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บทคัดย่อ   

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี 2) เพื่อ
ศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ใน
จงัหวดันนทบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในจงัหวดันนทบุรี รูปแบบงานวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด หรือ 7P ของ Philip Kotler และกระบวนการในการเลือกซ้ือสินคา้
เป็นกรอบการวิจยั พื้นท่ีวิจยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษในจงัหวดันนทบุรี 
จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติชิงพรรณนา 
คือ  ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) และสถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อหาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี  

 ผลการวจิยัดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 ระดบัการศึกษาอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มี
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมอยู่ท่ี 3.51-4.00 จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 โดยอาชีพของบิดาคือ ประกอบ
อาชีพส่วนตวั จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 อาชีพของมารดาคือ พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 223 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.8 และรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนคือ 30,000-60,000 บาท จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อย
ละ36.3   



 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  1-6 ในจงัหวดันนทบุรี พบว่า เพศ ระดบัชั้น
ของนกัเรียน คะแนนเฉล่ียสะสม อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน ท่ีต่างกนั
ส่งผลต่อคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบักระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ให้ความสนใจดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทาง
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ
คอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ผลจากการศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ีจะท าใหท้ราบไดถึ้งพฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวชิาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงขอ้มูล
จากงานวิจยัน้ี อาจเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการเพื่อน าไปพฒันาการบริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดกบั
ธุรกิจดา้นกวดวชิาของตนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
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Abstract   

The objective of this research: 1.) To study the factors of the marketing mix that affect the process of 
purchasing a tutoring course from the tutoring institute of grade 7-12 students in Nonthaburi province. 2.) To 
study the process of choosing to buy tutoring courses from the tutoring institute of grade 7-12 students in 
Nonthaburi Province 3.) To compare the process of choosing to buy a tutoring course from a tutoring 
institution of grade 7-12 students in Nonthaburi province classified by personal factors The research model 
was quantitative research. By using Philip Kotler's theory of ingredient marketing or 7P as a research 
framework and the scope of research are 400participants of high School years between grade 7-12 students 
who choose to purchase a tutoring course in Nonthaburi Province use the questionnaire was used as a research 
tool for this time. And analyzes the data using 2 steps: 1. Frequency, Percentage, Standard Deviation and 
Mean 2. Multiple Regression Analysis To find the marketing mix factors affecting the decision-making 
process for purchasing a tutoring course from a tutoring institute of grade 7-12 students in Nonthaburi. The 
research results showed that  

Most of the participants were female; there are 298 people or 74.5 percent, the numbers of 
participants who studying in grade 11 were 184 or 46 percent, and the numbers of participants who have a 
grade point average between3.51-4.00 were 137 people or 34.3 percent. by father's occupation of participants 
are Personal occupations were 93 people or 23.3 percent and mothers' occupations are Private company 
employee were 223 or 55.8 percent, the average monthly family income is 30,000-60,000 baht were 145 
people or 36.3 percent.  

The results of comparing the differences between demographic factors and the process of purchasing 
a tutoring course from a tutoring institute of grade 7-12 students in Nonthaburi province found that the gender, 
grade of students GPA, the father's occupation and mother's occupation Average family income per month 
The difference affects the tutoring courses from tutoring institutions of grade 7-12 students in Nonthaburi 
province. The difference was statistically significant at the 0.05 level. 

The results of comparing the difference between marketing mix factors and the process of purchasing 
a tutoring course from a tutoring institute of grade 7-12 students in Nonthaburi province found that grade 7-12 
students pay attention to products, price, distribution channels Marketing promotion, personnel, process The 
different physical characteristics influenced the process of purchasing a tutoring course from tutoring 
institutions for grade 7-12 students in Nonthaburi province. That was statistically significant at the 0.05 level. 



The results of the study in this research will reveal the behavior. And factors affecting the decision-
making process of purchasing a tutoring course from a tutoring institute for grade 7-12 students in Nonthaburi 
Province which data from this research. It is useful for operators to develop services and marketing strategies 
to their tutoring business to suit the needs of the target audience. 
 

Keywords: Tutoring institute, Tutoring, Marketing Mix, Decision making process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

การศึกษาถือเป็นกลไกส าคญัในการพฒันาประเทศชาติใหย้ ัง่ยนืและยงัช่วยพฒันาคนให้กา้วทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวฒัน์ ซ่ึงไม่เพียงแต่เปล่ียนแปลงเพื่อให้กา้วทนัโลกเท่านั้น ยงัตอ้งมีการเปล่ียน 

แปลงในดา้นการปรับตวัใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้นไดอี้กดว้ย การศึกษาของไทยมีวิวฒันาการจากอดีตจนถึงปัจจุบนั

อย่างต่อเน่ืองพฒันาการของระบบการศึกษาไทยเกิดข้ึนได้ เน่ืองจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ 

ปัจจยัภายในนั้นเกิดจากความตอ้งการจะพฒันาสังคมให้มีความเจริญและทนัสมยัส่วนปัจจยัภายนอกเกิดจาก

กระแสความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อส่ือสาร ซ่ึง

ผลกัดนัให้ประเทศไทยมีการปรับตวัให้ทนัสมยั เพื่อให้ทดัเทียมนานาประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัแก่

การศึกษาเป็นอนัดบัแรก 

การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี

เป็นเป้าหมายหลกั โดนผูว้ิจยัคือหน่ึงในผูท่ี้ไดผ้า่นการเลือกสถาบนักวดวิชามาก่อนหนา้น้ี เคยใชบ้ริการหลายๆ

สถาบนั มาจากการชกัชวนบา้ง มาจากการคน้ควา้หาสถาบนัเองบา้ง ซ่ึง ณ ปัจจุบนัน้ียงัไม่มีผูใ้ดท่ีศึกษาเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชา

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี จึงเป็นท่ีมาของวจิยัน้ี 

เป้าหมายงานวิจยัในคร้ังน้ีคือการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี เพื่อ

ศึกษาให้เห็นถึงอิทธิพลของสถาบนักวดวิชาในประเทศไทย ต่อการเรียนของนกัเรียน และโอกาสในการขยาย

ธุรกิจของธุรกิจสถาบนักวดวิชาทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั และอนาคตอนัใกล้ท่ีจะเขา้มามีบทบาทขยายธุรกิจด้าน

การศึกษา ซ่ึงส่งผลให้ตลาดสถาบนักวดวิชายงัคงเติบโต ช่วยให้นกัเรียนสามารถเลือกสถาบนักวดวิชาท่ีดีและ

เหมาะสมกบัตวัเองมากท่ีสุดได ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียน
พิเศษจากสถาบนักวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวชิาของนกัเรียน



มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในจงัหวดันนทบุรี 
 3. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวชิาของนกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรีท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั จะมีกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวชิาแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจาก
สถาบนักวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในจงัหวดันนทบุรี  
 
การทบทวนวรรณกรรม  

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรีในคร้ัง
น้ี  เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดท่ีส าคญั  เพื่อให้เห็นประเด็นปัญหาการวิจยัท่ี
ชัดเจนและเป็นกรอบในการศึกษา รวมถึงการด าเนินการวิจยัต่อไป  ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้แยกประเด็นการทบทวน
วรรณกรรมตามประเด็นท่ีควรท าการศึกษาเป็นล าดบัดงัน้ี  

1 แนวคิด และทฤษฎด้ีานพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Kotler and Keller (2011) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นการศึกษา

วธีิการต่างๆ ทั้งการซ้ือและใชจ่้ายสินคา้ บริการ แนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆในแต่ละบุคคล กลุ่มบุคคล และ
องคก์รต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานและความอยากไดสิ้นคา้และบริการนั้น  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสามารถใช้โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) ของ 
Kotler (2012) เพื่อแสดงถึงกระบวนการในการเกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดจ้ากพื้นฐานเร่ือง S-R theory 
ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีบ่งบอกถึงแรงจูงใจโดยพื้นฐานผ่านส่ิงกระตุน้ภายนอก (Stimulus) ลกัษณะโดยพื้นฐานของ
ผูบ้ริโภค (Buyer’s characteristic) ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือในทา้ยท่ีสุด (Response) โดยอธิบาย
ปัจจยัทั้ง 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อลกัษณะโดยพื้นฐานของผูบ้ริโภค (Buyer’s characteristic) 

2 แนวคิด และทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ 
 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการ ตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค Kotler (2012, p. 116) ดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ และสอดคลอ้งกบัศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, 
หน้า 199-201) ท่ีกล่าวถึงปัจจยัส่วนบุคคล ทั้ง อายุ ครอบครัว อาชีพ การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัลว้นส่งผลให้เกิด
ความต้องการสินค้าและบริการท่ี ต่างกัน น าไปสู่กระบวนการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสถิติด้าน



ประชากรศาสตร์จะสามารถน าไปวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมายของสินคา้และบริการได ้โดยประกอบดว้ยปัจจยั
ต่างๆ ดงัน้ี 

เพศ (Sex) ประสบการณ์ทศันคต ิและการรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัระหว่างเพศจะท าใหพ้ฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั ท าใหล้กัษณะการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการแตกต่าง
กนั  

อายุ (Age) พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีช่่วงอายุแตกต่างกนัจะมลีกัษณะการเลอืกซือ้สนิคา้และ
บรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั 

รายได้ (Income) ระดบัรายได้ทีแ่ตกต่างกนัจะท าให้ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน
การเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการแตกต่างกบั ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในระดบัรายไดเ้ดยีวกนั
มแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารบางอยา่งทีค่ลา้ยกนั 
  การศึกษา (Education) พฤตกิรรมของผู้บรโิภคที่ระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมลีกัษณะ
การเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากไดผ้่านกระบวนการเรยีนรู้
ทีแ่ตกต่างกนั 
 3 แนวคิด และทฤษฎด้ีานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
  แนวคิดเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั โดยเร่ิมแรก 
McCarthy ไดเ้ป็นผูส้ร้างแนวคิดน้ีข้ึนมาในปี 1960 เพื่อให้สามารถน าไปใชใ้นการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใน
ดา้นผลิตภณัฑ์ (product) ดา้นราคา (price) ดา้นสถานท่ี (place) และดา้นส่งเสริมการตลาด (promotion) Kotler 
(2012, p. 116) กล่าวว่า marketing mix ท่ีประกอบไปดว้ยดา้น ผลิตภณัฑ์ (product) ดา้นราคา (price) ดา้น
สถานท่ี (place)  ด้านส่งเสริมการตลาด (promotion) เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 
(segmentation) ซ่ึงช่วยในการออกแบบnและก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่าง
ครอบคลุมในทุกแง่มุม ทั้ ง ด้านผลิตภัณฑ์ (product) ด้านราคา (price) ด้านสถานท่ี (place) ด้านส่งเสริม
การตลาด (promotion) ดงัมี รายละเอียดดงัน้ี 
  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์คือ สินค้าหรือบริการท่ีถูกผลิตหรือสร้างข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานแก่กลุ่มคนบางกลุ่ม ซ่ึงผลิตภณัฑ์สามารถเป็นไดท้ั้งผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไดแ้ละ
จับต้องไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถตอบโจทย์ในด้านการท างานท่ีลูกค้าต้องการได้ โดยต้องค านึงถึง
กระบวนการทั้งหมดในการส่งมอบสินคา้และบริการ 
  ด้านราคา (Price) ราคาของสินคา้หรือบริการควรเป็นส่ิงท่ีสามารถแสดงออกถึงคุณค่าของ
สินคา้นั้น ท่ีลูกคา้ยอมจ่ายเพื่อท่ีจะไดสิ้นคา้หรือบริการมา โดยมีกลยทุธ์ในการตั้งราคาหลายรูปแบบ เช่น การตั้ง
ราคาไวสู้งท่ีสุด (Skimming Pricing) การตั้งราคาต ่ากวา่ราคาตลาด (Penetration Pricing) หรือ ตั้งราคาตามตลาด 
(Market Pricing) 



  ด้านสถานที่ (Place) ) สินคา้หรือบริการควรอยูใ่นสถานท่ีท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายสามารถหาซ้ือ
ได้ง่าย ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายในรูปแบบต่าง ท่ีมีความสะดวก ซ่ึงตอ้งค านึงถึงการเขา้ถึงในสินคา้และ
บริการของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัส าคญั 
  ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่ือสารกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เกิดการกระตุน้ 
เกิดแรงจูงใจในการซ้ือสินค้าหรือบริการ อาทิ การโฆษณาให้ส่วนลด กิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ โดย
กิจกรรมดงักล่าวอาจมีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ใหม้ากข้ึน หรือเพื่อสร้างยอดขาย 
  ด้านบุคลากร (People) บุคลากรสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และการ
บริการโดยตรง และ กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการทางออ้ม โดยบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบั
ลูกคา้เปรียบเสมือนหน้าตาขององค์กรโดยเฉพาะองค์กรท่ีด าเนินธุรกิจบริการจะตอ้งมีการบริหารบุคลากร 
ควบคุมคุณภาพของการบริการเพื่อส่งมอบการบริการท่ีดีแก่ลูกคา้ 
  ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการในการให้บริการตั้งแต่เร่ิมตน้จนส่งมอบบริการครบ
ทุกขั้นตอน หมายรวมถึง กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงานขอ้ตกลงท่ีเกิดข้ึนในการบริการต่างๆท่ีส่งมอบให้กบั
ลูกคา้เม่ือมาใชบ้ริการ โดยประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ และกิจกรรมต่างๆท่ีใหผู้ใ้ชบ้ริการไดมี้ส่วนร่วมในการ
บริการ และมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจกบัการบริการสูงสุด 

  ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Environment) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริการใน
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment) คือ รูปแบบ และลกัษณะสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวเน่ืองในการ
ให้บริการ เช่น โบรชวัร์ เวบ็ไซต ์การตกแต่งสถานท่ีท่ีให้บริการ ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองเห็นและจบั
ตอ้งไดท่ี้ผูใ้หบ้ริการไดแ้สดงออกมาผา่นรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

4 แนวคิด และทฤษฎด้ีานกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
  ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นทฤษฏีท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการตดัสินใจการหาทางเลือกท่ี

เหมาะสมของแต่ละบุคคล ดงัท่ี Bross ( อา้งในอรุณศรี กุมุท. 2529 : 4) ท่ีไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการตดัสินใจไวว้่า 
ปัจจุบนัพฤติกรรมการตดัสินใจมีความยุง่ยากมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการท่ีมีทางเลือกท่ีเพิ่มมากข้ึน ท าให้ตอ้งมีการ
ตดัสินใจเลือกเท่านั้น แต่ยงัมีความคิดขดัแยง้ในเร่ืองค่านิยมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย บุคคลสามารถได้รับการ
ช่วยเหลือ 2 อยา่งคือ อยา่งแรก ในการตดัสินใจในเป้าหมายเฉพาะส่ิงใดส่ิงหน่ึง และอยา่งท่ีสองในการพิจารณา
ทางเลือกหลายทาง และชัง่น ้าหนกัทางเลือกเหล่านั้น ในส่วนท่ีสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะของเขาเองเพื่อให้สามารถ
ตดัสินใจไดท้ฤษฎีการตดัสินใจมีหลายทฤษฎี และทฤษฎีทีเสนอต่อไปน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกศึกษาหรือเลือกอาชีพ  

  กมล ชยัวฒัน์ (2551) อธิบายวา่การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) วา่เม่ือถึงจุดหน่ึง
ใน กระบวนการซ้ือผูบ้ริโภคจะหยุดคน้หา และประเมินทางเลือกเก่ียวกบัตราสินคา้ต่างๆ ในกลุ่มทางเลือกท่ี



พิจารณา (Evoked Set) แลว้ท าการตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) โดยหลงัจากขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
(Alternative Evaluation) ผูบ้ริโภคอาจมีความตั้งใจในการซ้ือ (Purchase Intention) หรือมีความเอนเอียงในการ
เลือกตราสินค้าบางชนิด โดยความตั้ งใจในการซ้ือ โดยทั่วไปจะเกิดจากการจับคู่แรงจูงใจในการซ้ือกับ
รายละเอียดหรือลักษณะของตราสินค้าท่ีพิจารณา โดยอาจประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการสร้าง
แรงจูงใจ การรับรู้ การสร้างทศันคติ และการ รวบรวมขอ้มูล 

5 การทบทวนงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
เจยีรนัย ตาใส่ (2556) ท าการศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลในการเรยีนกวดวชิาของนักเรยีน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ และพบว่าปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ เช่น 
ชื่อเสยีงของผู้สอนเป็นปัจจยัอย่างแรกที่นักเรยีนให้ความส าคญั นอกจากนี้หลกัสูตรที่มคีวามหลากหลาย 
คุณภาพของเอกสารประกอบการเรยีนการสอน เป็นปัจจยัล าดบัถดัมา ทีน่ักเรยีนให้ความส าคญัตามล าดบั 
และงานวจิยัขา้งตน้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั  

จริา ข าวเิศษ (2557) พบว่าอกีปัจจยัหน่ึงทางดา้นราคาทีม่อีทิธพิลใหเ้กดิแรงจงูใจในการ
ตดัสนิใจเลอืกโรงเรยีนกวดวชิาของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัชลบุร ีคอื สถาบนัมชี่อง
ทางการช าระเงนิที่หลากหลาย เช่น การจ่ายเงนิสด การโอนผ่านธนาคาร หรอืจ่ายผ่านเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ 
และเมือ่เปรยีบเทยีบราคาค่าเรยีนเฉลีย่ต่อหนึ่งชัว่โมงกบัสถาบนักวดวชิาอื่นแลว้ต้องมรีาคาทีเ่หมาะสมและ
ยอมรบัได ้ 

เจยีรนัย ตาใส่ (2556) ท าการวจิยัปัจจยัที่มอีิทธพิลในการเรยีนกวดวชิาของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่พบว่าปัจจยัด้านสถานทีม่อีทิธพิลในการ
เรยีนกวดวชิาของนักเรยีน โดยมปัีจจยัของสถานที่ตัง้ของโรงเรยีนกวดวชิาที่อยู่ใกล้สถานศกึษาและที่พกั
ของตนเป็นปัจจัยล าดับแรกที่นักเรียนให้ความส าคัญ และปัจจัยล าดับที่สองและสามที่นักเรียนให้
ความส าคญัคอื ความใกลข้องสถาบนักบัศูนยก์ารคา้ และความโดดเด่นของสญัลกัษณ์ ป้ายประชาสมัพนัธ ์
เป็นสิง่ทีน่กัเรยีนใหค้วามส าคญัต่อมาตามล าดบั 

เจยีรนัย ตาใส่ (2556) ท าการศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลในการเรยีนกวดวชิาของนักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าการส่งเสรมิการขายด้านต่างๆ 
ยกตวัอย่างเช่น การได้สทิธปิระโยชน์จากการเป็น สมาชกิของสถาบนัในรูปแบบต่างๆ อาท ิได้รบัราคา
พเิศษ ได้รบัอุปกรณ์การเรยีนฟร ีเป็นปัจจยัแรกที่นักเรยีนให้ความส าคญั ดา้นสื่อโฆษณาทีห่ลากหลายทัง้
ออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การท าเวบ็ไซตข์องสถาบนั มเีพจเฟซบุ๊ค 

เจยีรนยั ตาใส่ (2556) ศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลในการเรยีนกวดวชิาของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมอีทิธพิลในการเรยีน
กวดวชิาของนักเรยีน โดยคุณภาพการสอนและประสบการณ์การท างานของครูผู้สอนถือเป็นปัจจยัแรกที่



นักเรยีนทีเ่รยีนกวดวชิาใหค้วามส าคญั รวมถงึความเป็นกนัเองระหว่างครผูู้สอนและนักเรยีนที่เป็นปัจจยัที่
นกัเรยีนใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัถดัมา 

นิธนิันท ์สมบูรณ์ (2554) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารและปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการ ตดัสนิใจเรยีนภาษาญี่ปุ่ นทีโ่รงเรยีนสอนภาษาญี่ปุ่ นไมนิจ ิซึง่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 206 คน คอืกลุ่ม
ผู้เรยีนภาษาญี่ปุ่ นที่โรงเรยีนสอนภาษาญี่ปุ่ นไมนิจ ิซึ่งการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการวจิยั พบว่า
ผูเ้รยีนส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายชุ่วงระหว่าง 12-16 ปี 1) ซึง่ประเภทของสื่อทีผู่เ้รยีนไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร
จะเป็นสื่อเฉพาะกจิสื่อบุคคล และสื่อมวลชน ตามล าดบั 2) สถานทีท่ีไ่ดร้บัขอ้มูลข่าวสาร คอืส านักงานของ
ไมนิจ อินเทอร์เน็ท และงานกิจกรรมต่างๆ ตามล าดบั 3) สิง่ที่ผู้เรยีนให้ความสนใจมากที่สุด คือข้อมูล
หลกัสูตรการเรยีนการสอน ความน่าเชื่อถอื และความไวว้างใจของสถาบนั ขอ้มลูอาจารยผ์ู้สอน ตามล าดบั 
4) ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ คอืปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์ด้านกระบวนการใหบ้รกิาร ด้านสิง่แวดลอ้มทาง
กายภาพ ดา้นสถานที ่ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิ และปัจจยัการเปิดรบัขา่วสาร ตามล าดบั 

นิชาภา ภาปัทมาสน์ (2555) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจสมคัรเรยีนกวดวชิาของ
นักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม แสดงให้เหน็ถงึอทิธพิลของปัจจยัด้าน
กระบวนการทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจของนักเรยีนระดบัมธัยมปลาย โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักบัเรื่ อง
สื่อการเรยีนการสอนทีม่คีวามทนัสมยั และงานวจิยั ของ เจยีรนัย ตาใส่ (2556) ทีศ่กึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลใน
การเรยีนกวดวชิาของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า
ปัจจยัด้านระบบความปลอดภยัเป็นปัจจยัแรก ที่นักเรยีนให้ความส าคญั มกีารพฒันาสถาบนัให้มคีวาม
ทนัสมยั มกีฎระเบยีบส าหรบัผูเ้รยีนเป็นปัจจยัทีน่กัเรยีนใหค้วามส าคญัรองลงมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดงานวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวธีิวจัิย   

ผูว้จิยัใชว้ธีิการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุ่มเลือกนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  1-6   
ในจงัหวดันนทบุรีท่ีเคยซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวชิา เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึง
ใชสู้ตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (W.G. Cochran 1953) กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี
ค านวณไดเ้ท่ากบั 385 คน และเผือ่ส ารองแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ รวมเป็น 400 คน การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่ม
ตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) และใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลซ่ึงมีวธีิวเิคราะห์ดงัน้ี 

ตอนท่ี1 สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ใชบ้รรยายขอ้มูลทัว่ไป คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้
อาชีพ) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.ระดบัชั้นของนกัเรียน 

3.คะแนนเฉล่ียสะสม 
4.อาชีพของบิดา 

5.อาชีพของมารดา 

6.รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1.ดา้นผลิตภณัฑ(์Product) 
2.ดา้นราคา(Price) 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) 

4.ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

5.ดา้นบุคลากร (People) 

6.ดา้นกระบวนการ (Process) 

7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment) 

กระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพเิศษ
จากสถาบันกวดวชิาของนักเรียนมธัยมศึกษาปี
ที1่-6 ในจงัหวดันนทบุรี 

1.การรับรู้ 
2.การคน้หาขอ้มูล 
3.การกระเมินทางเลือก 
4.การตดัสินใจซ้ือ 
5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 



ตอนท่ี 2 สถิติเชิงอา้งอิง เป็นการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา 
ดงัน้ี  

T-Test (Independent Samples Test) ใชว้ิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 2 ตวัแปรท่ีเป็น
อิสระต่อกนั ใชร้ะหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซ้ือ เช่น เพศ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัสุขภาพของลูกคา้เอไอเอ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

One Way Anova ใชว้ิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของท่ีตวัแปรมากกวา่ 2 ใชร้ะหวา่งปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซ้ือ เช่น อายสุ่งผลต่อการตดัสินใจ เม่ือพบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรจะ
ใช ้LSD (Least-Significant-Difference) เพื่อหาความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

Multiple Regression Analysis ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างตวัแปร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ AAA ยา่นบางแค กรุงเทพมหานคร 
   
สรุปผลการวจัิย   
 จากผลการวจิยัสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยแยกตามรายวตัถุประสงคไ์ด้ ดงัน้ี 
 วตัถุประสงคท่ี์ 1 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือก
ซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบันกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี1-6ในจังหวดันนทบุรี พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์
สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเฉล่ียในแต่ละดา้นของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.22  และเม่ือแยกพิจารณารายละเอียดของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น  โดยพบวา่ อนัดบัท่ี 1 
ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ีระดบั 4.61 มีระดบัความส าคญัก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีระดบัมากท่ีสุด 
อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.31 มีระดบัความส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ี
ระดบัมากท่ีสุด และสุดทา้ย อนัดับท่ี 3 ได้แก่ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.29 มีระดบัความส าคญั
เก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีระดบัมากท่ีสุด 
 วตัถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชา
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ขอ้มูลเฉล่ียในแต่ละดา้นของความคิดเห็นเก่ียวกบั
กระบวนการตดัสินใจซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ี 4.22  และเม่ือแยกพิจารณารายละเอียดของค่าเฉล่ียในแต่ละดา้น  โดยพบว่า 
อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ีระดบั 
4.46 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล  มี



ค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.22 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีระดบัมาก และสุดทา้ย อนัดบัท่ี 3 ไดแ้ก่ ดา้น
การประเมินทางเลือก มีค่าเฉล่ียท่ีระดบั 4.19 มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีระดบัมากท่ีสุด 
 วตัถุประสงคท่ี์ 3 เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวด
วชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทั้ง 6 
ดา้น ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั้นของนกัเรียน คะแนนเฉล่ียสะสม อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อ
เดือน ส่งผลต่อการะบวนการตดัสินใจซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-
6ในจงัหวดันนทบุรี ทั้ง 5 ดา้น ได้แก่ ดา้นการรับรู้ ด้านการคน้หาขอ้มูล ด้านการประเมินทางเลือก ดา้นการ
ตดัสินใจซ้ือ ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
 
อภิปรายผลการวจัิย    

เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียน
พิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6ในจงัหวดันนทบุรี จากการศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด พบวา่  

ด้านผลิตภัณฑ์ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ให้ความสนใจดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงั
การซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านราคา นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ให้ความสนใจด้านราคาท่ีต่างกัน 
ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ให้ความสนใจดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ให้ความสนใจ
ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดท่ีต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก 
การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านบุคลากร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ให้ความสนใจด้านบุคลากรท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงั
การซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านกระบวนการ  นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจังหวัดนนทบุรี ให้ความสนใจด้าน



กระบวนการท่ีต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านลักษณะทางกายภาพ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ให้ความสนใจดา้น
ลกัษณะทางกายภาพท่ีต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากปัจจยัท่ีสรุปมาขา้งตน้ ลว้นแต่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนั
กวดวิชาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี สอดคลอ้งกบั Philip Kotler (2012,p.116) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อกระบวนการเลือกซ้ือ โดยกล่าวว่า ด้านผลิตภัณฑ์ต้อง
ตอบสนองไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ดา้นราคาสินค้าตอ้งมีราคาท่ีเหมาะสมแสดงให้เห็นถึงคุณค่าสินคา้
นั้นๆ ดา้นสถานท่ีสินคา้หรือบริการควรอยู่ในสถานท่ีท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายสามารถหาซ้ือหรือเขา้ใชบ้ริการได้
ง่ายและสะดวก ดา้นการส่งเสริมการตลาดตอ้งมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางออนไลน์หลายๆช่องทาง 
ดา้นบุคลากรตอ้งมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะมาให้ค  าแนะน าผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการขาย ดา้นกระบวนการ
ตอ้งมีขั้นตอนไม่ยุง่ยากลูกคา้สามารถเขา้รับบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดา้นลกัษณะทางกายภาพสภาพแวดลอ้มใน
การเขา้รับบริการตอ้งดูสะอาด การตกแต่งสถานท่ี เป็นตน้ 

5.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียน
มธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี จากผลการศึกษาพบวา่  

ด้านความต้องการไดรั้บการกระตุน้หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.46 และเม่ือ
แยกพิจารณารายละเอียดของค่าเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ พบวา่ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ หวัขอ้ท่านตอ้งการท่ีจะสอบผา่นเขา้
มหาวทิยาลยั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.64 มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

ด้านการแสวงหาข้อมูล มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.22 และเม่ือแยกพิจารณารายละเอียดของค่าเฉล่ียในแต่ละ
หวัขอ้ พบวา่ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ หวัขอ้สอบถามขอ้มูลจากผูท่ี้เคยเรียนในสถาบนักวดวชิาท่ีท่านก าลงัสนใจ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.24 มีระดบัความส าคญัมาก 

ด้านการประเมินทางเลือก มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.19 และเม่ือแยกพิจารณารายละเอียดของค่าเฉล่ียในแต่

ละหวัขอ้ พบวา่ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ หวัขอ้คุณภาพและมาตรฐานของสถาบนักวดวิชามีส่วนกระตุน้ท าให้ท่านอยาก

ใชบ้ริการสถาบนักวดวชิา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.44 มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

ด้านการตัดสินใจซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.10 และเม่ือแยกพิจารณารายละเอียดของค่าเฉล่ียในแต่ละ
หวัขอ้ พบวา่ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ หวัขอ้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนักวดวิชา ท าให้ท่านมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.29 มีระดบัความส าคญัมาก 



ด้านพฤติกรรมหลงัการซ้ือ มีค่าเฉล่ียรวมท่ี 4.13 และเม่ือแยกพิจารณารายละเอียดของค่าเฉล่ียใน
แต่ละหวัขอ้ พบวา่ อนัดบั 1 ไดแ้ก่ หวัขอ้การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนักวดวิชาท าให้ท่านมีผลการเรียนท่ี
ดีข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดท่ี 4.13 มีระดบัความส าคญัมาก 

จากปัจจยัท่ีสรุปมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศึกษา กงัสนานนท ์และ บุญญรัตน์ สัมพนัธ์
วฒันชัน แครียา ภู่พฒัน์ (2551) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั้น จะมีหลกัการ คือ
การศึกษาถึงปัญหาต่างๆท่ีผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ขอ้มูลของผูบ้ริโภค รวมไปถึงการท่ีผูบ้ริโภคมีการ
แสวงหาขอ้มูลจากส่ือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือสังคมออนไลน์ ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือส่ิงพิมพ ์และอ่ืนๆ เพื่อน าไปสู่
กระบวนการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคนั้น เกิดการตดัสินใจซ้ือ หรือการประเมินทางเลือกต่อไป และหลงัจากท่ีมีการ
ซ้ือสินคา้และบริการต่างๆแลว้ หากสินคา้นั้นเป็นสินคา้ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งกาทร หรือท าให้ผูซ้ื้อเกิดความ
พึงพอใจ ก็จะท าใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าในอนาคต 

5.2.3 เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรีจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล จากการศึกษาพบวา่  

เพศ พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีเพศต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ 
การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ระดับช้ันเรียน พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีระดบัชั้นเรียนท่ีต่างกนั 
ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คะแนนเฉลีย่สะสม พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสะสม
ท่ีต่างกนั ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงั
การซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาชีพบิดา พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอาชีพบิดาท่ีต่างกนั ส่งผล
ต่อกระบวนการ การรับรู้ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อาชีพมารดา พบว่านกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอาชีพมารดาท่ีต่างกนั 
ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การคน้หาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ท่ีมี
รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนท่ีต่างกัน ส่งผลต่อกระบวนการ การรับรู้ การค้นหาขอ้มูล การประเมิน



ทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมหลงัการซ้ือ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากปัจจยัท่ีสรุปมาขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (อา้งใน อรุณธดี บุญทน

,2556 หนา้ 50 - 55) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ จุดเร่ิมตน้ของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือเรารู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็น
อุดมคติ (Ideal) คือสภาพท่ีเขารู้สึกวา่ดีต่อตนเอง และเป็นสภาพท่ีปรารถนากบัสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง(Reality) ของ
ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง จึงก่อให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติ กบัสภาพท่ี
เป็นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงเราสามารถสรุปไดว้่าการเกิดปัญหาของ
ผูบ้ริโภคมกัจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่างๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในคร้ังนี้    

ผลจากการศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดถึ้งพฤติกรรม และปัจจยัท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือคอร์สเรียนพิเศษจากสถาบนักวดวิชาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ในจงัหวดันนทบุรี ซ่ึงขอ้มูลจาก
งานวิจยัน้ี อาจเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการเพื่อน าไปพฒันาการบริการ และกลยุทธ์ทางการตลาดกบัธุรกิจ
ดา้นกวดวชิาของตนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยผูว้จิยัไดส้รุปขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นส่ิงท่ีเป็นหัวใจหลักของการท าธุรกิจกวดวิชา ดังนั้ น ควรมีทีม
ออกแบบหลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน พฒันาเน้ือหาให้ตรงกบัส่ิงท่ีจะออกสอบ ประเมินถึงความ
เขม้ขน้ของหลกัสูตร ความหลากหลายของหลกัสูตร ควรมีการพฒันาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนให้มี
ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลาและตรวจสอบความถูกตอ้งรวมถึงอพัเดทความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ นอกจากน้ีสถาบนั
กวดวิชาอาจะจดัท าสรุปเน้ือหาสั้นๆง่ายๆไดใ้จความ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า ให้นกัเรียนสามารถใชท้บทวนได ้
ซ่ึงหากสรุปเน้ือหาไดดี้แลว้ นกัเรียนท่ีมาเรียน จะเกิดการบอกต่อและอาจจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้นกัเรียนท่ีไม่เคย
เรียนตดัสินใจเลือกเรียนไดง่้ายข้ึน 

2. ปัจจยัดา้นราคา ควรพิจารณาถึงระดบัราคาของคอร์สเรียนวา่มีความเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมง
เรียน เหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียนการสอน และควรตรวจสอบเปรียบเทียบราคาคอร์สเรียนกบัสถาบนั
อ่ืนๆท่ีเป็นคู่แข่งทางตรงอยูส่ม ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัไดอี้กทางหน่ึง 

3. ดา้นบุคลากร ผูป้ระกอยการควรให้ความส าคญักบัการคดัเลือกครูท่ีมีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์สอนท่ียาวนาน มีคสามสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายและสร้างแรง
กระตุน้แก่นักเรียนได ้โดยอาจมีการสร้างแรงจูงใจให้กบัครูผูส้อนโดยใช้การจดัการดา้นทรัพยากรคน เขา้มา
เก่ียวขอ้งดว้ย เช่น การสร้างระบบวดัผลงานครูท่ีเหมาะสม เพื่อดึงดูดครูท่ีสอนเก่ง รวมถึงชูจุดแข็งของครูหากมี
เทคนิคช่วยใหน้กัเรียนจดจ าไดดี้โดยอาจใชส่ื้อโฆษณาทางออนไลน์มาช่วยท าการตลาดร่วมดว้ย 
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