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บทคัดย่ อ
การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาควรเริ่ มต้นตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่ องจาก
เป็ นระดับการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรู้ และทักษะทาให้เกิดรากฐาน
การศึก ษาที่ มนั่ คง ปั จ จุบันมีก ารแข่งขัน ด้านการศึกษาที่สูงมากขึ้ น เนื่ องจากมีการจ ากัด จานวน
ผูเ้ ข้าเรี ยนของโรงเรี ยนที่ มีชื่อเสี ยง ทาให้นัก เรี ยนให้ ค วามสาคัญในการเรี ยนกวดวิชาอย่างมาก
ส่งผลให้ธุรกิจสถาบันกวดวิชามีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชา และปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันกวดวิชา
ของนั ก เรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 400 คน วิ เ คราะห์ ข ้อ มูล ด้ว ยค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
และค่าไคสแควร์
จากการศึก ษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัว อย่างพบว่า ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง กาลังศึก ษา
อยู่ในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนรั ฐบาล มีระดับเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00 – 3.49 ผูป้ กครอง
มีก ารศึก ษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พบิด าและมารดาเป็ นพนัก งานในบริ ษทั เอกชน ระดับรายได้
นัก เรี ย นเฉลี่ ยต่ อเดื อน อยู่ที่มากกว่ า 4,000 บาท ด้านพฤติ ก รรมในการตัด สิ น ใจเลือกสถาบัน
กวดวิชา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกเรี ยนกวดวิชาคณิ ต ศาสตร์ โดยเลือกหลัก สูต รทบทวนเนื้ อหา
บทเรี ยนและปูพ้นื ฐานให้แน่ น มีเหตุผลในการเรี ยนกวดวิชา เพื่อให้ผลการเรี ยนดีข้ ึน โดยมีเพื่อน
เป็ นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา ส่ วนผูป้ กครองเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการเรี ยนกวดวิชา
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา โดยท้ายที่สุดตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจขั้นสุ ดท้าย
มีค่ าใช้จ่ ายในการเรี ยนกวดวิชาต่ อครั้ งมากกว่า 7,001 บาท มีจานวนชั่วโมงเรี ยนประมาณ
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5 - 8 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ช่ว งเวลาในการเรี ยนอยู่ในช่ วงวัน เสาร์ และวันอาทิตย์ สาหรับช่องทาง
ในการสมัค รเรี ยนคื อ สมัค ร ณ สาขา หรื อศูน ย์ใกล้บ้าน สาหรั บ ปั จ จัย ที่ มีผลต่ อการตัด สิ น ใจ
เลือกสถาบันกวดวิชา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญระดับมากใน 6 ปั จจัย คือ ด้านบุคลากร
ผูใ้ ห้บริ ก าร ด้า นการสร้ างและน าเสนอภาพลัก ษณ์ ท างกายภาพ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านช่ องทาง
การจัดจาหน่ าย ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านราคา ส่ วนปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
มีค วามสาคัญในระดับปานกลาง จากการศึก ษาความสัมพัน ธ์และทดสอบสมมุติ ฐานระหว่า ง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบันกวดวิชา พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
มีความสัมพันธ์กบั ระดับชั้น ประเภทโรงเรี ยนที่กาลังศึกษา เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษาผูป้ กครอง
อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ของนักเรี ยนเฉลี่ยต่อเดือน ปั จจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กบั
เพศ ระดับ ชั้น และรายได้ ข องนั ก เรี ยนเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
มีความสัมพัน ธ์ก ับเพศ ระดับชั้น อาชี พบิ ดา และรายได้ของนัก เรี ยนเฉลี่ยต่อเดือน ปั จจัยด้าน
การส่ ง เสริ มการตลาดมี ค วามสั ม พัน ธ์ก ับ ระดับ ชั้น และรายได้ ข องนัก เรี ยนเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การมีความสัมพันธ์กบั เพศ ระดับชั้น ประเภทโรงเรี ยนที่กาลังศึกษา
เกรดเฉลี่ย อาชี พบิ ด า อาชี พมารดา และรายได้ข องนัก เรี ยนเฉลี่ยต่ อเดื อน ปั จ จัยด้านบุ ค ลากร
ผูใ้ ห้บริ การมีความสัมพันธ์กบั ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ของนักเรี ยน
เฉลี่ยต่ อเดื อน และปั จ จัยด้านการสร้ างและน าเสนอภาพลัก ษณ์ทางกายภาพมีค วามสัมพันธ์ก ับ
เพศ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษาผูป้ กครอง อาชีพบิดา และรายได้ของนักเรี ยนเฉลี่ยต่อเดือน
การศึก ษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะ คือ สถาบันกวดวิชาควรปรั บปรุ งและพัฒนาหลัก สูต ร
การกวดวิช าให้มีค วามเหมาะสมกับความต้อ งการของกลุ่ม ตัว อย่าง โดยการจัด หลัก สู ต ร
กวดวิชาเป็ นคอร์ส เป็ นการรวมหลาย ๆ วิชาเข้าด้วยกัน ตลอดจนควรสร้างความแตกต่างในเรื่ อง
การเรี ยนการสอน เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอยู่ตลอดเวลา โดยการสร้ าง
คว า ม โด ด เ ด่ นใน เ รื่ อง ข อง ผู้ส อน และ ค ว รให้ ค ว าม ส า คั ญ กั บ ผู้ เ รี ย น แ ต่ ละ บุ ค ค ล
รวมทั้งให้ความใส่ ใจ ความรัก และความห่วงใย ต่อผูเ้ รี ยน
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