระดบัความส าคญัออกเป็น  5  ระดบั  โดยก าหนดน า้หนกัความส าคญัของ
แตล่ะระดบั  ดงันี ้ 

คะแนน  5  หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสดุ  
คะแนน  4  หมายถึง  มีความส าคญัมาก  
คะแนน  3  หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง  
คะแนน  2  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ย  
คะแนน  1  หมายถึง  มีความส าคญันอ้ยท่ีสดุ  

การแปลผลการวิจัยของลักษณะ แบบสอบถามท่ีใช้ระดับ การวัดขอ้มูล ประเภท
อันตรภาคชั้น  ( Class  Interval )  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินผลระดับเกณฑ์การให้คะแนน
คา่เฉล่ียในแตล่ะระดบัชัน้ใชส้ตูรการค านวณชว่งกวา้งของชัน้  ดงันี ้ (ชศูรี วงศร์ตันะ 2560, น. 25) 
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                  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้    =   
ขอ้มลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –ขอ้มลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                                            =   
5– 1

5
    

              =     0.8 

 ดงันัน้แปลความหมายของระดบัความส าคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การ  ต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดด้งันี ้ 

คะแนนเฉล่ีย  4.21  –  5.00 หมายความวา่  ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย  3.41  –  4.20 หมายความวา่  ระดบัความส าคญัมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61  –  3.40 หมายความวา่  ระดบัความส าคญัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.80  –  2.60 หมายความวา่  ระดบัความส าคญันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00  –  1.80 หมายความวา่  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสดุ 

 สว่นท่ี  4 แบบสอบถามการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ่งเป็นแบบสอบถามโดยวิธีใหค้ะแนน แบบลิเคอรท์  ( Likert  scale 
)  มีจ  านวน  16  ขอ้  ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชัน้  ( Interval  scale )  ก าหนดการให้
คะแนนระดบั ความคิดเห็นออกเป็น  5  ระดบั  โดยก าหนดน า้หนักความคิดเห็นของแต่ละระดบั  
ดงันี ้

คะแนน  5  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
คะแนน  4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
คะแนน  3  หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนน  2  หมายถึง  ไมเ่ห็นดว้ย 
คะแนน  1  หมายถึง  ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 

การแปลผล การวิจัยของลักษณะ แบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น  ( Class  Interval )  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินผลระดับเกณฑ์การให้คะแนน
คา่เฉล่ียในแตล่ะระดบัชัน้ใชส้ตูรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้  ดงันี ้ (ชศูรี วงศร์ตันะ 2560, น. 25) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้    =   
ขอ้มลูท่ีมีคะแนนสงูสดุ –ขอ้มลูท่ีมีคะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

                                              =   
5– 1

5
   

         =     0.8 

 ดังนั้นแปลความหมายของระดับ ความคิดเห็นการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  
ไดด้งันี ้

คะแนนเฉล่ีย  4.21  –  5.00  หมายความว่า  ความคิดเห็นการตัดสินใจซื ้อ 
คอรส์เรียนอยูใ่นระดบั  ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย  3.41  –  4.20  หมายความว่า  ความคิดเห็นการตัดสินใจซื ้อ 
คอรส์เรียนอยูใ่นระดบั  ดี 

คะแนนเฉล่ีย  2.61  –  3.40  หมายความว่า  ความคิดเห็นการตัดสินใจซื ้อ 
คอรส์เรียนอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.80  –  2.60  หมายความว่า  ความคิดเห็นการตัดสินใจซื ้อ 
คอรส์เรียนอยูใ่นระดบั  ไมดี่ 

คะแนนเฉล่ีย  1.00  –  1.80  หมายความว่า  ความคิดเห็นการตัดสินใจซื ้อ 
คอรส์เรียนอยูใ่นระดบั  ไมดี่อยา่งมาก 

ขัน้ตอนการสรา้ง และการหาคณุภาพเครื่องมือ  
ผูวิ้จัยไดศ้ึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจัยองคป์ระกอบผลิตภัณฑแ์ละ

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล จากนัน้วิเคราะห ์ 
และสรา้งขอ้ค าถามตามขัน้ตอน  ดงันี ้

1. ศกึษาแนวคดิและทฤษฎี  เอกสาร  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้งานวิจยั  โดย
มีรายละเอียดตามบทท่ี 2 เพ่ือน ามาสรา้งแบบสอบถาม 

2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะส่วนบุคคล องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ และการตัดสินใจซื ้อคอรส์เรียน เพ่ือสรา้ง
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แบบสอบถาม โดยให้ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ นิยามศัพท์  และกลุ่มตัวอย่าง  ของ
งานวิจยันี ้

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถามโดยอา้งอิงจากกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
หวัขอ้งานวิจยัครัง้นี ้

4. น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้  เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบ  และใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุง  แกไ้ขประโยคใหเ้ขา้ใจง่าย  มีความถูกตอ้งของ
ส านวนภาษา เพ่ือใหไ้ดข้อ้ค าถามท่ีมีขอ้ความตรงตาม กบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

5. น าแบบสอบถามมาแกไ้ข ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์
6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านกระบวนการตามข้อ 5 เสนอให้ ผู้เช่ียวชาญพิจารณา

ตรวจสอบเชิงพินิจ  ( Face  Validity ) โดยตรวจสอบความถกูตอ้ง ความเหมาะสม และครอบคลมุ
เนือ้หา ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้ซึ่งผลพิจารณา พบว่า มีขอ้ค าถามท่ี  ผูเ้ช่ียวชาญ
ไดใ้หค้  าแนะน า ในการใชภ้าษา ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึวิพากษ ์และปรบัแกข้้อค าถามกบัอาจารยผ์ูค้วบคมุ
ปรญิญานิพนธ ์

7. น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลอง  ( Try  Out )  กบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีไดม้าจากการสุม่ และมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอยา่ง  จ  านวน  30  คน  จากนัน้น าผล
การตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (reliability) จากแบบสอบถามท่ีผ่านการ
คัดเลือก โดยวิธีการ หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า  (α -  Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบัค  ( 
Cronbach )  (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2555, น. 449-450) ค่าแอลฟ่าท่ีไดห้มายถึงความคงท่ีของ
แบบสอบถาม คา่ท่ีใกลเ้คียงกบั  1  มาก  แสดงว่ามีคา่ความเช่ือมั่นสงู และน าแบบสอบถามไปใช้
กบักลุม่ตวัอยา่ง  โดยงานวิจยัเรื่องนีย้อมรบัคา่ความเช่ือมั่นอยู่ท่ีระดบั 0.70 ขึน้ไป 

7.1 แบบสอบถามองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์จ านวน 19 ขอ้ ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑห์ลกั จ านวน 4 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.72 
รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์จ านวน 5 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.70 
ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั จ  านวน 3 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.70 
ผลิตภณัฑค์วบ จ านวน 4 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.70 
ศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์จ านวน 3 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.73 

7.2 แบบสอบถามการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ จ านวน 19  ข้อ 
ประกอบดว้ย 

การโฆษณา จ านวน 3 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.80 



  40 

การสง่เสรมิการขาย จ านวน 5 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.78 
การขายโดยพนกังานขาย จ านวน 4 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.79 
การตลาดทางตรง จ านวน 3 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.78 
การตลาดเชิงกิจกรรม จ านวน 4 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.75 

7.3 แบบสอบถามการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา  จ  านวน 16 
ขอ้ ประกอบดว้ย 

การรบัรูปั้ญหา จ านวน 3 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.79 
การคน้หาขอ้มลู จ  านวน 3 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.76 
การประเมินทางเลือก จ านวน 3 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.73 
การตดัสินใจซือ้ จ  านวน 4 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.71 
พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ จ  านวน 3 ขอ้ มีคา่ความเช่ือมั่น เทา่กบั 0.75 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูในการศกึษา โดยไดแ้บง่ขัน้ตอนในการรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

1.ท าเรื่องขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีใชเ้ป็นกลุม่ตวัอย่างในงานวิจยั 

2.น าส าเนาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย ในการด าเนินเก็บขอ้มลู 

3.เก็บแบบสอบถาม ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บดว้ยตนเอง 
4.น าแบบสอบถามจากการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 3 มาท าการตรวจสอบความ

สมบรูณข์องการตอบ ตรวจรอ่งรอยระบถุึงการไมต่ัง้ใจท าแบบสอบถาม พิจารณาการตอบ แลว้ท า
การคดัเลือกฉบบัท่ีสมบรูณน์ ามาตรวจใหค้ะแนน 

5.วิเคราะหข์อ้มลู ตามวตัถปุระสงคง์านวิจยั  และแสดงผล 
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การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
การจดัท าขอ้มลู 

1. การตรวจสอบขอ้มลู  (Editing) ตรวจดคูวามสมบรูณข์องแบบสอบถาม  และแยก
แบบสอบถามไมส่มบรูณ ์

2. การลงรหสั  ( Coding ) โดยน าแบบสอบถาม ท่ีตรวจถกูตอ้ง แลว้มาลงรหสั 
3. การประมวลผลขอ้มลู  โดยน าขอ้มลูท่ีลงรหสัแลว้มาบนัทึก  และประมวลผล โดย

ใชโ้ปรแกรมspss เพ่ือวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน ซึ่งแยกการวิเคราะหข์อ้มูล
ออกเป็นสว่นๆ ดงันี ้

 การวิเคราะหข์อ้มลู 
1.  การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนา  ( Descriptive  statistics ) ไดแ้ก่ 

1.1 จากแบบสอบถามส่วนท่ี  1  ขอ้มูลดา้นลักษณะประชากรศาสตร ์วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ี  ( Frequency )  และแสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ  ( Percentage ) 

1.2 จากแบบสอบถามส่วนท่ี  2  ขอ้มูลองคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์วิเคราะหข์อ้มูล
โดยคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

1.3 จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ขอ้มูลการรบัรูก้ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณา 
วิเคราะหข์อ้มลูโดยคา่เฉล่ีย  ( Mean )  และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  deviation )  

1.4 จากแบบสอบถามส่วนท่ี 4 ขอ้มลูการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวด
วิชา  วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉล่ีย  ( Mean )  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  
deviation ) 

2.  การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตเิชิงอนมุาน  ( Inferential statistics ) ไดแ้ก ่
2.1 การทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 1 คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ท่ีมีลกัษณะส่วนบคุคล แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา  แตกต่างกัน ใชส้ถิติวิเคราะห ์Independent Samples t-test 
ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉล่ีย ของกลุ่มตวัอยา่ง 2  กลุม่  โดยกลุ่มตวัอยา่งทัง้  2  เป็นอิสระตอ่กนั 
ใชท้ดสอบขอ้มูลเก่ียวกับ เพศ ใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว  ANOVA ( One - Way  
analysis  of  Variance )  ทดสอบความแตกตา่ง ของคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง ตัง้แต ่2  กลุ่ม ขึน้
ไป ใชท้ดสอบข้อมูลเก่ียวกับ  ระดบัชั้นเรียน  แผนการเรียน  คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน 
สงักดัของโรงเรียน  ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง  และรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน   



  42 

2.2 การทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 2 คือ องคป์ระกอบผลิตภัณฑ์  มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบนักวดวิชาของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  วิเคราะหโ์ดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้น ( Multiple  
Regression  Analysis ) 

2.3  การทดสอบสมมติฐาน ส่วนท่ี  3  คือ การรบัรูก้ารส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  วิเคราะหโ์ดย ใชก้ารวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงซอ้น ( Multiple  Regression  Analysis ) 

2.4 การทดสอบสมมติฐานส่วนท่ี 4 คือ  การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชา  ประกอบดว้ย  การรบัรูปั้ญหา  การคน้หาขอ้มลู  การประเมินทางเลือก  การตดัสินใจซือ้  
และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบนักวดวิชาของ
นกัเรียน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  วิเคราะหโ์ดย ใช้
การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงซอ้น ( Multiple  Regression  Analysis ) 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
1. การวิจยัเชิงคณุภาพ ( Qualitative Research ) 

การวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดท้  าการสมัภาษณ์ แบบเจาะลึก  ( In - depth  Interview ) 
ซึ่งเป็นวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพมาใช ้โดยท าการสมัภาษณห์ลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท า
การทดสอบสมมติฐานดว้ยวิธีการเชิงปรมิาณ ซึ่งเป็นการทดสอบอีกครัง้ เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบเชิงลึกท่ี
สามารถอธิบายรายละเอียดมากยิ่งขึน้แก่ผลการวิจัย และท าให้มีขอ้สนับสนุนผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยัดว้ยวิธีการเชิงปริมาณ การสมัภาษณด์ว้ยวิธีดงักล่าวจะเป็นประโยชนใ์หผู้ว้ิจยั
สามารถเขา้ใจ และอธิบายสาเหตขุองผลการวิจยัไดย้ิ่งขึน้ 

การก าหนดประชากร  และการเลือกผูใ้หข้อ้มลู 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้  ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเคยใช้
บรกิารสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  จ  านวน  200  คน  และนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายท่ีเคยใชบ้รกิารสถาบนักวดวิชาในเขตปรมิณฑล จ านวน 200 คน  

ผูใ้หข้อ้มลู 
ผูใ้หข้อ้มลู  คือ  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  จ านวน  10  คน  แบง่เป็น  

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเคยใช้บริการสถาบันกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จ านวน  5  คน  และนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเคยใชบ้ริการสถาบนักวดวิชาในเขต
ปรมิณฑล จ านวน  5  คน  ซึ่งไดม้า โดยการเลือกแบบเจาะจง  ( Purposive  Sampling )  

การสรา้ง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
การวิจยันี ้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสมัภาษณ์ แบบเจาะลึก  ( In – depth  Interview ) ท า

การสมัภาษณ ์แบบกึ่งโครงสรา้ง  ( Semi  structured  Interview ) ซึ่งตัง้ค  าถามไวต้ายตวั  เพ่ือให้
ไดข้อ้มูล ตามวตัถุประสงค ์โดยประเด็นของค าถามจะสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเก่ียวกับองคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์ และการส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการท่ีมีอิทธิพล ตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์ เรียนของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ผูว้ิจยัจะท าการสมัภาษณด์ว้ยตนเอง โดยท าการจดบนัทึกรายละเอียด และท าการ

บนัทึกเสียงในขณะสมัภาษณ ์เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลทัง้ท่ีเป็นขอ้เท็จจริง และแสดงความคิดเห็น
จากผูใ้หข้อ้มลู  เพ่ือน ามาใชว้ิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป โดยจะท าการสมัภาษณจ์ากผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 
10 คน แบง่เป็น นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเคยสมคัรใชบ้ริการสถาบนักวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร  จ  านวน  5  คน  และนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีเคยใชบ้รกิารสถาบนั
กวดวิชาใน  เขตปรมิณฑล  จ านวน  5  คน   

การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
 ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มูล ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ เป็นรายบุคคลดว้ยตนเอง 

โดยสรุปขอ้มูลจากการจดบนัทึก ประกอบกับถอดค าสัมภาษณ์ท่ีไดบ้ันทึกไว ้เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี
ครบถว้น ทัง้นีผู้ว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูล โดยใชก้ารสรุป และจดัหมวดหมู่เนือ้หา  และน าเสนอผลการ
วิเคราะห ์ในประเด็นตา่งๆ ในลกัษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห ์(Analytical Description) และจะ
เลือกน าเสนอขอ้มูลเฉพาะเรื่องท่ีท าการศึกษาเท่านัน้ในส่วนของการอภิปรายผล หลงัจากเสนอ
ผลการวิจยั  

2.  สถิตเิชิงพรรณนา  ( Descriptive  Statistics)  พืน้ฐานประกอบดว้ย 
 1.1  ค่ารอ้ยละ  ( Percentage )  ใชแ้ปลความหมายของ ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคล

ในแบบสอบถาม สว่นท่ี 1  โดยใชส้ตูรดงันี ้ (ศริวิรรณ เสรีรตัน ์2552) 
 

                             P = 
f

n
(100)   
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เม่ือ                       P     แทน   รอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์

                            f      แทน   ความถ่ีของขอ้มลูในแตล่ะกลุม่ 

                           n     แทน   จ  านวนความถ่ี 

 

1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean : x ̅) (ชศูรี วงศร์ตันะ 2560, น. 37) 
 

                               x ̅= 
∑ x

n
 

 

เม่ือ                        x ̅    แทน   คา่คะแนนเฉล่ีย 

                             ∑ x แทน   ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด หรือ คะแนนทัง้หมด 

                          n    แทน   จ  านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
 1.3 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D)  เพ่ือให้ทราบถึง

ลกัษณะพืน้ฐานของขอ้มลู  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2561, น. 49) โดยใชส้ตูร 
 

                           S.D. = √
n ∑ x2-( ∑ x)2

n(n-1)
 

 
 เม่ือ                   S.D.  แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                         ∑ x   แทน  ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 

                        ∑ x2  แทน  ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมดยกก าลงัสอง 

                     ( ∑ x )2 แทน  ผลรวมของขอ้มลูแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

                        n      แทน  จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง หรือ จ านวนขอ้มลู 
                                           ทัง้หมด 

                     n-1  แทน  จ านวนตวัแปรอิสระ 
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3.สถิติท่ีใชห้าคา่ความเช่ือถือ (Reliability)  ของแบบสอบถาม  โดยใชว้ดัคา่สมัประสิทธ์ิ
อลัฟา ( Cronbach’s  alpha  coefficient )  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2561, น. 34) โดยใชส้ตูรดงันี ้ 

 

α= 
kcovariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(k-1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ /variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

            

            เม่ือ                         α   แทน  คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

                     k   แทน  จ านวนค าถาม 

                         covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค าถามตา่ง ๆ  

                              variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
4.  สถิตเิชิงอนมุาน  ( Inferential  statistics ) เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ไดแ้ก่  

4.1  การทดสอบโดย ใช ้t-test ส าหรบัทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ีย 
ของกลุม่ตวัอยา่ง  2  กลุ่ม  ท่ีเป็นอิสระกนั  คือไมมี่สมาชิกรว่มกนั Independent sample t-test ใช้
สตูรดงันี ้(ธานินทร ์ศลิป์จารุ 2550, น. 179) 

4.1.1 กรณีคา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนัหรือเท่ากนั S1
2=S2

2 

t = 
x1̅-x2̅

√Sp
2 (

1
n1
+

1
n2

)

 

สถิตทิดสอบ  t  มีองศาอิสระ  df =  n1  +  n2  –  2  

             เม่ือ                          t   แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา t-distribution 

                        x1̅, x2̅ แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1  และกลุม่ท่ี  2 

                            Sp
2    แทน  คา่ความแปรปรวนรวม 

                         n1,n2 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1  และกลุม่ท่ี  2 

                                      i.กรณีคา่ความแปรปรวนแตกตา่งกนัหรือไมเ่ทา่กนั S1
2≠S2

2 
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                                          t  =  
x1̅-x2̅

√
s1
2

n1
+

s2
2

n2

 

                 โดยท่ี            f  =  
(
s1
2

n1
+ 

s2
2

n2
)2

(
s1
2

n1
)2

n1-1
+
(
s2
2

n2
)2

n2-1

 

                  เม่ือ                     t    แทน    คา่สถิต ิท่ีใชพ้ิจารณา  t - distribution 

                                     x1̅,x2̅    แทน    คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 และกลุม่ท่ี 2 

                                    s1
2,s2

2   แทน     คา่ความแปรปรวน ของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งท่ี  1 และ  

                                                              กลุม่ท่ี  2  

                                      n1, n2  แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง กลุม่ท่ี  1  และ กลุม่ท่ี  2 

3.2 การทดสอบ โดยใช้ F- test หรือการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว 
(Oneway Analysis of Variance: ANOVA) โดยทดสอบความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ีย ของกลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่า  2  กลุ่ม โดยดคู่าความแปรปรวนจากตาราง  Homogeneity  of  Variances ซึ่ง
จะใช้ สถิติวิ เคราะห์จากค่า  ANOVA  (F)  หรือ  ค่า  Brown – Forsythe  (B)  เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานขอ้  1  ลกัษณะสว่นบคุคลอ่ืนๆ ใชส้ตูรดงันี ้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2561, น. 115) 
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ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวน แบบทางเดียว  ( One – WAY  ANOVA ) 

Source ท่ีมา องศาอิสระdf ผลบวกก าลงัสอง SS MS=
ss
df

 F 

ระหวา่งกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

k-1 

n-k 

SSB 

SSW 

      MSB 

MSW 

MSB/ MSW 

 

รวม n-1    

ท่ีมา: กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2561) สถิตสิ  าหรบังานวิจยั. หนา้115 

        เม่ือ               F      แทน    คา่สถิตท่ีิใชใ้นการพิจารณา F - Distribution 
                          MSB   แทน    คา่ความแปรปรวน ระหวา่งกลุม่ 
                          MSW  แทน    คา่ความแปรปรวน ภายในกลุม่ 
                             K     แทน    จ  านวนกลุม่ ของตวัอยา่ง ท่ีน ามาทดสอบ 
                                                สมมตฐิาน 
                             N     แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
                           SSB   แทน    ผลรวมก าลงัสอง ระหวา่งกลุม่ 
                           SSW  แทน    ผลรวมก าลงัสอง ภายในกลุม่ 
                             k-1   แทน    ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ระหวา่งกลุม่ 
                             n-k   แทน    ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ภายในกลุม่ 

 

3.2.1 สตูรการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว  ( Brown – forsythe :  β ) ใช้
ในกรณี ท่ีความแปรปรวนแตกตา่งกนั (Hartung. 2001: 300)  สามารถเขียนสตูร  ไดด้งันี ้

 

β = 
MS(B)
MS(W)
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โดยคา่            MS(W)= ∑ [1-
ni

N
]

k

i=1
si

2 

 

                 เม่ือ             β     แทน    คา่สถิต ิท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown - Forsythe 

                               MS(B)แทน    คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่ง 
                                                     กลุม่  

                              MS(W)แทน   คา่ประมาณของความแปรปรวนภายใน 
                                                      กลุม่  

                                k          แทน   จ  านวนกลุม่ของตวัอยา่ง 
                               ni         แทน    จ  านวนตวัอยา่งของกลุม่ ท่ี  I  

                           N         แทน    ขนาดของประชากร 

                               s1
2        แทน    คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ี  i  

 กรณีพบความแตกต่างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี  0.05  หรือระดบัความเช่ือมั่น 95 % โดยใชสู้ตร
ตามวิธี  Least  Significant  Difference :  LSD หรือ Dunnett T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ของ
กลุม่ตวัอยา่ง ใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2555, น. 333) 

 
3.2.2 สูตรการวิเคราะหผ์ลต่างค่าเฉล่ียรายคู่LSD (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2555, 

น. 333)  สามารถเขียนไดด้งันี ้

LSD= t1α2 ;n-k√
2MSE

ni
 

                   โดย                             n1 ≠ n2  และ  r = n-k 

                     เม่ือ      LSD       แทน   คา่ผลตา่งนยัส าคญั ท่ีค  านวณไดส้  าหรบักลุม่ตวัอยา่งท่ี            

                                                         i  และ  j MSE 

                                    MSE       แทน   คา่  Mean  square  error  จากตารางวิเคราะห ์ความ 
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                                                         แปรปรวน 

                                         k        แทน    จ  านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชท้ดสอบ 

                                          n       แทน    จ  านวนขอ้มลูตวัอย่างทัง้หมด 

                                          α       แทน    คา่ความเช่ือมั่น 

3.2.3 สตูรการวิเคราะหผ์ลตา่งคา่เฉล่ียรายคู ่ Dunnett  T3  (Keppel.1982:153-
155)  สามารถเขียน ไดด้งันี ้

d̅D= 
qD√2(MSS A⁄ )

√S
 

 

                       เม่ือ         d̅D     แทน    คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน Dennett test 

                                     qD      แทน   คา่จากตาราง  Critical  values  of  the  Dennett  Test 

                                MSS A⁄    แทน    คา่ความแปรปรวน ภายในกลุม่ 

                                          S       แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
3.3 การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู  ( Multiple  Regression  Analysis ) 
การวิเคราะหค์วามถดถอย เชิงพหุคูณระหว่าง ตัวแปรตาม (Y)  และตัวแปรอิสร

(X)ของประชากรจะเห็นไดว้่า กลุ่มตวัแปรอิสระ (α+β1x1+β2x2+...+βkxk)สามารถอธิบาย 
การเปล่ียนแปลงคา่ ของตวัแปรตามไดส้่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปล่ียนแปลง ท่ีไม่สามารถอธิบาย

ได้เรียกว่า ค่าความคลาดเคล่ือน ในการพยากรณ์ (Error : ε ) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง

พหุคณูจะเป็นการพยากรณ์ หาค่าสมัประสิทธ์ิ α  และ ค่า β1 จากคา่สถิติ  a  และ  b  ท่ีไดจ้าก
การค านวณโดยกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชห้ลกัการวิเคราะห ์คือ สมัประสิทธ์ิท่ีค  านวณได ้จะตอ้งเป็นคา่
สมัประสิทธ์ิท่ีท าใหส้มการดงักล่าวมีค่า ความคลาดเคล่ือนก าลงัสองรวมกนันอ้ยสุด  ( Ordinary  
Least  Square  :  OLS ) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2561, น. 173) 
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สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

                                     Y       =    α+β1x1+β2x2+...+βkxk+ε 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอยา่ง 

                                    Y        =    a+b1x1+b2x2+...+bkxk 
 

               โดยท่ี             x     แทน     ตวัแปรอิสระ 

                                    Y     แทน      ตวัแปรตาม 

                                     k     แทน      จ  านวนตวัแปรอิสระ 

เม่ือ  α  และ  a เป็น จดุตดั แกน Y ของ สมการถดถอย  หรือ  ค่าของ  Y เม่ือ ใหต้วั
แปรอิสระทัง้หมดมีคา่เทา่กบัศนูย ์

เม่ือ  β  และ  b เป็นสมัประสิทธ์ิ ถดถอย  ( Partial  regression  coefficient )  ของ
ตวัแปรอิสระ แตล่ะตวัแปรอ่ืนมีคา่คงท่ี 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิ a  และ  b  สามารถ ค านวณไดจ้ากสตูร ดงันี ้

                                           a         =   Y-b1x1-b2x2-...-bkxk 

                                           bi        =   
∑ XiYi- ∑ Xi ∑ Yi

n ∑ Xi
2-( ∑ Xi)2

 

 
การวิเคราะหเ์ชิงถดถอย เชิงพหคุณูมีเง่ือนไขท่ีส าคญัคือ 
1. ความผิดพลาด  (error)  ตอ้งเป็นตวัสุม่ และ มีการแจกแจงแบบโคง้ปกต ิ
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม  (Y)  ในทกุคา่ ของตวัแปรอิสระ (X) จะตอ้ง  
    เทา่กนั  
3. คา่ความผิดพลาดของ ตวัแปรตาม  (Y)  แตล่ะคา่ เป็นอิสระกนั 
4. ตวัแปรอิสระท่ีน า มาวิเคราะหจ์ะตอ้งเป็น อิสระกนั 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

การวิจยันีมุ้่งศกึษา องคป์ระกอบผลิตภัณฑแ์ละการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลความหมายของผล
การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดสญัลกัษณท่ี์ใชใ้การวิเคราะหข์อ้มลูไวด้งันี ้
 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
n              แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

x ̅            แทน  คา่เฉล่ีย  ( Mean ) 
S.D.        แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard  Deviation ) 
t              แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา t - distribution 
F             แทน  คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา F - distribution 
SS           แทน  ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง  ( Sum  of  Squares ) 
MS          แทน  คา่คะแนนเฉล่ียของผลบวกก าลงัสองของคะแนน ( Mean  of   
                         Squares ) 
df            แทน  ระดบัชัน้ของความเป็นอิสระ  ( Degree  of  Freedom ) 
B             แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 

RAdj
2        แทน  คา่สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ ของสถิตวิิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู 

r              แทน  คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
*              แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
**            แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 
Sig.         แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

 H0         แทน  สมมตฐิานหลกั  ( Null  Hypothesis ) 

 H1         แทน  สมมตฐิานรอง  ( Alternative  Hypothesis ) 
  



  52 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลู  ผูว้ิจยัได ้น าเสนอผลตาม ความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการ

น าเสนอ ออกเป็น  3  สว่น  ดงันี ้
สว่นท่ี  1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
สว่นท่ี  2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา แบง่ออกเป็น 4  ตอน  ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้เรียน แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจบุนั สงักดัของโรงเรียน ระดบั
การศกึษาของผูป้กครอง  และรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ีย ตอ่เดือน 

ตอนที ่ 2 การวิเคราะหข์อ้ม ูลองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
ตอนที ่ 3 การวิเคราะห ์การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
ตอนที ่ 4 การวิเคราะห ์การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบนักวดวิชา 

สว่นท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มลู เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่  1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีลักษณะ ส่วน

บคุคล ประกอบดว้ย เพศ ระดบัชัน้เรียน แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจบุนั สงักดัของ
โรงเรียน ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง  และรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนัมี
การตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล แตกตา่ง
กนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 องคป์ระกอบผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอร์
สเรียนจากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล  ผลการวิจัย  พบว่า องคป์ระกอบผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์หลักมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

สมมติฐานข้อที่ 3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพล ต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก สถาบันกวดวิชาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลผลการวิจยั  พบวา่  การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการดา้นการ
โฆษณามีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื ้อคอร์สเรียนจากสถาบันกวดวิชา  ของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนที ่1 การวิจยัเชิงคณุภาพ 

ตาราง 2 ผลการสมัภาษณก์ลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขต กรุงเทพมหานคร  จ  านวน  5  คน 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นาย ปฏิญญา กงัวาล 
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั สวนสนุนัทา 
แผนการเรียน ศลิป์-ภาษาจีน เกรดเฉล่ียสะสม 3.48 
ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 100,000 บาท ตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ ท่ีมาเรียนพิเศษเพราะหวงัว่าจะท าใหเ้ขา้ใจเนือ้หาท่ีเรียนท่ีโรงเรียน
มากขึน้ ช่วยใหเ้กรดเฉล่ียดีขึน้ สามารถน าไปสอบและต่อยอดในการ
สอบเขา้มหาวิทยาลยัได ้ตอ้งการเทคนิคในการท าขอ้สอบ โดยเลือก
จากตอ้งการเดินทางเป็นหลัก ตอ้งสะดวก ใกลบ้า้นเพราะพ่อแม่ไม่
อยากใหเ้รียนไกลบา้น บรรยากาศในหอ้งเรียนตอ้งดี และถา้ใหท้ดลอง
เรียนก่อนไดจ้ะดีมาก 

การส่ื อสารการตลาด
แบบบรูณาการ 

ท่ีเรียนอยู่ตอนนีรู้จ้ักจากเพ่ือนของแม่แนะน ามา บอกว่าท่ีน่ีสอนดี 
สอนสดดว้ย และจากท่ีเรียนมาก็หาจากInternet และไดใ้บปลิว และ
ตัดสินใจจากตอนเข้าไปสอบถามรายละเอียดท่ี เรียนพิเศษแล้วพ่ี
พนกังานใหข้อ้มลูไดดี้  

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน(ตอ่) 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นาย ศริพิงศ ์เจรญิสขุ  
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6 โรงเรียนวดัราชบพิธ 
แผนการเรียน วิทย-์คณิต เกรดเฉล่ียสะสม 3.46 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตรี และระดบัปรญิญาโท 

รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 60,000 บาท ตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ เรียนกวดวิชาเพราะเพ่ือเสริมเนือ้หาท่ีอ่อน เลือกจากสถาบนักวดวิชา
มีการแนะแนวใหข้อ้มูลในการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา ติวเตอรมี์
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เทคนิคการสอนท่ีเข้าใจง่าย บรรยากาศในห้องเรียนไม่ดูเครียด
จนเกินไป มีการเรียนท่ี หลากหลาย มีการสอนท าPortfolio 

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

รูจ้กัสถาบนักวดวิชาการจากแนะน าของญาติ ตดัสินใจสมคัรเรียนจาก
ความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี โปรโมชั่นท่ีไดร้บั   

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใน เขตกรุงเทพมหานคร  จ  านวน  5  คน(ตอ่) 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นางสาว ศริดา สถาพรชยัสิทธ์ิ  
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

แผนการเรียน วิทย-์คณิต เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 60,000 บาท ตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ เรียนพิเศษเพราะตอ้งการทบทวนเนือ้หา ซึ่งเนือ้หาบางจดุท่ีโรงเรียนก็
อธิบายไม่ชดัเจน จงึอยากหาขอ้มลูเพิ่มเติม โดยเลือกสถาบนักวดวิชา
ท่ีใกลบ้า้น เดินทางสะดวก ซึ่งท่ีเคยเรียนและก าลังเรียนอยู่ก็อยู่แถว
พญาไทกบัสยาม และช่ือเสียงของสถาบนักวดวิชา  

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

สมคัรเรียนจากเห็นรีวิวในSocial media  

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใน เขตกรุงเทพมหานคร  จ  านวน  5  คน (ตอ่) 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นางสาว อวิกา บตุรดี  
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

แผนการเรียน วิทย-์คณิต เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 60,000 บาท ตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ เรียนพิเศษเพราะเนือ้หาท่ีโรงเรียนคอ่นขา้งลกึ เลยอยากเรียนเพิ่มเติม 
ซึ่งเลือกจากช่ือเสียงของสถาบนักวดวิชาและช่ือเสียงของติวเตอร ์และ
ตอ้งสะดวกตอ่การเดนิทาง  

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

รูจ้กัสถาบนักวดวิชาจากการแนะน าของเพ่ือน จากโฆษณาในInternet 
และใบปลิว  
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นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใน เขตกรุงเทพมหานคร  จ  านวน  5  คน (ตอ่) 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นางสาว แพรวา ดา่นลกัษณะโยธิน  
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  4  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

แผนการเรียน ศลิป์-ภาษาฝรั่งเศส เกรดเฉล่ียสะสม 3.60 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 60,000 บาท ตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ เรียนพิเศษเพราะตอ้งการทบทวนเนือ้หาและเพิ่มเติมเนือ้หาใน ส่วนท่ี
ยงัไมเ่ขา้ใจ ซึ่งตอ้งเดนิทางสะดวก มีรถไฟฟ้าผา่น 

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

รูจ้กัสถาบนักวดวิชาจากผูป้กครอง จากการแนะน าของเพ่ือน จากการ
รีวิวในInternet และจากโปรโมชั่นท่ีได้รับและการให้ข้อมูลท่ี ดีจาก
เจา้หนา้ท่ีของสถาบนั  

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตปรมิณฑล จ านวน 5 คน 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นางสาว วรมัพร เข่ือนวงั  
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนรตันาธิเบศร ์
แผนการเรียน วิทย-์คณิต เกรดเฉล่ียสะสม 3.47 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 40,000 บาทตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ ตดัสินใจมาเรียนกวดวิชาเน่ืองจากอยูช่ัน้ม.6 และจะเขา้มหาวิทยาลยั  
และระบบการรบัเขา้ก็เปล่ียนก็เลยอยากจะมาเรียนเพิ่ม เพราะเรียนท่ี
โรงเรียนไมท่นั โดยเลือกจากตอ้งเดินทางสะดวก เนน้ใกลบ้า้น เวลาใน
การเรียนตรงกับท่ีตอ้งการ บรรยากาศการเรียนไม่กดดนั ถา้ค่าเรียน
สามารถผอ่นช าระไดก็้ดี และถา้มีใหท้ดลองเรียนไดก็้ยิ่งดี 

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

สว่นมากจะรูจ้กัสถาบนักวดวิชาจากการแนะน าของเพ่ือน จากใบปลิว
ท่ีไดร้บัและจากการมาแนะแนวในคาบวิชาแนะแนว สาเหตท่ีุตดัสินใจ
สมัครเรียนมาจากราคาค่าเรียนท่ีพ่อแม่สามารถจ่ายไดแ้ละยิ่งถ้ามี
ส่วนลดใหย้ิ่งตดัสินใจไดง้่ายขึน้ เพราะท่ีเรียนอยู่ก็ไดส้่วนลดค่าเรียน 
10% ความน่าเช่ือถือของเจ้าหน้าท่ีในสถาบัน ช่องทางการติดต่อ
สอบถามท่ีหลากหลายเพราะก่อนเขา้มาถามก็โทรมาสอบถามก่อน  
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นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตปรมิณฑล จ านวน 5 คน (ตอ่) 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นางสาว เพ็ญธิตานนัท ์พรหมคีรี  
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสตรีนนทบรุี 
แผนการเรียน ศลิป์-ภาษาฝรั่งเศส เกรดเฉล่ียสะสม 3.45 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 50,000 บาทตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ เรียนพิเศษเพ่ือต้องการจะเพิ่มเกรดให้ดีขึน้  เพราะส่งผลต่อการ
คดัเลือกเพ่ือเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั โดยเลือกเรียนเฉพาะวิชาท่ี
ตอ้งใชส้อบเข้ามหาวิทยาลัยและท่ีโรงเรียนไม่มีสอน เลือกจากตอ้ง
ใกลบ้า้นเป็นหลัก ตอ้งสอนสด บรรยากาศในการเรียนตอ้งไม่กดดนั 
ตวิเตอรต์อ้งสอนสนกุจะไดไ้มเ่ครียด  

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

ส่วนใหญ่รูจ้ักสถาบันกวดวิชาจากปากต่อปาก คือ เพ่ือนกับรุ่นพ่ี
แนะน า และจากการเปิดบูธในงานสปัดาหว์ิชาการของโรงเรียน และ
ตดัสินใจจากการแนะน าหรือใหข้อ้มูลของพ่ี ๆ เจา้หนา้ท่ีของสถาบนั 
ซึ่งสอบถามแลว้พ่ี ๆ ใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งชดัเจนชว่ยใหน้า่เช่ือถือมากขึน้ 

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตปรมิณฑล จ านวน 5 คน (ตอ่) 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นาย ฑตัพงศ ์โลหะสวุรรณ  
ก าลังศึกษาอยู่ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ  หอวัง 
นนทบรุี 
แผนการเรียน วิทย-์คณิต เกรดเฉล่ียสะสม 2.80 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 200,000 บาท ตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ เรียนกวดวิชาเพราะตอ้งการเขา้ใจเนือ้หาท่ีก าลงัเรียนอยูใ่หม้ากขึน้ ให้
เกรดเฉ ล่ียสะสมดีขึ ้นกว่าเดิม  และเพ่ื อเตรียมตัวสอบเข้าใน
ระดบัอุดมศึกษา เลือกท่ีเรียนกวดวิชาจากช่ือเสียงของติวเตอร ์และ
สถานท่ีตอ้งสะดวกในการเดนิทางมีรถไฟฟ้าผา่น มีรถเมลผ์า่น   

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

รูจ้ักท่ีเรียนกวดวิชาจากการแนะน าของรุ่นพ่ีท่ีโรงเรียน และตดัสินใจ
สมคัรเรียนจากการใหข้อ้มลูท่ีดีของเจา้หนา้ท่ี  
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นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตปรมิณฑล จ านวน 5 คน (ตอ่) 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นางสาว ธนพร กองเพ็ง  
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  โรงเรียนสตรีนนทบรุี 
แผนการเรียน วิทย-์คณิต เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ระดบัปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 30,000 บาท ตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ เรียนกวดวิชาเพราะตอ้งการเตรียมตวัเพ่ือสอบเขา้คณะแพทยศาสตร ์
เลือกจากความน่าเช่ือถือของสถาบนั ช่ือเสียงของติวเตอร ์และตอ้ง
เดนิทางสะดวก 

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

รูจ้ักสถาบันกวดวิชาจากการแนะน าของพ่ีสาว จากการรีวิวในส่ือ
Social mediaต่างๆ เช่น Facebook, Instagram เป็นตน้ จากการมา
จัดบูธกิจกรรมท่ีโรงเรียน และจากใบปลิวหน้าโรงเรียน และถ้ามี
โปรโมชั่นท่ีนา่สนใจก็เป็นสิ่งท่ีชว่ยตดัสินใจสมคัรเรียน  

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตปรมิณฑล จ านวน 5 คน 

ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล นาย ชชัรนิทร ์งามมาก  
ก าลงัศกึษาอยูช่ัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีบณุยานนท ์

แผนการเรียน วิทย-์คณิต เกรดเฉล่ียสะสม 3.50 

ผูป้กครองส าเรจ็การศกึษา ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
รายไดข้องครอบครวัเฉล่ีย 30,000 บาทตอ่เดือน 

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ ตดัสินใจเรียนกวดวิชาเพราะตอ้งการปูพืน้ฐานให้แน่นขึน้ เพ่ือเพิ่ม
เกรด และเรียนลว่งหนา้ เลือกจากตอ้งเดินทางสะดวก มีวิชาท่ีตอ้งการ
เรียน ช่ือเสียงของตวิเตอร ์และช่ือเสียงของสถาบนั 

การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ 

รูจ้ักสถาบันกวดวิชาจากการไดร้บัโบวช์ัวร ์จากโฆษณาใน Internet
และSocial media และปัจจยัท่ีส าคญัคือคา่เรียนตอ้งสมเหตสุมผล  
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ผลการวิเคราะหข้์อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
จากการวิเคราะหข์อ้มูลการสมัภาษณเ์ก่ียวกบั องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ และการส่ือสาร

การตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล มีประเดน็นา่สนใจ ดงันี ้

ประเดน็ที ่1 สาเหตท่ีุเรียนกวดวิชา 
จากการสัมภาษณ์  พบว่า  นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขต

กรุงเทพมหานคร   และปริมณฑล ตัดสินใจเรียนกวดวิชา เพราะเรียนท่ีโรงเรียนไม่ทันเพ่ือน จึง
ตอ้งการเรียนกวดวิชาเพ่ือให้เข้าใจเนือ้หาท่ีโรงเรียนมากขึน้  และเสริมเนือ้หาท่ีตนเองยังอ่อน 
ตอ้งการเทคนิคในการท าขอ้สอบจากติวเตอรเ์พ่ือไปใชท้  าขอ้สอบทัง้ในโรงเรียน และขอ้สอบท่ีใช้
เป็นคะแนนในการสอบเขา้ในระดบัอดุมศกึษา  

“เรียนพิเศษเพราะอยากใหเ้กรดเฉล่ียดีขึน้ ตอ้งการเทคนิคในการท าขอ้สอบ” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, ชาย) 

“เรียนกวดวิชาเพราะเพื่อเสรมิเนือ้หาท่ีออ่น” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, ชาย) 

“เรียนพิเศษเพราะตอ้งการทบทวนเนือ้หา” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, หญิง) 

“เรียนกวดวิชาเพราะตอ้งการเรียนเพิ่มเน่ืองจากเรียนท่ีโรงเรียนไมท่นั” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 

“เรียนพิ เศษเพราะต้องการเพิ่ มเกรดให้ดีขึ ้น  เพ่ือช่วยในการเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยั” 

(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 
“ เรียนกวดวิชาเพราะตอ้งเตรียมตวัเพ่ือสอบเขา้คณะแพทยศาสตร”์ 

(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 
“ เรียนกวดวิชาเพราะตอ้งการปพืูน้ฐานใหแ้น่นและเรียนลว่งหนา้ เพ่ือเพิ่มเกรด” 

(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, ชาย) 
ประเดน็ที ่2 ปัจจยัในการเลือกสถาบนักวดวิชา 
จากการสัมภาษณ์  พบว่า  นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขต

กรุงเทพมหานคร   และปริมณฑล เลือกสถาบนักวดวิชาจากความน่าเช่ือถือของสถาบนักวดวิชา 
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ช่ือเสียงของติวเตอร ์และปัจจัยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บรรยากาศในหอ้งเรียนน่าเรียน และไม่ตึงเครียด ติว
เตอรส์อนสนกุ มีการใหท้ดลองเรียนก่อนท าการสมคัร และสะดวกตอ่การเดนิทาง 

“บรรยากาศในหอ้งเรียนตอ้งดี และมีใหท้ดลองเรียนก่อน” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, ชาย) 

“เลือกจากตวิเตอรท่ี์สอนเขา้ใจง่าย บรรยากาศในหอ้งเรียนดไูมเ่ครียดจนเกินไป” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, ชาย) 

“เลือกสถาบนัท่ีใกลบ้า้น เดนิทางสะดวก” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, หญิง) 

“เลือกจากช่ือเสียงของสถาบนักวดวิชาและช่ือเสียงของติวเตอร”์ 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, หญิง) 

“เลือกสถาบันท่ีเวลาเรียนตรงกับความต้องการ มีให้ทดลองเรียน และค่าเรียน
สามารถผอ่นช าระได”้ 

(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 
“ตวิเตอรส์อนสนกุ บรรยากาศในหอ้งเรียนไมก่ดดนั” 

(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 
“เลือกจากความนา่เช่ือถือของสถาบนั ช่ือเสียงของตวิเตอร”์ 

(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 
ประเดน็ที ่3 รูจ้กัสถาบนักวดวิชาจากชอ่งทางใดบา้ง 
จากการสัมภาษณ์  พบว่า  นัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขต

กรุงเทพมหานคร   และปริมณฑล รูจ้กัสถาบนักวดวิชาจากใบปลิวหรือโบรชวัร ์ท่ีไดร้บัจากการแจก
บริเวณหนา้โรงเรียน และบริเวณท่ีมีสถาบนักวดวิชาตัง้อยู่ จากการรีวิวในส่ือออนไลนต์่างๆ เช่น  
Facebook Instagram เป็นตน้ จากการท่ีสถาบนักวดวิชามาแนะแนวในคาบแนะแนว และจาก
การเปิดบธูในงานสปัดาหว์ิชาการของโรงเรียน 

“จากการเห็นรีวิวใน Social media” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, หญิง) 

“จากการแนะน าของเพ่ือน และการโฆษณาใน Internet” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, หญิง) 

“จากการมาจดับธูกิจกรรมท่ีโรงเรียน และจากใบปลิวท่ีไดร้บั” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 
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ประเดน็ที ่4 ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจ 
จากการสัมภาษณ์ พบว่า เวลาเขา้ไปสอบถามท่ีสถาบนักวดวิชาและเจา้หนา้ท่ีให้

ขอ้มูลไดดี้ ซึ่งสรา้ง ความน่าเช่ือถือใหก้บันกัเรียนและผูป้กครอง และคา่เรียนท่ีสมเหตสุมผลไม่สูง
จนเกินไป และโปรโมชั่นท่ีไดร้บั 

“ตดัสินใจจากการเขา้ไปสอบถามรายละเอียดท่ีเรียนพิเศษแลว้พ่ีพนกังานใหข้อ้มลูได้
ดี” 

(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, ชาย) 
“ตดัสินใจจากความเป็นกนัเองของเจา้หนา้ท่ี และโปรโมชั่น” 

(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในกทม, ชาย) 
“สมัครเรียนเพราะราคาค่าเรียนท่ีพ่อแม่สามารถจ่ายไหว และถา้ยิ่งมีส่วนลดใหย้ิ่ง

ตดัสินใจไดง้่ายขึน้” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 

“มีโปรโมชั่นก็เป็นสิ่งท่ีชว่ยตดัสินใจสมคัรเรียน” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, หญิง) 

“คา่เรียนตอ้งสมเหตสุมผล” 
(สมัภาษณ์นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในปริมณฑล, ชาย) 
 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ( Descriptive  Statistic ) โดยแจกแจง 

ความถ่ีแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ  ( Percentage )  คา่เฉล่ีย  ( Mean )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
( Standard  Deviation )  แบง่เป็น  4  ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ตอนที ่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล ของผูต้อบแบบสอบถาม 
การวิเคราะห ์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยแสดง ผลจากการ

วิเคราะหเ์ป็นจ านวน  และคา่รอ้ยละ  ดงันี ้
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)        ร้อยละ 

เพศ     

1. ชาย 125 31.20 

2. หญิง 275 68.80 

รวม 400         100.00 

ระดับช้ันเรียน   

1. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4     2  0.50 

2. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 142           35.50 

3. ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 256           64.00 

รวม 400         100.00 

แผนการเรียน   

1. วิทย ์– คณิต 254           63.50 

2. ศลิป์ – ค  านวณ   68           17.00 

3. ศลิป์ – ภาษา   74           18.50 

4. อ่ืนๆ      4             1.00 

รวม             400         100.00 

คะแนนเฉล่ียสะสมจนถงึปัจจุบัน   

1. ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 2.49  26            6.50 

2. 2.50 - 2.99  96          24.00 

3. 3.00 - 3.49            154          38.50 

4. 3.50 - 4.00            124          31.00 

รวม            400        100.00 

สังกัดของโรงเรียน   
1. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน            379          94.80 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)        ร้อยละ 

สังกัดของโรงเรียน   

2. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัของรฐั                   1     0.20 
3. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรฐั                   0     0.00 

4. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั                   0     0.00 
5. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล                   0     0.00 

6. โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัเอกชน                   2     0.50 

7. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน                 18     4.50 

รวม               400 100.00 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง     

1. ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี                 97   24.20 

2. ปรญิญาตรี               229   57.30 

3. สงูกวา่ปรญิญาตรี                 74   18.50 

รวม               400 100.00 

รายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดอืน     

1. ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 30,000 บาท                 77   19.20 

2. 30,001 - 55,000 บาท               171   42.80 

3. 55,001 - 75,000 บาท                 78   19.50 

4. 75,001 บาทขึน้ไป                 74   18.50 

รวม               400 100.00 
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จากตาราง 3 สามารถสรุปขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  
400  คน  ไดด้งันี ้ 

ด้านเพศ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีจ  านวน  275  คน  คิดเป็นรอ้ย
ละ 68.80 และ เพศชาย มีจ านวน  125  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 31.20  

ด้านระดับช้ันเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี  6 มีจ  านวน 256 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 64.00 รองลงมาก าลงัศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  5 
มีจ  านวน 142 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 35.50 และ ก าลงัศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  4 จ  านวน  2  
คน  คดิเป็นรอ้ยละ  0.50  ตามล าดบั 

ด้านแผนการเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เรียนแผนการเรียนวิทย ์– คณิต มี
จ านวน 254 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.50 รองลงมาเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา มีจ านวน 74 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 18.50 เรียนแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ มีจ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.00 
และเรียนแผนการเรียนอ่ืน ๆ มีจ านวนนอ้ยท่ีสดุ 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 ตามล าดบั 

ด้านคะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ีย
สะสม 3.00 – 3.49 มีจ  านวน  154  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  38.50  รองลงมา มีคะแนนเฉล่ียสะสม 
3.50 – 4.0 มีจ  านวน 124 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  31.00 มีคะแนนเฉล่ียสะสม  2.50  –  2.99  มี
จ  านวน 96 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 24.00 และ มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 2.49 มีจ  านวน 
นอ้ยท่ีสดุ 26 คน  คดิเป็น รอ้ยละ 6.50 ตามล าดบั 

ด้านสังกัดของโรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน โรงเรียนสังกัด
รฐับาล มีจ านวน 379 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 94.80 รองลงมาศึกษาอยู่ใน โรงเรียนสังกัดเอกชน มี
จ านวน 18 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 4.50 ศึกษาอยู่ ในโรงเรียนสาธิตในสงักัดมหาวิทยาลัยเอกชน มี
จ านวน 2 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  0.50 ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรฐั มี
จ  านวน 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ  0.20  และศกึษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยั ในก ากบั
ของรฐั  ศกึษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั และศกึษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตใน
สงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล มีจ านวนนอ้ยท่ีสดุ 0 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 ตามล าดบั 

ด้านระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ผูป้กครองของ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ
การศกึษาปริญญาตรี  มีจ  านวน 229 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 57.30 รองลงมาผูป้กครองจบการศกึษา
ต ่ากว่าปริญญาตรี  มีจ  านวน 97 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 24.20 และผูป้กครองจบการศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตรี  มีจ  านวนนอ้ยท่ีสดุ 74 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 ตามล าดบั 
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ด้านรายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้
รวมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน  30,001 – 55,000  บาท มีจ านวน 171 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 42.80 
รองลงมามีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียต่อเดือน 55,001 – 75,000  บาท มีจ านวน 78 คน  คิด
เป็น รอ้ยละ 19.50 มีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ีย ตอ่เดือนต ่ากว่า หรือ เท่ากบั 30,000  บาท มี
จ านวน 77 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 19.20 และ มีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ีย ตอ่เดือน 75,001  บาท
ขึน้ไป มีจ านวน นอ้ยท่ีสดุ 74 คน  คดิเป็น รอ้ยละ 18.50 ตามล าดบั 

เน่ืองจากอนัตรภาคชัน้ของขอ้มลูดา้นระดบัชัน้เรียน ดา้นแผนการเรียน ดา้นคะแนนเฉล่ีย
สะสมจนถึงปัจจุบัน และด้านสังกัดของโรงเรียน มีความถ่ีค่อนข้างต ่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการ
ปรบัปรุงกลุม่ใหม ่เพ่ือใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  ดงันี ้

ตาราง 4 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล ของผูต้อบแบบสอบถาม (จดักลุม่ใหม)่ 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)        ร้อยละ 

ระดับช้ันเรียน   

1. ต  ่ากวา่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 144 36.00 

2. ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 256 64.00 

รวม 400          100.00 

แผนการเรียน     

1. วิทย ์- คณิต 254 63.50 

2. ศลิป์ - ภาษา 74 18.50 

3. ศลิป์ - ค  านวณ และอ่ืน 72 18.00 

รวม 400          100.00 

คะแนนเฉล่ียสะสมจนถงึปัจจุบัน     

1. ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 2.49, 2.50 - 2.99 122 30.50 

2. 3.00 - 3.49 154 38.50 

3. 3.50 - 4.00 124 31.00 

รวม 400          100.00 
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ตาราง 4 (ตอ่)  

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน)        ร้อยละ 

สังกัดของโรงเรียน   

1. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 379 94.80 
2. สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนและ
โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชน 21   5.20 

รวม   400           100.00 

 

จากตาราง 4 สามารถสรุปขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  
400  คน ท่ีจดักลุม่ใหมจ่  าแนกตวัแปร  ไดด้งันี ้

ด้านระดับช้ันเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 6 มีจ  านวน 256 คน  คิดเป็น รอ้ยละ 64.00 รองลงมาก าลงัศึกษาต ่ากว่าระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี  

5 จ  านวน 144 คน  คดิเป็น รอ้ยละ 36.00  

ด้านแผนการเรียน ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เรียนแผนการเรียนวิทย ์– คณิต มี
จ านวน 254 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 63.50 รองลงมาเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา มีจ านวน  74  
คน  คิดเป็น รอ้ยละ  18.50  และเรียนแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ และอ่ืน ๆ มีจ านวน นอ้ยท่ีสุด 
72 คน  คดิเป็น รอ้ยละ 18.00 ตามล าดบั 

ด้านคะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ีย
สะสม 3.00 – 3.49 มีจ  านวน  154  คน  คิดเป็น รอ้ยละ  38.50  รองลงมา มีคะแนนเฉล่ียสะสม 
3.50 – 4.00 มีจ  านวน  124  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  31.00 และ มีคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 2.49 2.50 – 2.99 มีจ  านวน นอ้ยท่ีสดุ 122 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 30.50 ตามล าดบั 

ด้านสังกัดของโรงเรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
รฐับาล มีจ านวน 379 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 94.80 รองลงมาศกึษาอยู่ในโรงเรียน สงักัดเอกชน และ
โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชน มีจ านวน 21 คน  คดิเป็น รอ้ยละ 5.20 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์โดยน าเสนอในรูปแบบคา่เฉล่ีย (x)̅  
และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ดงันี ้

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ขององคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์จ าแนกเป็นรายดา้น 

                องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ x ̅ SD แปลผล 

1. ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั 4.27 0.52 มากท่ีสดุ 

2. ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ 4.08 0.57 มาก 

3. ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 4.05 0.72 มาก 

4. ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 4.14 0.73 มาก 

5. ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ 3.82 0.96 มาก 

รวม 4.07 0.70 มาก 

    จากตาราง 5 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ เก่ียวกับ องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑมี์ความส าคญัต่อ การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล จ าแนกเป็นรายดา้น โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ค่าเฉล่ีย  4.07) เม่ือวิเคราะห์รายด้าน  พบว่า  ด้านผลิตภัณฑ์หลักมีระดับ 
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ สว่นดา้นอ่ืน ๆ มีระดบั ความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑ์
หลกั 

                   องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ x ̅ SD แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑห์ลัก       

1. ชว่ยใหท้า่นเขา้ใจเนือ้หา 4.23 0.623 มากท่ีสดุ 

2. ครูผูส้อนมีเทคนิคท่ีชว่ยใหเ้ขา้ใจเนือ้หาง่ายย่ิงขึน้ 4.28 0.706 มากท่ีสดุ 

3. ครูผูส้อนมีความเป็นกนัเองกบัเดก็ๆ 4.47 0.644 มากท่ีสดุ 

4. ชว่ยใหส้อบตดิในคณะท่ีตอ้งการ 4.10 0.739 มาก 

รวม 4.27 0.678 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั เก่ียวกับดา้นผลิตภัณฑห์ลัก 

โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด ( ค่าเฉล่ีย 4.27 ) เม่ือวิเคราะห์รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ
ความส าคญัอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ ยกเวน้ชว่ยใหส้อบตดิในคณะท่ีตอ้งการ มีระดบัความส าคญัอยู่
ในระดบั มาก 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑด์า้นรูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ ์

                   องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ x ̅              SD แปลผล 

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์       

1. ช่ือเสียงของสถาบนักวดวิชา 4.04            0.786   มาก 

2. สถาบนัไดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธิการ 4.02            0.746   มาก 

3. การตกแตง่และความสะอาดของสถาบนักวดวิชา 4.13            0.776   มาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

                   องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์             x ̅ SD แปลผล 

ด้านรูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์       

4. หอ้งเรียนมีส่ือ อปุกรณ ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั          4.24          0.729 มากท่ีสดุ 

5. โต๊ะและเกา้อีใ้นหอ้งเรียนมีความสะดวกสบาย          4.02 0.827    มาก 

รวม          4.09 0.772    มาก 

 
จากตาราง 7 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญเก่ียวกับด้านรูปลักษณ์

ผลิตภณัฑ ์โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  ( คา่เฉล่ีย 4.09)  เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้  พบว่า หอ้งเรียนมีส่ือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีระดับความส าคัญอยู่ในระดบั มากท่ีสุด ส่วนข้ออ่ืน ๆ มีระดับ
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 

ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑท่ี์
คาดหวงั 

                   องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์                     x ̅        SD    แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑท์ีค่าดหวัง       

1. สถานท่ีภายในกวา้งขวาง                        3.87        0.935       มาก 
2. บรรยากาศในหอ้งเรียนโปรง่ 
อากาศถ่ายเท เอือ้ตอ่การเรียนการ 
สอน 

 
                       4.03 

 
       0.843 

 
 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

    องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ x ̅ SD  แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑท์ีค่าดหวัง       
3. สถาบนักวดวิชามีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรบันกัเรียน  
เชน่ น า้ด่ืม หอ้งน า้ มมุส าหรบัรอเรียน  4.27 0.798          มากท่ีสดุ 

รวม  4.05 0.858             มาก 

 
จากตาราง 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญเก่ียวกับด้านผลิตภัณฑ์ท่ี

คาดหวงั โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( คา่เฉล่ีย 4.05)  เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้  พบว่า สถาบนักวดวิชามี
สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับนักเรียน  เช่น  น ้าด่ืม ห้องน ้า มุมส าหรับรอเรียน มีระดับ
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ สว่นขอ้อ่ืน ๆ มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 

ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑด์า้นผลิตภณัฑ์
ควบ 

    องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์   x ̅       SD       แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑค์วบ       
1. สถาบนักวดวิชามีการใหท้ดลองเรียนก่อน
ตดัสินใจสมคัรเรียน 

       
   4.13      1.004          มาก 

2. สถาบนักวดวิชามีการรบัรองผล โดยสอบไม่
ตดิจะคืนเงินคา่เรียนให ้

       
   4.00      1.199          มาก 

3. หากสอบไมผ่า่นเกณฑส์ามารถกลบัมาเรียน
ใหมไ่ด ้

     
   3.90      1.089          มาก 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

                   องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ x ̅    SD แปลผล 

ด้านผลิตภัณฑท์ีค่วบ       
4. สามารถช าระคา่เรียนไดท้ัง้เงินสด โอนเงิน  
และบตัรเครดิต  

 
 4.56 0.680 

          
มากท่ีสดุ 

รวม         4.14 0.993    มาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั เก่ียวกับดา้นผลิตภัณฑค์วบ 

โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  ( คา่เฉล่ีย 4.14 )  เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า สามารถช าระค่าเรียนได้
ทัง้เงินสด โอนเงิน และบตัรเครดิตมีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ ส่วนขอ้อ่ืน ๆ  มีระดบั
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 

ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑด์า้นศกัยภาพของ
ผลิตภณัฑ ์

  องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ x ̅       SD       แปลผล 

ด้านศักยภาพของผลิตภัณฑ ์       
1. สามารถเรียนออนไลนผ์า่นแอพพลิเคชั่นของ
สถาบนักวดวิชาได ้

      
3.76        1.159       มาก 

2. เอกสารเรียนสามารถอพัโหลดลงในมือถือได ้
โดยไมต่อ้งพกหนงัสือมาเรียน  3.85        1.118       มาก 
3. สามารถสอบถามบทเรียนท่ีไมเ่ขา้ใจไดต้ลอด 
24 ชั่วโมง  
โดยใช ้Machine learning ในการใหค้  าตอบ   3.87       1.114       มาก 

รวม   3.82       1.130       มาก 
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จากตาราง 10  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเก่ียวกับดา้นศกัยภาพของ
ผลิตภัณฑ ์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( ค่าเฉล่ีย 3.82 ) และเม่ือวิเคราะห์รายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยน าเสนอใน

รูปแบบคา่เฉล่ีย  (x)̅  และ คา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ดงันี ้

ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
จ าแนกเป็นรายดา้น 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ x ̅ SD แปลผล 

1. ดา้นการโฆษณา 3.89 0.72   มาก 

2. ดา้นการสง่เสรมิการขาย 3.94 0.92   มาก 

3. ดา้นการขายโดยหนกังานขาย 4.28 0.62 มากท่ีสดุ 

4. ดา้นการตลาดทางตรง 4.09 0.71   มาก 

5. ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม 3.94 0.93   มาก 

รวม 4.02 0.78   มาก 

    จากตางราง 11 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญ เก่ียวกับการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการมีความส าคญัต่อ การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนกเป็นรายดา้น 
โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( คา่เฉล่ีย 4.02)  เม่ือวิเคราะหร์ายดา้น พบวา่ ดา้นการขายโดยพนกังาน
ขายมีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ สว่นดา้นอ่ืน ๆ มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 

 
 
 

  



  72 

ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการดา้น
การโฆษณา 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ x ̅      SD   แปลผล 

ด้านการโฆษณา       
1. ทา่นเคยเห็นโฆษณาสถาบนักวดวิชาผ่านส่ือ Social 
media เชน่ เว็บไซตข์องสถาบนักวดวิชา, Facebook 
Fanpage, Instagram และ Line 

           
  4.23     0.712  มากท่ีสดุ 

2. ทา่นเคยเห็นโฆษณาสถาบนักวดวิชาผ่านส่ือสิ่งพิมพ ์
เชน่ โบรชวัร ์แผน่พบั นิตยสาร 

         
  3.79     0.961  มาก 

3. ทา่นเคยเห็นโฆษณาสถาบนักวดวิชาตามปา้ย
กลางแจง้ 

          
  3.66     1.012  มาก 

รวม 
 
  3.89     0.895   มาก 

 
จากตาราง 12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญเก่ียวกับดา้นการโฆษณา 

โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( คา่เฉล่ีย 3.89) เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า ทา่นเคยเห็นโฆษณาสถาบนั
กวดวิชาผ่าน ส่ือ Social media เช่น  เว็บ ไซต์ของสถาบันกวดวิชา  , Facebook Fanpage, 
Instagram และ Line มีความส าคญัอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ ส่วนขอ้อ่ืน ๆ มีความส าคญัอยู่ในระดบั 
มาก 
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ตาราง 13 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการดา้น
การสง่เสรมิการขาย 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ x ̅     SD    แปลผล 

ด้านการส่งเสริมการขาย       
1. การใหส้ว่นลด 10% เม่ือมาสมคัรเรียนภายในเดือนท่ี
ก าหนด        4.07    0.997       มาก 

2. การใหข้องแถมเม่ือมาสมคัรเรียน เชน่ เรียนฟรี 1 ครัง้        3.93    1.114       มาก 
3. การใหส้ว่นลด 2,000 บาท เม่ือมาสมคัรเรียนเป็นคู่
พรอ้มกบัเพ่ือน        4.00    1.070       มาก 
4. การใหส้ว่นลด 1,000 บาท เม่ือแนะน าเพ่ือนมาสมคัร
เรียน        4.08    1.065       มาก 
5. การใหค้ปูองสว่นลดพิเศษ เชน่ รา้นไอศกรีม รา้นขนม 
รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ด     3.66 1.315       มาก 

รวม     3.94 1.112       มาก 

    จากตาราง 13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ ความส าคญัเก่ียวกบัดา้นการส่งเสริมการ
ขาย โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ( ค่าเฉล่ีย 3.94)  เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้  พบว่า ทุกขอ้มีความส าคญั
อยูใ่นระดบั มาก 
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ตาราง 14 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการดา้น
การขายโดยพนกังานขาย 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ x ̅     SD            แปลผล 

ด้านการขายโดยพนักงานขาย       
1. พนกังานมีทกัษะและความรูใ้นรายละเอียด
หลกัสตูรท่ีเปิดสอนของสถาบนักวดวิชา        4.37 

 
0.706          มากท่ีสดุ 

2. บคุลิกภาพ การแตง่กายของพนกังานท่ีใหบ้รกิารมี
ความนา่เช่ือถือ        4.20 0.772             มาก 
3. ความรวดเร็วและจ านวนพนกังานเพียงพอตอ่การ
ใหบ้รกิาร 4.22 0.747          มากท่ีสดุ 
4. เจา้หนา้ท่ีมีการแจง้ขา่วสารใหก้บันกัเรียนและ
ผูป้กครองอยา่งตอ่เน่ือง 4.37 0.761         มากท่ีสดุ 

รวม 4.29 0.746         มากท่ีสดุ 

    จากตาราง 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั การดา้นการขายโดย
พนกังานขาย โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย  4.29) เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้  พบวา่  ทกุขอ้มี
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ ยกเวน้บคุลิกภาพ การแตง่กายของพนกังานท่ีใหบ้รกิารมีความ
นา่เช่ือถือ มีความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 
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ตาราง 15  แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการดา้น
การตลาดทางตรง 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ x ̅ SD    แปลผล 

ด้านการตลาดทางตรง       
1. การเสนอรายละเอียดหลกัสตูรและบริการผา่นทาง
โทรศพัท ์ 4.12     0.851    มาก 
2. การเสนอรายละเอียดหลกัสตูรและบริการผา่นทาง
จดหมาย เชน่ แจกรายละเอียดหลกัสตูรพรอ้มคปูองสว่นลด
คา่เรียน 3.93     0.983    มาก 
3. การเสนอรายละเอียดหลกัสตูรและบริการผา่นทาง
แอพพลิเคชั่น Line 4.24     0.812     มากท่ีสดุ 

รวม 4.09    0.882     มาก 

    จากตาราง 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญเก่ียวกับด้านการตลาด
ทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( ค่าเฉล่ีย 4.09)  เม่ือวิเคราะห์รายข้อ  พบว่า การเสนอ
รายละเอียดหลกัสตูรและบริการผ่านทาง แอพพลิเคชั่น  Line มีความส าคญัอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ 
สว่นขอ้อ่ืน ๆความส าคญัอยูใ่น ระดบัมาก 
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ตาราง 16 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการดา้น
การตลาดเชิงกิจกรรม 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ x ̅   SD     แปลผล 

ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม       

1. การออกบธูจดักิจกรรม 3.79 1.029     มาก 
2. การแนะแนวตามโรงเรียนตา่งๆในบรเิวณใกลเ้คียง
กบัท่ีตัง้ของสถาบนักวดวิชา 3.96 

   
1.049     มาก 

3. การจดักิจกรรมตวิตามโรงเรียนในบรเิวณใกลเ้คียง
กบัท่ีตัง้ของสถาบนักวดวิชา 3.97 

  
1.029     มาก 

4. การจดักิจกรรมในสถาบนั เชน่ กิจกรรมตวิฟรี 
Open House 4.04 

   
1.103     มาก 

รวม 3.94 1.052     มาก 

    จากตาราง 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให ้ความส าคญัเก่ียวกับดา้น การตลาดเชิง
กิจกรรม โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ( ค่าเฉล่ีย 3.94)  เม่ือวิเคราะห์รายข้อ  พบว่า ทุกข้อมี 
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล โดยน าเสนอใน

รูปแบบคา่เฉล่ีย  (x)̅  และคา่เบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) ดงันี ้

ตาราง 17 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก
เป็นรายดา้น 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา x ̅ SD แปลผล 

1. ดา้นการรบัรูปั้ญหา 4.03 0.74 ดี 

2. ดา้นการคน้หาขอ้มลู 4.06 0.67 ดี 

3. ดา้นการประเมินทางเลือก 4.24 0.61 ดีมาก 

4. ดา้นการตดัสินใจซือ้ 3.91 0.69 ดี 

5. ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 4.12 0.75 ดี 

รวม 4.07 0.69 ดี 

    จากตางราง 17 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ 
คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล โดยรวมอยู่ใน ระดับดี ( ค่าเฉล่ีย 4.07)  เม่ือวิเคราะห์รายข้อ  พบว่า ด้านการ
ประเมินทางเลือก ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน ระดับดีมาก ส่วนดา้นอ่ืน ๆ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นอยู่ใน ระดบัดี 
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ตาราง 18  แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑลดา้นการ
รบัรูปั้ญหา 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา x ̅     SD แปลผล 

ด้านการรับรู้ปัญหา       

1. ทา่นซือ้คอรส์เรียนเพราะคะแนนเฉล่ียสะสมลดลง          3.62    1.187 ดี 

2. ทา่นซือ้คอรส์เรียนเพราะไมเ่ขา้ใจเนือ้หาในบทเรียน          4.12    0.941 ดี 
3. ทา่นซือ้คอรส์เรียนเพราะกลวัสอบไมต่ิดคณะและ
มหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการ          4.37    0.830 ดีมาก 

รวม          4.04    0.986      ดี 

    จากตาราง 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ดา้นการรบัรูปั้ญหา 
โดยรวมอยู่ใน ระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 4.04) เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า ท่านซือ้คอรส์เรียนเพราะกลัว
สอบไม่ติดคณะและมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบั
ดีมาก สว่นขอ้อ่ืน ๆ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่น ระดบัดี 
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ตาราง 19 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑลดา้นการ
คน้หาขอ้มลู 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา x ̅        SD      แปลผล 

ด้านการค้นหาข้อมูล       
1. ทา่นสอบถามขอ้มลูสถาบนักวดวิชาจากคนใน
ครอบครวั เพ่ือน รุน่พ่ีท่ีโรงเรียน       4.25      0.788      ดีมาก 
2. ทา่นสอบถามขอ้มลูการซือ้คอรส์เรียนจากพนกังาน
ขาย       3.95      0.969      ดี 
3. ทา่นคน้หาขอ้มลูการซือ้คอรส์เรียนจากส่ือออนไลนห์รือ
เว็บไซต ์       4.01      0.971      ดี 

รวม       4.07      0.909      ดี 

     จากตาราง 19  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นการคน้หาขอ้มลู 
โดยรวมอยู่ใน ระดบัดี (คา่เฉล่ีย 4.07) เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้ พบว่า ทา่นสอบถามขอ้มลูสถาบนักวด
วิชาจากคนในครอบครวั เพ่ือน รุ่นพ่ีท่ีโรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น อยู่ใน
ระดบัดีมาก สว่นขอ้อ่ืน ๆ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็น อยูใ่นระดบัดี 

 
 
 
 

  



  80 

ตาราง 20 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ดา้น
การประเมินทางเลือก 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา x ̅       SD       แปลผล 

ด้านการประเมินทางเลือก       
1. ผลงานของสถาบนักวดวิชาเป็นสิ่งส  าคญัในการ
เลือกซือ้คอรส์เรียน        4.31      0.795       ดีมาก 
2. หลกัสตูรท่ีหลากหลายเป็นสิ่งส  าคญัในการเลือกซือ้
คอรส์เรียน        4.42      0.700       ดีมาก 

3. สถานท่ีตัง้สะดวกตอ่การเดนิทาง        4.24      0.854       ดีมาก 

รวม        4.32      0.783       ดีมาก 

    จากตาราง 20 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ด้านการประเมิน
ทางเลือก โดยรวมอยู่ใน ระดบัดีมาก  ( ค่าเฉล่ีย 4.32) เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้  พบว่า ทุกขอ้ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่น ระดบัดีมาก 

 

ตาราง 21 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ดา้นการ
ตดัสินใจซือ้ 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา x ̅     SD แปลผล 

ด้านการตัดสินใจซือ้       

1. ทา่นตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะช่ือเสียงของผูส้อน        3.56    1.037  ดี 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา x ̅   SD แปลผล 

ด้านการตัดสินใจซือ้       
2. ทา่นตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะสถาบนัจดัตารางเรียน
ตรงกบัความตอ้งการ 4.13   0.802        ดี 

3. ท่านตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะไดร้าคาท่ีคาดหวงั 3.86   0.903         ดี 
4. ทา่นตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะสถาบนัมีการรบัรองผล 
หรือมาเรียนซ า้ได ้ 4.13   0.908        ดี 

รวม 3.92   0.913  ดี 

 
จากตาราง 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นการตดัสินใจซือ้ 

โดยรวมอยู่ใน ระดบัดี ( ค่าเฉล่ีย 3.92)  เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้  พบว่า ทุกขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัความคดิเห็น อยูใ่นระดบัดี 

ตาราง 22 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 
 ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

        

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา x ̅     SD   แปลผล 

ด้านพฤตกิรรมภายหลังการซือ้       

1. ทา่นมีความพงึพอใจในเทคนิคการสอนของผูส้อน      4.26    0.754    ดีมาก 
2. ในอนาคตทา่นจะกลบัมาซือ้คอรส์เรียนท่ีสถาบนักวดวิชา
เดมิอีกครัง้      3.98    0.927       ดี 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา x ̅     SD   แปลผล 

ด้านพฤตกิรรมภายหลังการซือ้       
3.ทา่นจะแนะน าเพ่ือน นอ้ง หรือคนรูจ้กัมาซือ้คอรส์เรียนท่ี
สถาบนักวดวิชาแหง่นี ้ 4.15 0.913       ดี 

รวม 4.13 0.865 ดี 

 
จากตาราง 22 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็น เก่ียวกบัดา้นการตดัสินใจซือ้ โดยรวม

อยู่ใน ระดบัดี (ค่าเฉล่ีย 4.13) เม่ือวิเคราะหร์ายขอ้  พบว่า  ท่านมีความพึงพอใจในเทคนิคการ
สอนของผูส้อนผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น อยู่ในระดบัดีมาก ส่วนขอ้อ่ืน ๆ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น อยูใ่นระดบัดี 
 

ส่วนที ่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่  1 นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล 

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้  คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปรมิณฑล แตกตา่งกนั  ซึ่งสามารถเขียนสมมตฐิานยอ่ย  ไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่  1.1  ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ แตกต่างกัน  มีการตดัสินใจซือ้
คอรส์เรียน จากสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล แตกตา่งกนั  
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ตาราง 23  แสดงการทดสอบ คา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก
ตามเพศ โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's Statistics Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 2.334 0.127 
    

 จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 
จ าแนก ตามเพศ พบวา่ มีคา่ความแปรปรวนเทา่กนั อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ตาราง 24 แสดงการวิเคราะหก์ารตดัสินใจซือ้ คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก ตามเพศ  

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

  t-test for Equality of Means 

เพศ x ̅ S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบนักวดวิชา 

ชาย 3.85 0.75 -1.210 398 0.207 

หญิง 3.94 0.67      

 
จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจซือ้ คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 

แตกตา่งกนั ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล โดย
จ าแนก ตามเพศ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบนักวดวิชา ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .05  ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ 
สมมตฐิาน 
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลท่ีมี
ระดบัชัน้เรียนแตกตา่งกนั  มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั 

ตาราง 25 แสดงการทดสอบ คา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก 
ตามระดบัชัน้เรียน โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's Statistics Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 0.123 0.725 

 

จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 
จ าแนก ตามระดบัชัน้เรียน  พบว่า  มีคา่ความแปรปรวนเท่ากนั อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั  
.05 
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก 
ตามระดบัชัน้เรียน  

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  t-test for Equality of Means 

ระดับช้ัน
เรียน x ̅ S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชา 

ต ่ากว่าม.5 3.98 0.719 1.512 398 0.131 

ม.6 3.87 0.683      

 
จากตาราง 26 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 

แตกตา่งกนั ของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล โดย
จ าแนกตามระดับชัน้เรียน  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี มีระดับชั้นเรียน  แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา  ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 
.05  ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
สมมติฐานข้อที่  1.3 ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลท่ีมี

แผนการเรียนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั 
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก 
ตามแผนการเรียน โดยใช ้ Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's 
Statistics df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 7.265 2 397 0.001 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 จากตาราง 27 แสดงผลการ ทดสอบคา่ความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียน

จากสถาบันกวดวิชา  แตกต่างกัน  ของนัก เรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  โดยจ าแนกตามแผนการเรียน แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิตท่ีิระดบั .01 จงึใชส้ถิต ิ Brown – Forsythe  ในการทดสอบ  ดงัตาราง 28 

ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก 
ตามแผนการเรียน โดยใช ้ Brown – Forsythe  

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 Statistics df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 11.791** 2 204.585 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 จากตาราง 28 แสดงผลการ ทดสอบความแตกตา่งของ การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน จาก

สถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 
จ าแนก ตามแผนการเรียน พบว่า แผนการเรียนท่ี แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ แตกตา่งกนั  อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงท าการทดสอบ ความแตกตา่งเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคู ่ดงัตาราง 29 
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ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก 
ตามแผนการเรียนเป็นรายคูด่ว้ย Dunnett’s T3 

แผนการเรียน x ̅ วิทย-์คณิต ศิลป์-ค านวณ ศิลป์-ภาษา 

วิทย-์คณิต 4.02 - 0.439* 0.136 

   
(0.000) (0.403) 

ศิลป์-ค านวณ 3.58 - - -0.303* 

    
(0.018) 

ศิลป์-ภาษา 3.88 - - - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
จากตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ ซือ้คอร์

สเรียนจากสถาบันกวดวิชา แตกต่างกัน ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  โดยจ าแนกตามแผนการเรียนเป็นรายคู่ดว้ย Dunnett’s T3 
พบว่า นกัเรียนท่ีเรียน แผนการเรียนวิทย-์คณิต กับ ศิลป์-ค านวณ มีการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบันกวดวิชา แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ  .05 โดยนักเรียนท่ีเรียน
แผนการเรียนวิทย-์คณิต มีการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชามากกวา่นกัเรียนท่ีเรียน
แผนการเรียนศิลป์-ค านวณ โดยมีผลตา่งของ คา่เฉล่ียเท่ากบั  0.439 และ นกัเรียนท่ีเรียนแผนการ
เรียนศิลป์-ค านวณ กบั ศิลป์-ภาษา มีการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  โดยนกัเรียนเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษา มีการตดัสินใจ 
ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชามากกว่านักเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนศิลป์ -ค านวณ โดยมี
ผลตา่ง ของคา่เฉล่ียเทา่กบั  0.303  สว่นคูอ่ื่น ๆ ไมพ่บ ความแตกตา่ง 
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบนั แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 
แตกตา่งกนั  

ตาราง 30 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก
ตามคะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจบุนั โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's Statistics df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 2.340   2 397 0.098 

 
จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียน

จากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล  โดยจ าแนกตาม คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน พบว่า มีค่าความแปรปรวน
เทา่กนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตท่ีิระดบั .05 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ของแตล่ะกลุม่
คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจบุนั โดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล 

  
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชา 

ระหวา่งกลุม่    1.976     2 0.988 2.040 0.131 

ภายในกลุม่ 
รวม 

192.236 
194.212 

  397 
  399 

0.484    

 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวด

วิชา จ าแนกตาม คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจบุนั โดยใชส้ถิตกิารวิเคราะหค์า่ความแปรปรวนทาง
เดียว  ( One – way  Analysis  of  Variance  :  One – way  ANOVA ) พบว่า นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมจนถึง
ปัจจุบนั แตกต่างกัน มีการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ไม่แตกต่างกัน  อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิตท่ีิ ระดบั .05  ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  

 
สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลท่ีมี

สงักดัของโรงเรียน แตกตา่งกนั  มีการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั  
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ตาราง 32 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้ คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก 
ตามสงักดัของโรงเรียน  โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's Statistics Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 0.341 0.560 
    

 จากตาราง 32 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล 
จ าแนกตามสังกัดของโรงเรียน พบว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน อย่างมีนัยส าคญั  ทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

ตาราง 33 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก 
ตามสงักดัของโรงเรียน  

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบันกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

  t-test for Equality of Means 

สังกัดโรงเรียน x ̅ S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบนักวดวิชา 

โรงเรียนรฐับาล 3.89 0.696 -2.625 22.778 0.015 

โรงเรียนเอกชน
และโรงเรียน

สาธิต 

4.27 0.631      

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 
แตกตา่งกนั  ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล โดย
จ าแนก ตามสงักดัโรงเรียน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ท่ีมี
สงักดัโรงเรียน  แตกตา่งกนั  มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั  อยา่งมี
นยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .05  ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.6 ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ท่ีมี

ระดบัการศึกษาของผู้ปกครอง แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา  
แตกตา่งกนั  

ตาราง 34 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวด
วิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก ตาม
ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง  โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบัน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's Statistics df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 1.664 2 397 0.191 

 
จากตาราง 34 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียน

จากสถาบันกวดวิชา  แตกต่างกัน  ของนัก เรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  โดยจ าแนก ตามระดบัการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่า มีค่า
ความแปรปรวนเทา่กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ใชส้ถิต ิANOVA ในการทดสอบ 
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ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ของแตล่ะกลุม่
ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง โดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 

   

      การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบันกวดวิชาของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

   
 แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชา 

 ระหวา่งกลุม่    1.156    2 0.578 1.188 0.306 

 ภายในกลุม่ 
รวม 

193.057 
194.212 

397 
399 

 0.486    
 

 
จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวด

วิชา จ าแนก ตามระดบัการศึกษาของผูป้กครอง โดยใชส้ถิติการวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทาง
เดียว  ( One – way  Analysis  of  Variance  :  One – way  ANOVA ) พบว่า นักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ท่ีมีระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญั
ทาง สถิตท่ีิระดบั .05  ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  

 
สมมติฐานข้อที่ 1.7 ผูต้อบแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ท่ีมี

รายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสิน ใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวด
วิชา  แตกตา่งกนั   
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ตาราง 36 แสดงการทดสอบคา่ของความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล จ าแนก 
ตามรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน โดยใช ้Levene’s test 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Levene's Test for Equality of Variances 

Levene's Statistics df1 df2 Sig. 
การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 1.253 2 397 0.290 

 
จากตาราง 36 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียน

จากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล  โดยจ าแนกตาม รายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  พบว่า มีค่าความ
แปรปรวนเทา่กนั อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั  .05 ใชส้ถิต ิANOVA  ในการทดสอบ 
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ตาราง 37 แสดงผลการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา

ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ของแตล่ะกลุม่

รายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน โดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 

การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบันกวดวิชาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

  
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS  df MS F Sig. 

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชา 

ระหวา่งกลุม่     0.756    3 0.252 0.516 0.672 

ภายในกลุม่ 
รวม 

193.456 
194.212 

396 
399 

0.489    
 

 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวด

วิชา จ าแนกตาม รายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน  โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว  ( One – way  Analysis  of  Variance  :  One – way  ANOVA ) พบว่า 
นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ท่ีมีรายไดร้วมของ
ครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน  แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ไม่แตกตา่ง
กนั  อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  

 
สมมติฐานข้อที่ 2 องคป์ระกอบผลิตภณัฑมี์อิทธิพลตอ่การตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจาก

สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 
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ตาราง 38 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูองคป์ระกอบผลิตภณัฑมี์อิทธิพล ตอ่การ
ตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ดา้นการตดัสินใจซือ้  โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression   39.973     3 13.324 34.210** 0.000 
Residual 154.239 396   0.389 

  Total 194.212 399       

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 จากตาราง 38  ผลการวิเคราะห ์ พบว่า  ตวัแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัว มีผลต่อการ

ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั  .01 
และสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ  สามารถ
ค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิ ไดด้งันี ้
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ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบผลิตภณัฑมี์อิทธิพลตอ่การตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปรมิณฑล ดา้นการตดัสินใจซือ้ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์ความถดถอยเชิงพหคุณู ( Multiple  
Regression  Analysis  แบบ Stepwise) 

ตัวแปร B S.E t Sig. Tolerance VIF 
คา่คงท่ี (Constant) 1.323 0.271 4.878** 0.000 

  ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั(x1) 0.345 0.065 5.312** 0.000 0.842 1.187 

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั(x3) 0.166 0.049 3.380** 0.001 0.742 1.348 

ดา้นผลิตภณัฑค์วบ(x4) 0.114 0.036 3.139** 0.002 0.784 1.275 

                                              r       =  0.454          Adjusted R2 =  0.200 

           R2     =  0.206           SE               =  0.624  

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 จากตาราง 39 ไดท้  าการทดสอบ ความไมส่มัพนัธข์องตวัแปรอิสระ  ( Multicollinearity )  

ท่ีใช ้ในการวิเคราะห ์พบว่า  ค่า  Variance  inflation  factor  ( VIF )  ท่ีสูงสดุมีค่า เท่ากับ  1.348 
ซึ่งมีค่าไม่เกิน  5  และ  Tolerance  มีค่านอ้ยสุด เท่ากบั 0.742 ซึ่งไม่ต  ่ากว่า  0.200 แสดงใหเ้ห็น
วา่ ตวัแปรอิสระท่ีไดท้  าการวิเคราะหไ์ม่มี ความสมัพนัธก์นั ซึ่งไมก่่อใหเ้กิดปัญหา Multicollinearity  
ซึ่งขอ้มลู ดงักลา่ว มีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู 

ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑห์ลัก (x1) ดา้นผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง (x3) และ

ดา้นผลิตภัณฑค์วบ (x4) สามารถพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ 

(y1) ไดร้อ้ยละ 20.0  
ผูว้ิจยัไดน้  า ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ การตดัสินใจ

ซือ้คอรส์จากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  

และปรมิณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) โดยใชค้ะแนนดบิ ดงันี ้
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y1  = 1.323** + 0.345(x1)** + 0.166(x3)** + 0.114(x4)** 
 
ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้
ตัวแปรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) อย่างมี

นยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑห์ลกั(x1) ดา้นผลิตภัณฑท่ี์คาดหวงั(x3) 

และดา้นผลิตภณัฑค์วบ(x4) โดยคา่สมัประสิทธ์ิ เทา่กบั  0.345 0.166  และ  0.114 ตามล าดบั 

 ซึ่งหมายความว่าองคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑห์ลัก (x1) ดา้นผลิตภัณฑ์ท่ี

คาดหวัง (x3) และด้านผลิตภัณฑ์ควบ (x4) เป็นปัจจัยองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ี เป็น  ตัว
ก าหนดการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) ซึ่งจากคา่สมัประสิทธ์ิดงักล่าว 
สามารถอภิปราย ไดด้งันี ้

หากไม่พิจารณาองคป์ระกอบผลิตภัณฑ์ทั้ง  3  ด้าน  ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้คอร์
สเรียน จากสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ดา้นการตดัสินใจซือ้ มีคา่อยู่ท่ี
ระดบั 1.323 หนว่ย 

หากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลไดร้บั

องคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑห์ลกั (x1) เพิ่มขึน้  1  หน่วย  จะมีผลท าใหน้กัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) เพิ่มขึน้ 
0.345 หนว่ย  ทัง้นี ้เม่ือก าหนดใหปั้จจยัองคป์ระกอบผลิตภณัฑอี์ก  2  ดา้น  มีคา่คงท่ี  

หากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลไดร้บั

องคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑท่ี์คาดหวงั (x3) เพิ่มขึน้  1  หน่วย  จะมีผลท าใหน้กัเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) 
เพิ่มขึน้ 0.166  หนว่ย  ทัง้นี ้เม่ือก าหนดให ้ปัจจยัองคป์ระกอบผลิตภณัฑอี์ก 2  ดา้น  มีคา่คงท่ี 

หากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลไดร้บั

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ ดา้นผลิตภณัฑค์วบ (x4) เพิ่มขึน้  1  หน่วย  จะมีผลท าใหน้กัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) เพิ่มขึน้ 
0.114  หนว่ย  ทัง้นี ้เม่ือก าหนดใหปั้จจยัองคป์ระกอบผลิตภณัฑอี์ก  2  ดา้น  มีคา่คงท่ี 
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 สว่นตวัแปรท่ี ไม่มีความสมัพนัธก์บั การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ 

(y1) มี 2 ตัวแปร ได้แก่ องคป์ระกอบผลิตภัณฑ์  ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  (x2)  และด้าน

ศกัยภาพของผลิตภัณฑ์  (x5) ไม่ไดเ้ป็นปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) 
 

สมมติฐานข้อที่  3  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซื ้อคอร์ส เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนัก เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

ตาราง 40 แสดงผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการมี
อิทธิพล ตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ดา้นการตดัสินใจซือ้ โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple 
Regression 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression   52.812    3 17.604 49.301** 0.000 
Residual 141.400 396    0.357 

  Total 194.212 399       

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 จากตาราง 40  ผลการวิเคราะห ์ พบว่า  ตวัแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัว มีผลต่อการ

ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั  .01 
และสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ  สามารถ
ค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิได ้ ดงันี ้
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ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะหก์ารส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการมีอิทธิพลตอ่ การตดัสินใจซือ้
คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปรมิณฑล ดา้นการตดัสินใจซือ้ โดยใชว้ิธีการวิเคราะห ์ความถดถอยเชิงพหคุณู ( Multiple  
Regression  Analysis  แบบ  Stepwise ) 

ตัวแปร B S.E t Sig. Tolerance VIF 
คา่คงท่ี (Constant) 1.398 0.224 6.252** 0.000 

  ดา้นการขายโดยพนกังานขาย(x3) 0.252 0.058 4.356** 0.000 0.695 1.439 

ดา้นการโฆษณา(x1) 0.201 0.047 4.304** 0.000 0.773 1.294 

ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม(x5) 0.167 0.038 4.415** 0.000 0.711 1.406 

                                              r        =  0.521          Adjusted R2 =  0.266 

           R2      =  0.272          SE                =  0.597  

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 จากตาราง 41  ไดท้  าการทดสอบ ความไม่สมัพนัธ ์ของตวัแปรอิสระ ( Multicollinearity 

) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์พบว่า  ค่า  Variance  inflation  factor  ( VIF )  ท่ีสงูสดุมีคา่เท่ากบั  1.439  
ซึ่งมีค่าไม่เกิน  5  และ  Tolerance  มีคา่นอ้ยสดุ เท่ากบั  0.695 ซึ่งไม่ต  ่ากว่า  0.200 แสดงใหเ้ห็น
ว่า  ตัวแปรอิส ระ ท่ี ได้ท าการวิ เคราะห์ไม่ มี ความสัมพันธ์กัน   ซึ่ ง ไม่ ก่ อ ให้ เกิด ปัญ หา  
Multicollinearity  ซึ่งขอ้มลูดงักลา่ว มีความเหมาะสมกบัการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู 

 ผลการวิเคราะห์  พบว่า  ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  

ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยพนกังานขาย (x3) ดา้นการโฆษณา (x1) และ

ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม (x5) สามารถพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ด้านการ

ตดัสินใจซือ้ (y1) ไดร้อ้ยละ 26.6  
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ผูว้ิจยัไดน้  า ค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ การตดัสินใจ
ซือ้คอรส์จากสถาบันกวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  

และปรมิณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) โดยใชค้ะแนนดบิ ดงันี ้

y1  = 1.398** + 0.252(x3)** + 0.201(x1)** + 0.167(x5)** 
 

ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้
ตัวแปรท่ีมีผลต่อ การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1)  อย่างมี

นยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยพนกังานขาย(x3) ดา้นการโฆษณา(x1) 

และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม(x5) โดยค่าสัมประสิทธ์ิ เท่ากับ  0.252  0.201  และ  0.167  
ตามล าดบั 

ซึ่งหมายความว่าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  ดา้นการขายโดยพนักงานขาย 

(x3) ดา้นการโฆษณา(x1) และดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม(x5) เป็นปัจจัยการส่ือสารการตลาด
แบบบรูณาการท่ีเป็นตวัก าหนด การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ (y1) ซึ่งจาก
คา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายไดด้งันี ้

หากไมพ่ิจารณาการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการทัง้ 3 ดา้น ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ 
คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดา้นการตดัสินใจซือ้ มีคา่อยู่
ท่ีระดบั 1.398 หนว่ย 

หากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลไดร้บั

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ  ดา้นการขายโดยพนกังานขาย  (x3) เพิ่มขึน้  1  หนว่ย  จะมี
ผลท าใหน้กัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ดา้นการ

ตดัสินใจซือ้ (y1) เพิ่มขึน้ 0.252 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนด ใหปั้จจยัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณา
การอีก 2 ดา้น มีคา่คงท่ี  

หากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลไดร้บั

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา (x1) เพิ่มขึน้  1  หน่วย  จะมีผลท าให้
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ 
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(y1) เพิ่มขึน้ 0.201 หน่วย ทั้งนีเ้ม่ือก าหนด ใหปั้จจัยการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการอีก 2 
ดา้น มีคา่คงท่ี 

หากนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลไดร้บั

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม (x5) เพิ่มขึน้  1  หน่วย  จะมีผล
ท าให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ดา้นการ

ตดัสินใจซือ้ (y1) เพิ่มขึน้ 0.167 หน่วย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนด ใหปั้จจยัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณา
การอีก  2  ดา้น  มีคา่คงท่ี  

ส่วนตวัแปรท่ี ไม่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  ดา้นการตดัสินใจซือ้ 

(y1) มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ  ดา้นการสง่เสริมการขาย  (x2)  และ 

ดา้นการตลาดทางตรง  (x4)  ไม่ไดเ้ป็นปัจจัยท่ี เป็นตวัก าหนดการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  

ดา้นการตดัสินใจซือ้  (y1) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 42 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

1.1 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมี

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก

สถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั  

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Independent Sample t - test 

1.2 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายท่ีมีระดบัชัน้เรียน

แตกตา่งกนัมีการตดัสินใจซือ้

คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 

แตกตา่งกนั  

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน One  Way  ANOVA 

1.3 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายท่ีมีแผนการเรียน

แตกตา่งกนัมีการตดัสินใจซือ้

คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 

แตกตา่งกนั 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน One  Way  ANOVA 

1.4 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

สะสมจนถึงปัจจบุนัแตกตา่งกนั

มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน

จากสถาบนักวดวิชาแตกตา่ง

กนั 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน One  Way  ANOVA 



  103 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

1.5 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายท่ีมีสงักดัของ

โรงเรียนแตกตา่งกนัมีการ

ตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก

สถาบนักวดวิชาแตกตา่งกนั 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Independent Sample t - test 

1.6 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายท่ีมีระดบัการศกึษา

ของผูป้กครองแตกตา่งกนัมี

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก

สถาบนักวดวิชาแตกตา่งกนั 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน One  Way  ANOVA 

1.7 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายท่ีมีรายไดร้วมของ

ครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน

แตกตา่งกนัมีการตดัสินใจซือ้

คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา

แตกตา่งกนั 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน One  Way  ANOVA 

2. องคป์ระกอบผลิตภณัฑมี์

อิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอร์

สเรียนจากสถาบนักวดวิชาของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Multiple Regression 
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สมมตฐิาน ผลการทดสอบ สถติทิี่ใช้ 

3. การส่ือสารการตลาดแบบ

บรูณาการมีอิทธิพลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก

สถาบนักวดวิชาของนกัเรียน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน Multiple Regression 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาวิจยัเรื่ององคป์ระกอบผลิตภณัฑแ์ละ การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ
ท่ีมีอิทธิพลตอ่ การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบนักวดวิชาของ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ผูว้ิจยัน าผลการวิเคราะหข์อ้มลู โดยมีประเด็นส าคญั
จะมาสรุปอภิปรายผล  และน าเสนอขอ้เสนอแนะผลการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้เรียน แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสม สงักัดของโรงเรียน  ระดบัการศึกษา
ของผูป้กครอง  และรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน 

2. เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบผลิตภัณฑ์  ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑห์ลกั  รูปลกัษณผ์ลิตภัณฑ ์
ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง  ผลิตภัณฑ์ควบ  และศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ์  ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

3.เพ่ือศึกษาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซือ้         
คอรส์เรียน จากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปรมิณฑล 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการวิจัย  มาประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กับลักษณะส่วนบุคคลของผูเ้รียน

กลุม่เปา้หมาย 
2.เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการในการพฒันา  และปรบัปรุงแกไ้ขคณุสมบตัิของ

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
3.เพ่ือน าผล ท่ีได้ด้านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาพัฒนาให้เข้าถึ ง

กลุม่เปา้หมายมากย่ิงขึน้ 
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4.ท าใหท้ราบถึงความคิดเห็นเชิงลึกของการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร   และปริมณฑล เพ่ือน ามาปรับปรุงในเรื่อง
องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการของธุรกิจสถาบนักวดวิชา 

5.เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ผูส้นใจ  สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบือ้งตน้ในการด าเนินธุรกิจ
สถาบนักวดวิชาตอ่ไป 

สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ส่วนที ่ 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

ก่อนการทดสอบวิธีทางสถิติโดยการเก็บขอ้มลูเชิงปรมิาณ ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงลึกดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เพ่ือคุณภาพ และความน่าเช่ือถือของ
งานวิจยั ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหข์อ้มลูไดด้งัตอ่ไปนี ้

ประเด็นที่ 1 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล เรียนกวดวิชา เพราะตอ้งการเขา้ใจเนือ้หาท่ีก าลังเรียนอยู่ให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือท าเกรด
เฉล่ียใหดี้ยิ่งขึน้ ตอ้งการเรียนล่วงหนา้ และตอ้งการเทคนิคในการท าขอ้สอบทัง้ในโรงเรียน และ
ขอ้สอบแขง่ขนัเขา้ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 

ประเด็นที่ 2 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล เลือกสถาบันกวดวิชาท่ีมีช่ือเสียง ติวเตอรท่ี์มีช่ือเสียง ติวเตอรท่ี์สอนสนุก และสอน
เขา้ใจง่าย สถาบันกวดวิชาท่ีมีบรรยากาศในห้องเรียนท่ีดี มีใหท้ดลองเรียนก่อนสมัคร เดินทาง
สะดวก และคา่เรียนสามารถผอ่นช าระได ้

ประเด็นที่ 3 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑลรูจ้กัสถาบนักวดวิชาจากการรีวิวใน Social media จากการโฆษณาในส่ือออนไลน ์จาก
การจดักิจกรรมตามโรงเรียน และจากใบปลิวหรือโบรชวัร ์

ประเด็นที่  4  ปัจจัยอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ คอรส์เรียน คือ การให้
ขอ้มูลหรือการไดร้บัการบริการท่ีดีจากเจ้าหน้าท่ี โปรโมชั่นท่ีไดร้บั และราคาเรียนท่ีผู้ปกครอง
สามารถจา่ยได ้

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา  แบง่ออกเป็น 4  ตอน 
ตอนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ 

เพศ  การวิจัยครั้งนี ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น   เพศหญิง  
มากกว่า  เพศชาย  โดยเป็นเพศหญิง  จ  านวน  275  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  68.8  และ  เพศชาย 
จ านวน  125  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  31.2  
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ระดับช้ันเรียน การวิจยัครัง้นี ้ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ก าลงัศกึษา
อยู่ในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี  6  จ านวน  256  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  64.0  รองลงมา คือ ก าลงัศกึษา
ต ่ากวา่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5  จ านวน  144  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  36.0 

แผนการเรียน การวิจัยครั้งนี ้ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เรียน
แผนการเรียนวิทย ์- คณิต จ านวน  254 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 63.5  รองลงมาเรียนแผนการเรียน
ศิลป์  –  ภาษา จ านวน 74 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 18.5 และ เรียนแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณและ
อ่ืน ๆ จ านวน  72  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  18.0  

คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน การวิจยัครัง้นี ้ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียสะสม 3.00 – 3.49 จ านวน  154  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  38.5  รองลงมามี
คะแนนเฉล่ียสะสม  3.50 – 4.00 จ  านวน 124 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 31.0 และ มีคะแนนเฉล่ียสะสม
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 2.49, 2.50 – 2.99 จ  านวน  122  คน ค ิดเป็นรอ้ยละ  30.5 

สังกัดของโรงเรียน การวิจยัครัง้นี ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษา
อยูใ่นโรงเรียน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 379 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
94.8 รองลงมาศกึษาอยู่ในโรงเรียน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและโรงเรียน
สาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชน จ านวน  21  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  5.2 

ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง การวิจยั ครัง้นี ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่มีผูป้กครองจบการศึกษาปริญญาตรี  จ  านวน  229  คน  คิดเป็นรอ้ยละ  57.3  รองลงมามี
ผูป้กครองจบการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 97 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 24.2 และ มีผูป้กครอง
จบการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรี  จ  านวน 74 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 18.50 

รายได้รวมของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน การวิจัยครั้งนี ้  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 55,000  บาท จ านวน 
171 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 42.8 รองลงมามีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน 55,001 – 75,000 
บาท จ านวน 78 คน คิด เป็นรอ้ยละ 19.5 มีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 30,000 บาท จ านวน 77 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 19.2 และ มีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่
เดือน 75,001  บาทขึน้ไป จ านวน 74 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์5 ดา้นไดแ้ก่ ผลิตภัณฑห์ลกั  รูปลกัษณ์
ผลิตภัณฑ ์ ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง ผลิตภัณฑค์วบ  และศกัยภาพของผลิตภัณฑ์  มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดบัความส าคัญของผลิตภัณฑ์

หลัก โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  4.27  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ครูผูส้อนมีความเป็นกนัเองกบัเด็กๆ ครูผูส้อนมีเทคนิคท่ีช่วยใหเ้ขา้ใจเนือ้หาง่ายยิ่งขึน้ และ
ช่วยใหท้่านเขา้ใจเนือ้หา มีระดบัความส าคญั มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ  4.47 4.28 และ  
4.23 ตามล าดบั ส่วนช่วยใหส้อบติดในคณะท่ีตอ้งการ มีระดบัความส าคญัมาก  โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั  4.10 

ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ระดับความส าคัญของรูปลักษณ์

ผลิตภัณฑ ์โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  4.09 เม่ือพิจารณาเป็น รายข้อ  
พบว่า หอ้งเรียนมีส่ือ  อปุกรณ ์ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีระดบัความส าคญั มากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.24 ส่วนการตกแต่งและความสะอาดของสถาบนักวดวิชา ช่ือเสียงของสถาบนักวดวิชา 
โต๊ ะและ เก้า อี ้ในห้อ ง เรียน มี ความสะดวกสบาย  และสถาบัน ได้รับ การรับ รองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ มีระดบัความส าคญัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.13 4.04 4.02 และ 4.02 
ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ระดบัความส าคญัของผลิตภัณฑท่ี์

คาดหวงัโดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั  4.05 เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้ พบว่า 
สถาบนักวดวิชามีสิ่งอ านวย ความสะดวกส าหรบันกัเรียน เชน่ น า้ด่ืม หอ้งน า้ มมุส าหรบัรอเรียน มี
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 ส่วนบรรยากาศในหอ้งเรียนโปร่ง อากาศ
ถ่ายเทเอือ้ต่อการเรียนการสอน และสถานท่ีภายในกวา้งขวาง  มีระดับความส าคัญมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.03 และ  3.87 ตามล าดบั 

ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ระดับความส าคญัของผลิตภัณฑ์

ควบ โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  4.14  เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้ พบว่า 
สามารถช าระค่าเรียนไดท้ัง้เงินสด โอนเงิน และบตัรเครดิต มีระดบัความส าคญั  มากท่ีสดุ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.56 ส่วนสถาบนักวดวิชามีการใหท้ดลองเรียนก่อนตดัสินใจสมคัรเรียน สถาบนั
กวดวิชามีการรบัรองผล โดยสอบไม่ติดจะคืนเงินค่าเรียนให ้และหากสอบไม่ผ่านเกณฑส์ามารถ
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กลับมาเรียนใหม่ได้ มีระดับความส าคัญมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.13 4.00  และ  3.90 
ตามล าดบั 

ดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบั ระดบัความส าคญัของศกัยภาพของ

ผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า สามารถสอบถามบทเรียนท่ีไม่เขา้ใจไดต้ลอด 24 ชั่วโมง โดยใช ้Machine learning ในการ
ให้ค  าตอบ เอกสารเรียนสามารถอัพโหลดลงในมือถือได้ โดยไม่ต้องพกหนังสือมาเรียน และ
สามารถเรียนออนไลนผ์่าน Application ของสถาบนักวดวิชาได้ มีระดบัความส าคญัมาก โดยมี
คา่เฉล่ีย เทา่กบั  3.87  3.85  และ  3.76  ตามล าดบั 

ตอนที่ 3 วิเคราะหก์ารส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 5 ดา้นไดแ้ก่  การโฆษณา การ
ส่งเสริมการขาย  การขายโดยพนักงานขาย  การตลาดทางตรง  และการตลาดเชิงกิจกรรม มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ดา้นการโฆษณา 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคดิเห็น เก่ียวกบัระดบัความส าคญั ของการ

โฆษณา โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั  3.89 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  
การโฆษณาสถาบนักวดวิชาผ่านส่ือ Social media เช่น เว็บไซตข์องสถาบนักวดวิชา Facebook 
Fanpage Instagram และ แอพพลิเคชั่น Line มีระดับความส าคัญ  มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.23 ส่วนการท าโฆษณาสถาบนักวดวิชาผ่านส่ือสิ่งพิมพ ์เช่น โบชัวร ์แผ่นพับ นิตยสาร 
การท าโฆษณาสถาบนักวดวิชาตามป้ายกลางแจง้ มีระดบัความส าคญัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ  
3.79  และ  3.66  ตามล าดบั 

ดา้นการสง่เสรมิการขาย 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคดิเห็น เก่ียวกบัระดบัความส าคญั ของการ

สง่เสรมิการขาย โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั  3.94 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  
พบว่า  การให้ส่วนลด 1,000 บาท เม่ือแนะน าเพ่ือนมาสมัครเรียน การใหส้่วนลด 10% เม่ือมา
สมัครเรียนภายในเดือนท่ีก าหนด การใหส้่วนลด 2,000 บาท เม่ือมาสมัครเรียนเป็นคู่พรอ้มกับ
เพ่ือน การใหข้องแถมเม่ือมาสมคัรเรียน เช่น เรียนฟรี 1 ครัง้ และการใหคู้ปองส่วนลดพิเศษ เช่น 
รา้นไอศกรีม รา้นขนม รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ด มีระดบัความส าคญัมาก  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.08 
4.07 4.00 3.93 และ 3.66 ตามล าดบั 

ดา้นการขายโดยพนกังานขาย 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เก่ียวกบัระดบัความส าคญัของการ
ขายโดยพนกังานขาย โดยรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั  4.29 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า พนักงานมีทักษะ และความรูใ้นรายละเอียดหลกัสูตรท่ีเปิดสอนของสถาบัน
กวดวิชา เจา้หนา้ท่ีมีการแจง้ข่าวสารใหก้บันกัเรียนและผูป้กครองอย่างตอ่เน่ือง และความรวดเร็ว
และจ านวนพนกังานเพียงพอตอ่การใหบ้รกิาร มีระดบัความส าคญั มากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั  
4.37  4.37  และ  4.22  ตามล าดบั  ส่วนบุคลิกภาพ การแตง่กายของพนกังานท่ีใหบ้ริการมีความ
นา่เช่ือถือ มีระดบัความส าคญัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย เทา่กบั  4.20 

ดา้นการตลาดทางตรง 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เก่ียวกับระดบัความส าคญั ของ

การตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั  4.09 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า  การเสนอรายละเอียดหลักสูตรและบริการผ่านทางแอพพลิเคชั่น  Line มีระดับ
ความส าคญั มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.2 ส่วน การเสนอรายละเอียดหลกัสูตรและบริการ
ผ่านทางโทรศัพท์ และการเสนอรายละเอียดหลักสูตรและบริการผ่านทางจดหมาย เช่น แจก
รายละเอียดหลกัสูตรพรอ้มคปูองส่วนลดคา่เรียน มีระดบัความส าคญั มาก  โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ  
4.12  และ  3.93  ตามล าดบั 

ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดบัความส าคญั ของ

การตลาดเชิงกิจกรรม โดยรวมอยู่ใน ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั  3.94 เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้  พบว่า การจัดกิจกรรมในสถาบนั เช่น กิจกรรมติวฟรี Open House การจัดกิจกรรมติว
ตามโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงกับท่ีตัง้ของสถาบนักวดวิชา การแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ ใน
บริเวณใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ของสถาบนักวดวิชา และการบธูจดักิจกรรม มีระดบัความส าคญัมาก โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั  4.04  3.97  3.96  และ  3.79  ตามล าดบั  

ตอนที่ 4 วิเคราะหก์ารตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล 

ดา้นการรบัรูปั้ญหา 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นของการรบัรูปั้ญหา โดยรวม

อยูใ่น ระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั  4.04  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ท่านซือ้คอรส์เรียน
เพราะกลวัสอบไม่ติดคณะ และมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการ มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดบัดีมาก  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.37  ส่วนท่านซือ้คอรส์เรียนเพราะไม่เขา้ใจเนือ้หาในบทเรียน และท่านซือ้คอร์
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สเรียนเพราะคะแนนเฉล่ียสะสมลดลง มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย  4.12  และ  
3.62  ตามล าดบั 

ดา้นการคน้หาขอ้มลู 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นของการคน้หาขอ้มลู โดยรวม

อยู่ใน ระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  4.07 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ท่านสอบถาม
ขอ้มลูสถาบนักวดวิชาจากคนในครอบครวั เพ่ือน รุ่นพ่ีท่ีโรงเรียน มีความคิดเห็นอยูใ่น ระดบัดีมาก  
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.25 ส่วน ท่านคน้หาขอ้มูลการซือ้คอรส์เรียนจากส่ือออนไลนห์รือเว็บไซต ์
และท่านสอบถามขอ้มูลการซือ้คอรส์เรียนจากพนกังานขาย มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดบัดี โดยมี
คา่เฉล่ีย 4.01 และ 3.95  ตามล าดบั 

ดา้นการประเมินทางเลือก 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นของการประเมินทางเลือก 

โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า 
หลกัสตูรท่ีหลากหลายเป็นสิ่งส าคญัในการเลือกซือ้คอรส์เรียน ผลงานของสถาบนักวดวิชาเป็นสิ่ง
ส าคญัในการเลือกซือ้คอรส์เรียน และสถานท่ีตัง้สะดวกตอ่การเดินทาง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั 
ดีมาก โดยมีคา่เฉล่ีย เทา่กบั  4.42 4.31 และ  4.24  ตามล าดบั  

ดา้นการตดัสินใจซือ้ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นของการตดัสินใจซือ้ โดยรวม

อยู่ใน ระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ  3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ท่านตดัสินใจซือ้
คอรส์เรียนเพราะสถาบันมีการรบัรองผล หรือมาเรียนซ า้ได ้ท่านตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะ
สถาบนัจดัตารางเรียนตรงกับความตอ้งการ ท่านตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะไดร้าคาท่ีคาดหวงั 
และท่านตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะช่ือเสียงของผูส้อน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน ระดบัดี โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั  4.13  4.13  3.86  และ  3.56  ตามล าดบั 

ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นของพฤติกรรมภายหลงัการ

ซือ้ โดยรวมอยูใ่น ระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั  4.13  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  ทา่นมี
ความพึงพอใจในเทคนิคการสอนของผูส้อน มีระดบัความคิดเห็นอยู่ใน ระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ีย 
เท่ากบั  4.26  ส่วนท่านจะแนะน าเพ่ือน นอ้ง หรือคนรูจ้กัมาซือ้คอรส์เรียนท่ีสถาบนักวดวิชาแห่งนี ้
และในอนาคตท่านจะกลบัมาซือ้คอรส์เรียนท่ีสถาบนักวดวิชาเดิมอีกครัง้ มีระดบัความคิดเห็น อยู่
ในระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั  4.15  และ  3.98  ตามล าดบั 
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ส่วนที ่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน เพ่ือทดสอบสมมตฐิานดงัตอ่ไปนี ้
สมมติฐานข้อที่  1  นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้นเรียน แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน สังกัดของ
โรงเรียน ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง  และรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มี
การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกนั  

สมมติฐานที่ 1.1 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกต่างกัน 
พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีเพศ แตกตา่งกนั  มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบันกวดวิชา ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่ 1.2  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลท่ีมีระดบัชัน้เรียนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบันกวดวิชา
แตกตา่งกนั พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑลท่ี
มีระดบัชัน้เรียน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา  ไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่ 1.3  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลท่ีมีแผนการเรียน แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา 
แตกตา่งกนั พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีมี
แผนการเรียน แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกตา่งกัน อย่างมี
นยัส าคญัทาง สถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่ 1.4  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบนั แตกตา่งกัน มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชา แตกต่างกนั พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลท่ีมีท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบนั แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบนักวดวิชา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมตฐิานที ่ 1.5  นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปรมิณฑลท่ีมีสงักดัของโรงเรียน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 
แตกตา่งกนั พบวา่ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีมี
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สังกัดของโรงเรียน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชา แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  1.6 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑลท่ีมีระดบัการศึกษาของผูป้กครอง แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบนักวดวิชา แตกต่างกนั พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลท่ีมีระดบัการศึกษาของผูป้กครอง แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจาก
สถาบันกวดวิชา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  1.7 นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปรมิณฑลท่ีมีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบนักวดวิชา แตกต่างกัน พบว่า นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีรายไดร้วมของ
ครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ไม่แตกตา่ง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตท่ีิระดบั .05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่  2  องคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑห์ลกั  รูปลกัษณ์
ผลิตภณัฑ ์ ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  ผลิตภณัฑค์วบ  และศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ มีอิทธิพลตอ่การ
ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  พบวา่   

องคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภัณฑห์ลกั ดา้นผลิตภัณฑท่ี์คาดหวงั และ
ดา้นผลิตภณัฑค์วบ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 
.01 

องคป์ระกอบผลิตภัณฑ์ ไดแ้ก่  ดา้นรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  และดา้นศกัยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 
.05 

สมมติฐานที่  3  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย  การตลาดทางตรง  และการตลาดเชิงกิจกรรม  มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล  พบวา่   
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การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดย
พนกังานขาย  และดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทาง สถิตท่ีิระดบั .01 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ได้แก่  ด้านการส่งเสริมการขาย  และด้าน
การตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ี
ระดบั .05 

สรุปผลการวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงระหวา่งเชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณ 
1.จากการวิเคราะหข์อ้มูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่าองคป์ระกอบผลิตภัณฑมี์

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลโดยรวม และ จากการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายตดัสินใจสมัครเรียนกวดวิชาเพราะเรียนท่ีโรงเรียนไม่ทันเพ่ือน จึง
ตอ้งการเรียนเสริมเพ่ือช่วยใหเ้ขา้ใจเนือ้หาท่ีก าลังเรียนท่ีโรงเรียนใหเ้ขา้ใจมากขึน้และตอ้งการ
เทคนิคในการท าขอ้สอบ ทัง้ในโรงเรียนและในการสอบเขา้ในระดบัอุดมศึกษาใหส้ามารถท าได้
ถกูตอ้งรวดเร็วและแม่นย า โดยเลือกจากติวเตอรท่ี์มีช่ือเสียง หอ้งเรียนท่ีมีบรรยากาศการสอนท่ีดี 
ไมก่ดดนั และมีใหท้ดลองเรียนก่อนสมคัร 

2.จากการวิเคราะหข์อ้มูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่าการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อคอรส์เรียน จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑลโดยรวม และ จากการสมัภาษณ ์
พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาจากการให้ข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือจากเจา้หนา้ท่ีของสถาบนักวดวิชา จากการท่ีสถาบนักวดวิชาไปเปิดบูธในงานสปัดาห์
วิชาการของโรงเรียน จากใบปลิวหรือโบรชัวรท่ี์ได้รับ และการโฆษณาในส่ือออนไลน์   เช่น  
Facebook Instagram เป็นตน้ท่ีท าการอพัเดตขอ้มลูขา่วสารอยูเ่สมอ 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง องคป์ระกอบผลิตภณัฑแ์ละการส่ือสารการตลาดแบบบรูณา

การท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล สามารถน าผลมาศึกษาและอภิปราย
ผลการวิจยัไดด้งัตอ่ไปนี ้
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ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัย  เชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเชิงลึกด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์เพ่ือคุณภาพ  และความน่าเช่ือถือของงานวิจัย ด้านองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
ความส าคญัตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ผลการวิจยัพบว่า ผลิตภณัฑห์ลกัมีอิทธิพลกบักลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มากท่ีสดุ  รองลงมา  คือ  ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑ์
ควบ  ตามล าดบั ส่วนท่ีไม่มีความส าคญักับกลุ่มตวัอย่าง คือ ศกัยภาพของผลิตภัณฑ ์เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มาเรียนกวดวิชาเพราะตอ้งการเขา้ใจเนือ้หาท่ีก าลังเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนให้
มากยิ่งขึน้ เรียนใหท้นัเพ่ือนรว่มชัน้ และเรียนล่วงหนา้ เพ่ือช่วยเพิ่มเกรดเฉล่ียสะสมใหดี้ขึน้ และ
เพ่ือสอบเขา้คณะท่ีตอ้งการได ้โดยกลุ่มตวัอย่างไดเ้ห็นผลงานของสถาบนักวดวิชาจากการสอบติด
มหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของรุ่นท่ีพ่ีโรงเรียนหรือรุน่พ่ีท่ีรูจ้กั นอกจากนีก้ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่   ให้
ความส าคญักับความสะดวกในการเดินทาง โดยเลือกสถาบันท่ีตัง้อยู่ในแหล่งท่ีสะดวกต่อการ
เดินทาง ไม่ไกลจากบา้นมากนกั มีรถไฟฟ้าหรือรถประจ าทางผ่าน บรรยากาศในหอ้งเรียนตอ้งไม่
อึดอัดต่อการนั่งเรียน สถาบันกวดวิชามีช่ือเสียง และสถาบันมีการให้ทดลองเรียนก่อนท าการ
สมัคร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา แก้วไทรนันท์ (2545) ศึกษา ความคิดเห็นของ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6  ท่ีมีผลตอ่การเรียนกวดวิชา :  ศกึษากรณีโรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 
กรุงเทพมหานคร พบว่า เหตุผลในการเรียนกวดวิชา คือ เพ่ือเป็นการเตรียมตวัในการสอบเอ็นท
รานซ ์รองลงมาคือ เพ่ือเป็นการทบทวนเนือ้หาวิชาท่ีเรียนจากการเรียนปกติ เพ่ือตอ้งการรูเ้ทคนิค
การจ า การค านวณ และการท าขอ้สอบ ตวันกัเรียนเองมีอิทธิพลต่อการเรียน มากท่ีสุด  รองลงมา
คือ เพ่ือน พ่อแม่  และผูป้กครอง และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รชัดา บญุมหาสิทธ์ิ (2554) ศกึษา 
ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค ์การเรียนกวดวิชาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย บริเวณสยามส
แควร ์ พบวา่  สาเหตท่ีุเรียนกวดวิชาเพราะคิดว่าช่วยเสริมการเรียนท่ีโรงเรียนปกติ และสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ  เหมือนฝัน ธัญญศรีชัย (2558)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การตดัสินใจเลือก
เรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  พบว่า มีทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ การส่งเสริมการขาย  และภาพลักษณ์  ราคา  และ
สถานท่ี  ผลิตภณัฑ ์ ความสะดวก  และบคุลากร  และกระบวนการ 

ดา้นการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ท่ีมีความส าคญัตอ่การตดัสินใจซือ้คอร์
สเรียนจากสถาบนักวดวิชาของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร   
และปริมณฑล  ผลการวิจัยพบว่า การโฆษณามีอิทธิพลกับกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่มากท่ีสุด 
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รองลงมา คือ  การขายโดยพนักงานขาย  การส่งเสริมการขาย  และการตลาดเชิงกิจกรรม  
ตามล าดบั ส่วนท่ีไม่มี ความส าคญักับกลุ่มตวัอย่าง คือ การตลาดทางตรง เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือ
ออนไลนห์รือsocial mediaเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดม้ากท่ีสดุ ซึ่งกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่รูจ้กั
สถาบนักวดวิชาจากการอินเทอรเ์น็ต จากการรีวิวในเว็บไซต ์จากการคลิปติวออนไลนข์องผูส้อนท่ี
มีช่ือเสียง ไดร้บัใบปลิวหรือโบรชวัรส์ถาบนัจากหนา้โรงเรียนของกลุม่ตวัอย่าง และจากการแนะน า
ของผูป้กครอง ญาต ิเพ่ือน รุน่พ่ี ท่ีเคยเรียนกวดวิชา ซึ่งมีผลท าใหก้ลุ่มตวัอย่างเกิดความสนใจท่ีจะ
สอบถามขอ้มลูการเรียนจากเจา้หนา้ท่ีเพิ่มเติม ซึ่งถา้เจา้หนา้ท่ีใหข้อ้มูลไดเ้ป็นอย่างดี มีการเสนอ
โปรโมชั่นก็ช่วยให้เกิดความสนใจ และตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สายหยุด ผาค า (2546) ศึกษาการตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษเอกชนของ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6  ในเขตเมืองอุดรธานี พบว่า  บุคคลมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  ได้แก่ 
ผูป้กครอง เพ่ือน  และครูท่ีสอนท่ีโรงเรียนตามปกติ ความมีช่ือเสียงของสถานท่ีเรียน ครูผูส้อนมี
เทคนิคการสอนดี มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  และการจัดการเรียนการสอน ท่ีมี
คุณภาพ และสอดคล้อง กับงานวิจัยของ ดวงใจ จิตรน้อม (2554) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก สถาบันกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การเรียนการสอน และบริการ ค่าใชจ้่าย และช่ือเสียงของสถาบนักวด
วิชา มีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
ศิริพร วงษ์นครินทร ์(2554) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีต่อนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการในการเลือกสถาบันกวดวิชา พบว่า การส่งเสริมการตลาดมี
คา่เฉล่ียสงูสดุ ผูต้อบแบบสอบถามเลือกสถาบนักวดวิชาจากการแนะน าจากเพ่ือนและรุน่พ่ี ปัจจยั
ดา้นราคาและวิธีการช าระคา่เรียนมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ไดแ้ก่ สามารถช าระคา่เรียนไดห้ลายทาง 

ส่วนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่   1 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีลกัษณะ ส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ ระดับชั้นเรียน แผนการเรียน คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบัน สังกัดของ
โรงเรียน ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง  และรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มี
การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา  แตกตา่งกนั 

ดา้นเพศ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้คอร์

สเรียนจากสถาบนักวดวิชาไม่แตกตา่งกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เน่ืองจากสิทธิใน
เรื่องของศกึษาไดถ้กูพฒันาใหเ้ท่าเทียมกนัทัง้เพศชาย และ เพศหญิง และการศกึษาในปัจจบุนัก็มี
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การแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ซึ่งทัง้เพศชาย และ หญิงมีความกงัวลเก่ียวกบัเกรดเฉล่ียสะสมของตนเอง และ
ตอ้งการเตรียมตวัสอบเขา้ในระดบัอดุมศกึษาท่ีมีช่ือเสียง จึงท าใหน้กัเรียนชาย และ นกัเรียนหญิง
มีความตอ้งการ ทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรา ข าวิเศษ (2557) 
ศกึษาทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลใหเ้กิดแรงจงูใจในการตดัสินใจเลือก โรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในจังหวัดชลบุรี พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศต่างกัน   ตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาดว้ยปัจจยัทางการตลาด  ไมแ่ตกตา่งกนั 

ดา้นระดบัชัน้เรียน 
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีระดบัชัน้เรียนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้  

คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 เน่ืองจาก
ปัจจุบนัการศึกษามีการแข่งขนัท่ีสูงขึน้ท าใหน้กัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายตอ้งมีการเตรียม
ความพรอ้มตัง้แต่ขึน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพราะเนือ้หาการสอบ O-net นัน้ ครอบคลุมการเรียนทัง้
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  4  5  และ  6  สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรา ข าวิเศษ (2557) ศึกษา
ปัจจยัทาง การตลาดท่ีมีอิทธิพลใหเ้กิดแรงจงูใจในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  ในจงัหวดัชลบรุี พบว่า นกัเรียนท่ีมีระดบัชัน้เรียน ตา่งกนั  ตดัสินใจ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาดว้ยปัจจยัทางการตลาด  ไมแ่ตกตา่งกนั 

ดา้นแผนการเรียน 
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีแผนการเรียนแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้ 

คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เรียนแผนการเรียนวิทย ์– คณิต ซึ่งเป็นแผนการเรียนท่ีเนน้การค านวณ 
การแกโ้จทยปั์ญหาท่ีคอ่นขา้งซบัซอ้น จึงส่งผลใหน้กัเรียนท่ีเรียนแผนการเรียนนีต้อ้งการท่ีจะเรียน
กวดวิชาเพิ่มเติม เพ่ือตอ้งการท่ีจะไดเ้ทคนิค ในการแกโ้จทยปั์ญหารวมทัง้เทคนิคการท าโจทยใ์ห้
เรว็ขึน้  สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ จิตกาญจนน์นัท ์ขนัติวงศ ์(2546)  ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความ
ตอ้งการ เรียนกวดวิชาของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี   4  เขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัอุบลราชธานี 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีผลกับความตอ้งการเรียนกวดวิชาใน
ทางบวก  

ดา้นคะแนนเฉล่ียสะสม 
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจุบนัแตกต่าง

กนั มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาไม่ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ  .05 เน่ืองจากปัจจุบันคะแนนเฉล่ียสะสมนั้นมีผลต่อการย่ืนสมัครเข้าศึกษาต่อใน
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ระดบัอุดมศึกษา เป็นคณุสมบตัิในการรบัสมคัร เป็นคะแนนสอบเขา้มหาวิทยาลยั ดงันัน้นกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงจ าเป็นตอ้งรกัษาและท าคะแนนเฉล่ีย  ของตนให้ดีท่ีสุด ส่วน
นกัเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยจึงตอ้งการหาท่ีกวดวิชาเพ่ือตอ้งการเพิ่มคะแนนของตวัเองใหสู้งขึน้  
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จิรา ข าวิเศษ (2016) ศึกษาปัจจัยทาง การตลาดท่ีมีอิทธิพลให้เกิด
แรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใน
จงัหวดัชลบรุี พบว่า นกัเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย ตา่งกนั  ตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาดว้ยปัจจยัทาง
การตลาด  ไมแ่ตกตา่งกนั 

ดา้นสงักดัของโรงเรียน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีสังกัดของโรงเรียน  แตกต่างกัน มีการ

ตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
เน่ืองจากค่านิยมในการแข่งขนัดา้นการเรียน และการท าเกรดเฉล่ียใหอ้ยู่ในระดบัท่ีดีของนกัเรียน
ในสงักดัโรงเรียนรฐับาลคอ่นขา้งสงู เพ่ือจะสามารถเขา้ศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัของรฐับาลชัน้น า
ได ้จึงส่งผลใหน้ักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดโรงเรียนรฐับาลนิยมเรียนกวดวิชา  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงใจ จิตรนอ้ม (2554) ศกึษาปัจจยั ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
เลือกสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนใน
โรงเรียนเอกชนมกัไดร้บัการส่งเสริมใหเ้รียนกวดวิชานอ้ยกว่านกัเรียนท่ีเรียนโรงเรียนรฐับาล โดยมี
อิทธิพล และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม และการสนบัสนนุการเรียนพิเศษเพ่ือสอบแข่งขนัเขา้ศกึษา
ตอ่ในมหาวิทยาลยัในสงักดัของรฐับาล  

ดา้นระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีมีระดบัการศกึษาของผูป้กครองแตกตา่งกนั มี

การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาไม่ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.05 เน่ืองจากการศึกษาคือสมบัติท่ีผู้ปกครองสามารถให้กับบุตรหลานของตนเองได้   ซึ่งแมว้่า
ผูป้กครองจะจบการศกึษาระดบัใด ก็มีความตอ้งการใหบ้ตุรหลานของตนเองนัน้เรียนใหไ้ดส้งูท่ีสดุ 
และในปัจจุบันสถาบันกวดวิชามีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายรูปแบบ และค่าเรียนก็มีราคา
คอ่นขา้งย่อมเยาว ์ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ดวงใจ จิตรนอ้ม (2554) ศึกษาปัจจยั ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจ เลือกสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนชัน้มธัยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูป้กครองท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก สถาบนักวดวิชา 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจ านวนวิชาเรียน ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การเรียนกวดวิชา วิชาท่ีเลือกเรียน แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลห่าง
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จากงานวิจยัดงักล่าว ท าใหล้กัษณะส่วนบคุคล ดา้นระดบัการศกึษาของผูป้กครอง ไม่มีผลตอ่การ
ตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน  

ดา้นรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีรายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียต่อเดือน 

แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาไม่ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั  .05 เน่ืองจากปัจจุบนัผูป้กครองใหค้วามส าคญั กับการศึกษา ผูป้กครองท่ีมีรายได ้
เฉล่ียต่อเดือนน้อยก็ต้องการให้ลูกของตนเองมีการศึกษาท่ีสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วน
ผูป้กครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนสูงก็ตอ้งการใหล้กูตวัเองเรียนเก่ง เพ่ือมีงานท่ีมั่นคงและรายได้
สงูเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรา ข าวิเศษ (2016) ศกึษาปัจจยั ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการตดัสินใจ เลือกโรงเรียนกวดวิชาของ นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
ในจงัหวดัชลบุรี พบว่า นกัเรียนท่ีมีรายไดต้อ่เดือนของผูป้กครอง  ต่างกนั  ตดัสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาดว้ยปัจจยัทางการตลาด  ไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่  2 องคป์ระกอบผลิตภัณฑท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน 
จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปรมิณฑล ผลการศกึษา พบวา่  

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑห์ลกั ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั และผลิตภณัฑค์วบ 
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั .01 โดยสามารถ
อธิบาย ไดร้อ้ยละ 20 เน่ืองจากนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายเรียนกวดวิชาเพราะตอ้งการ
เขา้ใจเนือ้หาท่ีก าลงัเรียนอยู่ใหม้ากขึน้ เน่ืองจากระยะเวลาในการเรียนในหอ้งเรียนท่ีโรงเรียนอาจ
ไมเ่พียงพอ และตอ้งการเทคนิคมาใชใ้นการท าขอ้สอบ ทัง้ขอ้สอบในโรงเรียนและขอ้สอบสว่นกลาง
ท่ีใช้ย่ืนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ถ้าห้องเรียนภายในสถาบัน กวดวิชามี
บรรยากาศการเรียนการสอนดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีใหท้ดลองเรียน สถาบนักวดวิชามีการ
รบัรองผลในการเรียน และมีช่องทางการช าระค่าเรียนท่ีหลากหลาย จึงท าให้ องคป์ระกอบ
ผลิตภัณฑ ์ดา้นผลิตภัณฑห์ลกั ดา้นผลิตภัณฑท่ี์คาดหวงั และดา้นผลิตภัณฑค์วบ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซือ้คอร์สเรียนจากสถาบนักวดวิชาของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ประภาส สพุรรณดี (2553)  ศกึษา
เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา  ไดแ้ก่  คา่ใชจ้า่ยมีความเหมาะสม สามารถแบง่ช าระได ้ และมีการแจง้คา่
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เล่าเรียนอย่างชัดเจน และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  ศิริพร วงษ์นครินทร ์(2554)  ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่า อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการสอนให้เขา้ใจไดง้่าย ซึ่งเป็นปัจจัยท่ี
ส าคญั ท่ีมีผลตอ่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลพร สขุาทิพย
พันธุ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชาของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความพรอ้ม และสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
เทคโนโลยี  และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีทันสมัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศิริพร วงษ์
นครินทร์ (2554)  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ท่ีมีผลต่อนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ค่าเรียน และวิธีการช าระค่าเรียน ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถช าระค่าเรียนไดห้ลากหลายช่องทาง และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ Ann Redhead (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัการตดัสินใจเขา้เรียน ในโรงเรียนกวดวิชา
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต  3 จงัหวดันนทบุรี พบว่า เทคนิคของผูส้อนท่ีดี ผูส้อนมีบคุลิกภาพท่ีดี มีตวัอย่าง
ขอ้สอบและวิธีลดัในการท าขอ้สอบ  

องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์ ดา้นรูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์ และดา้นศกัยภาพของผลิตภณัฑ ์ไม่
มีผลต่อการตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล 
อย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 เน่ืองจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้
ความส าคญักบัช่ือเสียงตวิเตอร ์ผลงานสถาบนั ไดแ้ก่ ผลการสอบตดิของเด็กท่ีมาเรียน เกรดเฉล่ีย
ท่ีไดห้ลงัจากท่ีมาเรียนท่ีสถาบนั ซึ่งไมไ่ดใ้หค้วามส าคญั ตอ่การตกแตง่ภายในของสถาบนั และศกั
ภาพของผลิตภัณฑ์อาจเข้าไม่ครอบคลุมกับกลุ่มท่ีตัวอย่างท่ีท าการเก็บข้อมูล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มรกต ยิม้นิยม (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  พบว่า  หลกัสูตรของ
โรงเรียนกวดวิชา และรายไดข้องครอบครวั ส่วนท่ีไม่มีผล คือ อายุ ระดบัชัน้ ผลิตภัณฑ ์สถานท่ี 
และการสง่เสรมิการตลาด 

สมมติฐาน  3 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื ้อ          
คอรส์เรียน จากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร  
และปรมิณฑล ผลการศกึษา  พบวา่ 

การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่  การโฆษณา  การขายโดยพนกังานขาย  และ
การตลาดเชิงกิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียน
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ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั  .01  โดยอธิบายไดร้อ้ยละ 26.60 เน่ืองจากปัจจบุนัส่ือออนไลนก์ าลงัเป็นท่ีเช่ือถือกบัทกุเพศ
ทุกวัย ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็จะเห็นโฆษณาสถาบันกวดวิชาหรือการรีวิว
สถาบันกวดวิชาจากส่ือออนไลน์ตามช่องทางต่าง ๆ  ทั้งใน Facebook, Instagram, Youtube, 
Twitter และแอพพลิเคชั่น Line นอกจากนีย้ังไดร้บัใบปลิวหรือโบรชัวรข์องสถาบนักวดวิชาจาก
หน้าโรงเรียน และตามแหล่งท่ีมีสถาบันกวดวิชาตั้งอยู่  นอกจากนี้การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ค าปรกึษาท่ีดีจากเจา้หนา้ท่ีของสถาบนัทัง้ในสถาบนั หรือจากเจา้หนา้ท่ีของสถาบนักวดวิชาหรือ
ตวิเตอรข์องสถาบนัเขา้ไปหานกัเรียนถึงในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจดักิจกรรมติวฟรีหรือแนะแนว
ในคาบเรียนก็ช่วยสรา้งความเช่ือมั่นและความสนใจในสถาบนักวดวิชาใหก้บันกัเรียน จงึท าใหก้าร
ส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ ไดแ้ก่ การโฆษณา  การขายโดยพนกังานขาย และการตลาดเชิง
กิจกรรม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อคอรส์เรียน  จากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิชาภา 
ภาปัทมาสน ์(2555)  ศึกษาเรื่อง ปัจจยั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนกวดวิชา ของนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม พบว่า นกัเรียนเลือกสถาบนักวดวิชา
จากความน่าเช่ือถือท่ีเกิดจากการโฆษณา และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เหมือนฝัน ธัญญศรีชยั 
(2558)  ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน กวดวิชาของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  พบว่า บุคลากร การด าเนินงาน
ภายในสถาบัน และภาพลักษณ์ของสถาบันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกวดวิชา และ
สอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ สายหยุด ผาค า (2546) ศึกษาเรื่อง การตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียน
พิเศษเอกชนของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี  4 - 6  ในเขตอ าเภอเมืองอดุรธานี พบว่า พนกังาน
ในสถาบนักวดวิชามีความสุภาพและอธัยาศยัดี และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ บุษกร ไวยพจน ์
(2547)  ศึกษาเรื่อง  การตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  สาย
วิทยาศาสตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัเรียนมีการตดัสินใจเรียนกวดวิชาจากกิจกรรมแนะ
แนวในโรงเรียน 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการตลาด
ทางตรง ไม่มีผลตอ่การตดัสินใจ ซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั  .05 ปัจจุบนัการใหส้่วนลดค่าเรียน หรือการแจก
คปูองสมมนาคณุรา้นคา้ตา่ง ๆ อาจไมไ่ดเ้ป็นท่ีดงึดดูความสนใจกบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายเท่ากับความน่าเช่ือถือของบุคลากรในสถาบันกวดวิชา หรือการรบัประกันถึงคุณภาพการ
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เรียนการสอน ของสถาบนักวดวิชาจากผูป้กครอง รุน่พ่ี เพ่ือน หรือคนรูจ้กั และในปัจจบุนัการเสนอ
หลักสูตรทางโทรศพัทอ์าจเขา้ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายเท่าท่ีควร จึงท าให้การส่ือสารการตลาดแบบ
บรูณาการ การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง ไม่มีอิทธิพลตอ่ การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียน
จากสถาบันกวดวิชา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรงกลด แสวงผล (2552) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาด 
บริการท่ีมีผลต่อ การเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียน ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายใน จงัหวดั
น่าน พบว่า นักเรียนให้ความส าคญักับการแจกอุปกรณ์การเรียนมากกว่าส่วนลดค่าเรียนหรือ
ส่วนลดเม่ือเรียนต่อในเทอมถดัไป และนกัเรียนใหค้วามส าคญักบัการดแูลเอาใจใส่ของเจา้หนา้ท่ี 
การแนะน าหลกัสตูรชดัเจน ขัน้ตอนการสมคัรเรียนชดัเจน และเจา้หนา้ท่ีแต่งกายสุภาพเรียบรอ้ย 
และสอดคลอ้ง กับงานวิจัยของ เพชญ์ ฉิมเฉิด (2557)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเรียนกวดวิชา 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันนทบรุี พบว่า ตดัสินใจเลือกเรียนดว้ย
ตวัเอง ซึ่งเลือกสถาบนักวดวิชาจากคนรูจ้กัแนะน า มีการรบัขอ้มลูขา่วสารของสถาบนักวดวิชาผา่น
บคุคลรอบขา้งแนะน า  

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจยัเรื่อง องคป์ระกอบผลิตภณัฑแ์ละการส่ือสารการตลาดแบบบรูณา

การท่ีมีอิทธิพล ตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1.ผูท่ี้สนใจธุรกิจสถาบนักวดวิชาควรให้ความส าคญักับกลุ่มเป้าหมายหลัก ไดแ้ก่ 
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีเรียนแผนการเรียนวิทย ์– คณิต ศกึษาอยู่ในโรงเรียน สงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เน่ืองจากนกัเรียนกลุ่มนีจ้ะใหค้วามสนใจ และหาท่ี
เรียนกวดวิชามากกว่านักเรียนกลุ่มอ่ืน โดยอาจจะจัดกิจกรรมส าหรบันักเรียนกลุ่มนี ้เช่น จัด  
workshop  ส าหรบัผูส้นใจศกึษาตอ่ทาง ดา้นสายวิทยาศาสตรส์ขุภาพ ทางดา้นวิศวกรรมศาสตร ์
หรือทางดา้นสถาปัตยกรรมศาสตร ์เป็นตน้ เพ่ือสรา้ง  ความน่าเช่ือถือ  และความสนใจท่ีจะเขา้มา
สมคัรเรียน 

2.ผู้ประกอบการหรือผู้สอนควรคิดคน้เทคนิคในการท าความเข้าใจบทเรียน หรือ
เทคนิคการท าขอ้สอบท่ีแตกต่างจากสถาบนัอ่ืน ๆ เช่น แต่งเพลง Flash Cards หรือแอพพลิเคชั่น
สรุปบทเรียนท่ีเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบนั 

3.ผูป้ระกอบการควรจดัสิ่งอ านวยความสะดวกกบัผูป้กครองและนกัเรียน ไดแ้ก่ มุม
นั่งรอเรียน หรือมมุรอรบันกัเรียน เตรียมของว่างเครื่องด่ืมไวร้บัรองผูป้กครอง เตรียมคอมพิวเตอร์
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หรือแท๊บเลตไวร้บัรองนกัเรียนและผูป้กครอง เพ่ือสรา้งความประทบัใจใหก้ับผูป้กครอง และอาจ
ชว่ยใหเ้กิดการแนะน าตอ่ ๆ กนั 

4.ผูป้ระกอบการควรมีการจดัโปรโมชั่นใหท้ดลองเรียน โปรโมชั่นส่วนลดคา่เรียนตาม
เทศกาล หรือโอกาสพิเศษตา่ง ๆ 

5.ผู้ประกอบการควรมีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย  เพ่ือช่วยให้ผู้ท่ีสนใจ
ตดัสินใจสมคัรเรียน และช าระคา่เรียนไดเ้รว็ยิ่งขึน้ 

6.ผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาทางส่ือออนไลน ์การโฆษณาทาง
โบรชวัร ์และการโฆษณาผลงานของสถาบนั เช่น ผลคะแนนของเด็กท่ีเรียนท่ีสถาบนั ผลการสอบ
เข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือช่วยสรา้งความสนใจ และ  ความน่าเช่ือถือให้กับนักเรียนและ
ผูป้กครอง 

7.ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับบุคลิกภาพของเจา้หน้าท่ี บุคลิกภาพของ
ผูส้อนท่ีมีความเป็นกนัเองกบัเดก็ ๆ ซึ่งมีผลตอ่การตดัสินใจของกลุม่เปา้หมาย 

8.ผู้ประกอบการควรมีการสนับสนุน หรือเป็นสปอนเซอรกิ์จกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดเพ่ือ
กลุ่มเป้าหมาย เปิดบูธในงานมหกรรมการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรู้จ้กัสถาบนั จัด
กิจกรรมติวฟรี เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้มามีส่วนรว่มกับสถาบนั และขายคอรส์ในราคาพิเศษให้
กลุม่เปา้หมายท่ีเขา้รว่มกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศกึษาวิจยัถึงองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ี 

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายในจงัหวดัท่ีเป็นหวัเมือง 

2.ควรศึกษาวิจัยถึง ปัจจัยดา้นอ่ืน ๆ ท่ี มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

3.ควรศกึษาวิจยัถึงองคป์ระกอบผลิตภัณฑ ์และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการใน
แง่ของธุรกิจสถาบนักวดวิชาโดยท าการสมัภาษณใ์นเชิงลกึจากผูป้ระกอบการ 
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สมาคมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย. 2555. 'นโยบายการคดัเลือกบคุคลเขา้ศกึษาใน

สถาบนัอดุมศกึษาระบบใหม่'. http://tcas.cupt.net/policy.php. 
สายหยดุ ผาค า. 2546. 'การตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียนพิเศษเอกชนของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปี

ท่ี 4-6 ในเขตเมืองอดุรธานี', มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
สาลินี คนัธวะ. 2550. 'ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการเรียนกวดวิชาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
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ปลาย ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ', มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
สืบชาติ อนัทะไชย. 2556. การบรหิารการตลาด (โอเดียนสโตร:์ กรุงเทพฯ). 
เสาวลกัษณ ์ชาญเช่ียว. 2553. การบรหิารการตลาด (มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี: กรุงเทพฯ). 
เหมือนฝัน ธญัญศรีชยั. 2558. 'ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาของ

นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล', 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง องคป์ระกอบผลิตภัณฑแ์ละการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

 ค าชีแ้จงในการตอบแบบสอบถามชุดนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าปริญญา

นิพนธข์องนิสิตปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม วิชาเอก

การตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคป์ระกอบผลิตภัณฑ์

และการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวด

วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

แบบสอบถามนีแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล 

สว่นท่ี 2 องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์

สว่นท่ี 3 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 

สว่นท่ี 4 การตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 

 

สว่นท่ี1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบคุคล 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน         หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มลูของทา่น 

1. เพศ                    ชาย                      หญิง 

2. ระดบัชัน้เรียน 

              ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4          ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 5         ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6 

3. แผนการเรียน 

         วิทย ์– คณิต                           ศลิป์ – ค านวณ 

         ศลิป์ – ภาษา                          อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ........................... 
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4. คะแนนเฉล่ียสะสมจนถึงปัจจบุนั 

                     ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 2.49           2.50 – 2.99           3.00 – 3.49           3.50 – 4.00      

5. สงักดัของโรงเรียน 

        สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (โรงเรียนรฐับาล) 

        โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัของรฐั 

        โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 

         โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัราชภฏั 

         โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

         โรงเรียนสาธิตในสงักดัมหาวิทยาลยัเอกชน 

                     สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (โรงเรียนเอกชน) 

6. ระดบัการศกึษาของผูป้กครอง 

       ต  ่ากว่าปรญิญาตรี             ปรญิญาตรี              สงูกวา่ปรญิญาตรี 

7. รายไดร้วมของครอบครวัเฉล่ียตอ่เดือน 

              ต  ่ากว่าหรือเทา่กบั 30,000 บาท                 30,001 – 55,000 บาท 

                    55,001 – 75,000 บาท                              75,001 บาทขึน้ไป 

 

สว่นท่ี2 ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย   เลือกขอ้ท่ีตรงตามระดบัความส าคญัของทา่นมากท่ีสดุ  

โดยหมายเลข 5 = มากท่ีสดุ  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  และ 1 = นอ้ยท่ีสดุ 

องคป์ระกอบผลิตภัณฑข์องสถาบันกวด
วิชา 

ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 

 
(4) 

ปานกลาง 

 
(3) 

น้อย 

 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 

 
(1) 

ผลิตภัณฑห์ลัก 
1. ชว่ยใหท้า่นเขา้ใจเนือ้หา      
2. ครูผูส้อนมีเทคนิคท่ีชว่ยใหเ้ขา้ใจเนือ้หา
ง่ายยิ่งขึน้ 
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องคป์ระกอบผลิตภัณฑข์องสถาบันกวด
วิชา 

ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 

 
(4) 

ปานกลาง 

 
(3) 

น้อย 

 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 

 
(1) 

3. ครูผูส้อนมีความเป็นกนัเองกบัเดก็ๆ      
4. ชว่ยใหส้อบตดิในคณะท่ีตอ้งการ      
รูปลักษณผ์ลิตภัณฑ ์
1. ช่ือเสียงของสถาบนักวดวิชา      
2. สถาบนัไดร้บัการรบัรองจาก
กระทรวงศกึษาธิการ 

     

3. การตกแตง่และความสะอาดของสถาบนั
กวดวิชา 

     

4. หอ้งเรียนมีส่ือ อปุกรณ ์เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั 

     

5. โต๊ะและเกา้อีใ้นหอ้งเรียนมีความ
สะดวกสบาย 

     

ผลิตภัณฑท์ีค่าดหวัง 
1. สถานท่ีภายในกวา้งขวาง      
2. บรรยากาศในหอ้งเรียนโปรง่ อากาศถ่ายเท
เอือ้ตอ่การเรียนการสอน 

     

3. สถาบนักวดวิชามีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรบันกัเรียน เช่น น า้ด่ืม หอ้งน า้ มมุ
ส าหรบัรอเรียน 

     

ผลิตภัณฑค์วบ 
1.สถาบนักวดวิชามีการใหท้ดลองเรียนก่อน
ตดัสินใจสมคัรเรียน 

     

2. สถาบนักวดวิชามีการรบัรองผล โดยสอบ
ไมต่ดิจะคืนเงินคา่เรียนให ้
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องคป์ระกอบผลิตภัณฑข์องสถาบันกวด
วิชา 

ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 

 
(4) 

ปานกลาง 

 
(3) 

น้อย 

 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 

 
(1) 

3. หากสอบไมผ่า่นเกณฑส์ามารถกลบัมา
เรียนใหมไ่ด ้

     

4. สามารถช าระคา่เรียนไดท้ัง้เงินสด โอนเงิน 
และบตัรเครดิต 

     

ศักยภาพของผลิตภัณฑ ์
1. สามารถเรียนออนไลนผ์า่น Application
ของสถาบนักวดวิชาได ้

     

2. เอกสารเรียนสามารถอพัโหลดลงในมือถือ
ได ้โดยไมต่อ้งพกหนงัสือมาเรียน 

     

3. สามารถสอบถามบทเรียนท่ีไมเ่ขา้ใจได้
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช ้Machine learning 
ในการใหค้  าตอบ 
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สว่นท่ี3 ค าถามเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย   เลือกขอ้ท่ีตรงตามระดบัความส าคญัของทา่นมากท่ีสดุ  

โดยหมายเลข 5 = มากท่ีสดุ  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  และ 1 = นอ้ยท่ีสดุ 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ระดับความส าคัญ 
มากทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 

 
(4) 

ปานกลาง 

 
(3) 

น้อย 

 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 

 
(1) 

การโฆษณา 
1. การท าโฆษณาสถาบนักวดวิชาผา่นส่ือ 
Social media เชน่ เว็บไซตข์องสถาบนักวด
วิชา Facebook fan page Instagram และ 
Line 

     

2. การท าโฆษณาสถาบนักวดวิชาผา่นส่ือ
สิ่งพิมพ ์เชน่ โบชวัร ์แผน่พบั นิตยสาร 

     

3. การท าโฆษณาสถาบนักวดวิชาตามปา้ย
กลางแจง้    

     

การส่งเสริมการขาย 
1. การใหส้ว่นลด 10% เม่ือมาสมคัรเรียน
ภายในเดือนท่ีก าหนด 

     

2. การใหข้องแถมเม่ือมาสมคัรเรียน เชน่ 
เรียนฟรี 1 ครัง้ 

     

3. การใหส้ว่นลด 2,000 บาท เม่ือมาสมคัร
เรียนเป็นคูพ่รอ้มกบัเพ่ือน 

     

4. การใหส้ว่นลด 1,000 บาท เม่ือแนะน า
เพ่ือนมาสมคัรเรียน 

     

5. การใหค้ปูองสว่นลดพิเศษ เชน่ รา้น
ไอศกรีม รา้นขนม รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ด  
เป็นตน้ 
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การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

ระดับความส าคัญ 
มาก
ทีสุ่ด 

 
(5) 

มาก 

 
(4) 

ปานกลาง 

 
(3) 

น้อย 

 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 

 
(1) 

การขายโดยพนักงานขาย 
1. พนกังานมีทกัษะ และความรูใ้นรายละเอียด
หลกัสตูรท่ีเปิดสอนของสถาบนักวดวิชา 

     

2. บคุลิกภาพ การแตง่กาย ของพนกังานท่ี
ใหบ้รกิารมีความนา่เช่ือถือ 

     

3. ความรวดเร็วและจ านวนพนกังานเพียงพอ
ตอ่การใหบ้รกิาร 

     

4. เจา้หนา้ท่ีมีการแจง้ขา่วสารใหก้บันกัเรียน
และผูป้กครองอยา่งตอ่เน่ือง 

     

การตลาดทางตรง 
1. การเสนอรายละเอียดหลกัสตูรและบริการ
ผา่นทางโทรศพัท ์

     

2. การเสนอรายละเอียดหลกัสตูรและบริการ
ผา่นทางจดหมาย เชน่ แจกรายละเอียด
หลกัสตูรพรอ้มคปูองสว่นลดคา่เรียน 

     

3. การเสนอรายละเอียดหลกัสตูรและบริการ
ผา่นทางแอพพลิเคชั่นLine 

     

การตลาดเชิงกิจกรรม 
1. การออกบธูจดักิจกรรม      
2. การแนะแนวตามโรงเรียนตา่งๆในบรเิวณ
ใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ของสถาบนักวดวิชา 

     

3. การจดักิจกรรมตวิตามโรงเรียนในบรเิวณ
ใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้ของสถาบนักวดวิชา 

     

4. การจดักิจกรรมในสถาบนั เชน่ กิจกรรมตวิ
ฟรี Open House 
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สว่นท่ี4 ค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนจากสถาบนักวดวิชา 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย   เลือกขอ้ท่ีตรงตามระดบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ  

โดยหมายเลข 5 = มากท่ีสดุ  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย  และ 1 = นอ้ยท่ีสดุ 

กระบวนการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียน 

ระดับความคิดเหน็ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เหน็ด้วย 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
การรับรู้ปัญหา 
1. ทา่นซือ้คอรส์เรียนเพราะคะแนนเฉล่ีย
สะสมลดลง 

     

2. ทา่นซือ้คอรส์เรียนเพราะไมเ่ขา้ใจเนือ้หาใน
บทเรียน 

     

3. ทา่นซือ้คอรส์เรียนเพราะกลวัสอบไมต่ิด
คณะและมหาวิทยาลยัท่ีตอ้งการ 

     

การค้นหาข้อมูล 
1. ทา่นสอบถามขอ้มลูสถาบนักวดวิชาจาก
คนในครอบครวั เพ่ือน รุน่พ่ีท่ีโรงเรียน 

     

2. ทา่นสอบถามขอ้มลูการซือ้คอรส์เรียนจาก
พนกังานขาย 

     

3. ทา่นคน้หาขอ้มลูการซือ้คอรส์เรียนจากส่ือ
ออนไลน ์หรือเว็บไซต ์

     

การประเมินทางเลือก 
1. ผลงานของสถาบนักวดวิชาเป็นสิ่งส  าคญั
ในการเลือกซือ้คอรส์เรียน 

     

2. หลกัสตูรท่ีหลากหลายเป็นสิ่งส  าคญัในการ
เลือกซือ้คอรส์เรียน 

     

3. สถานท่ีตัง้สะดวกตอ่การเดนิทาง      
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กระบวนการตัดสินใจซือ้คอรส์เรียน 

 
ระดับความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 
(5) 

เหน็ด้วย 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่เหน็
ด้วย 
(2) 

ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

(1) 
การตัดสินใจซือ้ 
1.ทา่นตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะช่ือเสียง
ของผูส้อน 

     

2.ทา่นตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะสถาบนั
จดัตารางเรียนตรงกบัความตอ้งการ 

     

3.ทา่นตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะไดร้าคาท่ี
คาดหวงั 

     

4.ทา่นตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนเพราะสถาบนัมี
การรบัรองผล หรือมาเรียนซ า้ได ้

     

พฤตกิรรมภายหลังการซือ้ 
1.ทา่นมีความพงึพอใจในเทคนิคการสอนของ
ผูส้อน 

     

2.ในอนาคตทา่นจะกลบัมาซือ้คอรส์เรียนท่ี
สถาบนักวดวิชาเดมิอีกครัง้ 

     

3.ทา่นจะแนะน าเพ่ือน นอ้ง หรือคนรูจ้กัมาซือ้ 
คอรส์เรียนท่ีสถาบนักวดวิชาแหง่นี ้ 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
1. รองศาสตราจารย ์สพุาดา สิรกิตุตา  อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสงัคม 

           คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ์ดร. ศภิุญญา ญาณสมบรูณ ์ อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสงัคม 

           คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

          มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาว พอพระทยั จาตกะวร 
วัน เดอืน ปี เกิด 19 สิงหาคม 2533 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556 เทคโนโลยีบณัฑิต สาขาธุรกิจวิศวกรรม   

จาก มหาวิทยาลยัศลิปากร  
พ.ศ. 2562 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 4 หมูบ่า้นประชานิเวศน ์2 ซ.สามคัคี60/10   
ถ.ประชาช่ืน ต.ทา่ทราย อ.เมืองนนทบรุี จ.นนทบรีุ 11000   
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