พฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของนักเรี ยนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
นันทวรรณ ปะจันทบุตร

บทนา
ปั จจุบนั โลกมีความก้าวหน้าและมีการขยายตัวทางเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้มนุ ษย์มี
การสื่อสื่ อ และการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ วขึ้น ส่ งผลให้วิถีชีวิตของมนุ ษย์เปลี่ยนแปลงไปตามความ
เจริ ญทางเศรษฐกิจ ทาให้มีความต้องการที่แตกต่างกันในกลุ่มประชากร นักการตลาดจึงพยายามสรรหา
กรรมวิธีต่างๆ เพือ่ ที่จะเป็ นผูน้ าทางธุรกิจ
เนื่ อ งจากในปั จจุบนั ธุรกิ จโรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องและเป็ นการ
เรี ยนที่นักเรี ยน ผูป้ กครองให้ความสาคัญเป็ นอันดับต้นๆ ที่จะสมัครเรี ยนมากขึ้นในทุกๆ ปี (ศูนย์วิจยั
ธนาคารกสิกรไทย, มีนาคม 2558) อีกทั้งในปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาต่อเนื่ องอย่าง
ก้าวกระโดด ทาให้มีความสะดวก ทันสมัย ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีอุปกรณ์และระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตที่ที่มีความเสถียรยิง่ ขึ้น ทางผูป้ ระกอบการโรงเรี ยนกวดวิชา
จึงสามารถมองหาโอกาสจากเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้กบั กิจการ เพื่อเป็ นการสร้างทางเลือก
ให้ผทู ้ ี่เรี ยนกวดวิชาในเขตกรุ งเทพ สามารถเข้าถึงแหล่ งความรู ้น้ ันได้ง่ายมากขึ้น ซึ่ งการเติบโตของ
ธุรกิจกวดวิชามีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นโดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทยได้ประมาณการมูลค่าตลาดธุรกิจกวด
วิชา ไว้ที่ประมาณ 8,189 ล้านบาท เติบโตร้อ ยละ 6.8 จากปี ที่ผ่านมา (ศูนย์วิจยั ธนาคารกสิ กรไทย,
มีนาคม 2558)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของนักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน ด้านข้อมูลส่ วนตัว และส่ วนประสมทาง
การตลาดว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเรี ยนกวดวิชาออนไลน์หรื อไม่ ซึ่ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ คื อ
ได้ทราบถึงข้อมูลส่ วนบุคคลของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานครที่เรี ยน
กวดวิชาออนไลน์ ได้ทราบปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ ของนักเรี ยนระดับ
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มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อ ให้โรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ สามารถนาข้อ มู ล
ข้า งต้น ไปก าหนดนโยบาย และการด าเนิ น งาน เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมของนัก เรี ย นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานครได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษา ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลข องนั ก เรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปล ายในเข ต
กรุ งเทพมหานครที่เรี ยนกวดวิชาออนไลน์
เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
เพื่อ ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์
ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร

แนวคิด ทฤษฎี
ทฤษฎีแนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
อนุ ชา จาปามณี (2557) ได้กล่าวไว้วา่ ปั จจัยสาคัญอีกปั จจัยหนึ่ งซึ่ งมีอิ ทธิพลต่อ พฤติกรรม
มนุ ษ ย์ ได้แก่ ปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ ง มี ปั จจัยย่อ ยอยู่ห ลายปั จจัย ปั จ จัย ทางจิต วิท ยาจะทาหน้าที่ เป็ น
สื่อกลางในการรับรู ้และตีความสิ่งเร้าก่อนที่ร่างกายจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ปั จจัยทางจิตวิทยาที่สาคัญ
สรุ ปได้ว่า “พฤติกรรม” หมายถึง การกระทาหรื อกิจกรรมใดๆ ของมนุ ษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่ งกระตุน้
ต่างๆ ทั้งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก และสังเกตไม่ได้ รวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านมา
ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์(Human Behavior) คือ การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ ของตัวบุคคลที่
ปฏิบตั ิต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยูภ่ ายนอก โดยศึกษาว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเป็ นอย่างไร และเกิด
จากเหตุผล หรื ออิทธิพลใดบ้างที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมขึ้น

ทฤษฎีแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้ออนไลน์
สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ (2557) การเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นการจัดการการเรี ยนการสอนโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านเครื อ ข่ายเป็ นหลัก มีการจัดสภาพการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบด้วยการใช้
ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บในการสื่ อสาร และถ่ายทอด
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ความรู ้โดยไม่ จากัดเวลาและสถานที่ อาจารย์มีบทบาทเป็ นผูส้ อนออนไลน์ในการสร้างเนื้ อหาและ
ออกแบบกิจกรรม การเรี ยนการสอน เป็ นผูส้ นับสนุ นการเรี ยนรู ้ โดยการให้คาปรึ กษา ช่วยตรวจสอบ
ความก้า วหน้ า และช่ ว ยเหลื อ ผูเ้ รี ย นให้ผู ้เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ด้ว ยตนเองในระบบการเรี ย น
อิเล็กทรอนิ กส์ ฟาฏินา วงศ์เลขา (2553) การเรี ยนการสอนในรู ป แบบออนไลน์(e-Learning) มีความ
โดดเด่ น ที่ เ ห็ น ได้ชัด เจน เช่ น มี ค วามยืด หยุ่น คื อ ผูส้ อนสามารถปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ได้อ ย่า งรวดเร็ ว
ตลอดเวลา และสร้ า งความสะดวกสบายแก่ ผู ้เ รี ย นที่ ส ามารถเรี ยนได้ โ ดยไม่ จ ากั ด เวลา และ
สถานที่ โดยเฉพาะในปั จจุบนั สามารถเข้าถึงเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้น และค่าใช้จ่ายในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลดลง อีกทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยน
โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องไปสถานศึกษาหรื อที่ทางาน สรุ ปได้ว่าการเรี ยนรู ้
ออนไลน์ที่นามากล่าวไว้ขา้ งต้นพอสรุ ปได้ว่า “การเรี ยนรู ้ออนไลน์” หมายถึง การเรี ยนรู ้ผ่านอินเตอร์
โดยผูส้ อนสามารถปรับปรุ งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสร้างความสะดวกสบายแก่ผเู ้ รี ยนที่สามารถ
เรี ยนได้โดยไม่จากัดเวลา และสถานที่ เช่น รู ปแบบของเว็บเพจ วีดีโอ เป็ นต้น

ทฤษฎีแนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
วิไลวรรณ นวลจันทร์ (2555) ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปั จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้
ที่กิจการจะต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมาย หมายถึง ความเกี่ยวข้องกันของ
4 ส่ วน คือ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่ าย ระบบการจัดจาหน่ าย การส่ ง เสริ มการตลาดถื อ ว่าเป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้ ต้องใช้ร่วมกันทั้ง 4 อย่าง วัตถุประสงค์ที่ใช้เพือ่ สนอง
ความต้องการของลูกค้า (ตลาดเป้ าหมาย) ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่ งประกอบด้วย ตัวสิ นค้า ราคา
การจัดจาหน่าย การแจกจ่ายตัวสินค้าและส่งเสริ มการตลาด
รัฐวัชร์ พัฒนจิระรุ จน์ (2557) ได้อธิบายความหมายของส่ วนประสมทางการตลาดของ ฟิ ลลิป
คอตเลอร์ (Philip Kotler) ไว้วา่ “เป็ นกิจกรรมของมนุษย์ที่จะดาเนิ นเพื่อให้มีการตอบสนองความพอใจ
และความต้อ งการต่า งๆ โดยอาศัย กระบวนการแลกเปลี่ ยน" ทั้งนี้ แนวคิด ทฤษฎี แ ละแนวคิด ด้า น
การตลาดของ Phillip Kotler วงการการตลาดโลกและถูกนาไปเผยแพร่ ในวงการวิชาชีพ การศึกษาและ
การบริ การวิชาการทางธุรกิจเป็ นวงกว้าง
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วิธีดาเนินการวิจยั
ซึ่ งใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูลเพื่อ ทาการวิจยั ในครั้งนี้ จากการ
ประมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ซึ่ งทางผูว้ ิ จ ัย ได้ใ ช้ส ถิ ติ ก ารหาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ ย(Mean) ใช้สถิติวิเคราะห์ Chi-Square Test ในการทดสอบแจกแจงความถี่ของ
ข้อ มู ล ความเป็ นแสระกัน ของตัว แปร และใช้สถิ ติ วิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว(One Way
Analysis Of Variance : ANOVA) ผูว้ จิ ยั ทาการสุ่ มตัวอย่างจากเขตทั้งหมดในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จานวน 50 เขต สุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Sampling) มา 7 เขต ได้แ ก่ เขตจตุ จ ัก ร เขตดิ น แดง เขตวัง
ทองหลาง เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตพญาไท และเขตปทุมวัน จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบโควตา (Quota
Sampling) เขตละ 57 ราย ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากแต่ละเขต ในการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มโดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวนทั้งสิ้ น 400 คน
มีระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 วิธีดาเนิ นการวิจยั ใช้
รู ปแบบของการศึกษาวิจยั เป็ นเชิงปริ มาณ (Quantitative Study) ในรู ปแบบของการวิจยั เชิ งสารวจ
(Exploratory Research) แบบวัด ผลครั้ ง เดี ย ว (One-shot Case Study) โดยใช้แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวแปรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยตัว
แปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยมีตวั แปรอิสระ จานวน 2 ตัวแปร ประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระที่หนึ่ ง
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแผนการศึกษา ตัวแปรอิสระที่สอง พฤติกรรมการ
เรี ยนกวดวิชาออนไลน์ ได้แก่ ความถี่การเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ ค่าใช้จ่าย โรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ที่
เลื อ กเรี ย น วัตถุ ประสงค์หลักในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ วิช าที่ ล งเรี ย นกวดวิช าออนไลน์ และ
ระยะเวลาในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ ตัวแปรตาม คือ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แ ก่
ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัดจาหน่ าย การส่ ง เสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และด้า น
กระบวนการ โดยเครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล ซึ่ งเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Closed ended
questionnaire) โดยแบบสอบถามมี 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์
ส่วนที่ 3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์
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สรุปผลการวิจยั
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั พฤติก รรมการเรี ย นกวดวิชาออนไลน์ ของนัก เรี ยนในระดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนปลายในเขตกรุ ง เทพมหานครซึ่ งนัก เรี ยนระดับชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนปลายในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีจานวน 162,759 คน (กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุ ษย์, 2558:
ออนไลน์) ได้ทาการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างจากเขตทั้งหมดในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จานวน 50 เขต สุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Sampling)มา 7 เขต ได้แ ก่ เขตจตุ จ ัก ร เขตดิ น แดง เขตวัง
ทองหลาง เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตพญาไท และเขตปทุมวัน จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบโควต้า (Quota
Sampling) เขตละ 57 ราย ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)จากแต่ละเขต ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้ น จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อ มูลด้วยตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 100
สรุ ปได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรี ยนกวดวิชาออนไลน์
ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 223 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 55.8 มีอายุระหว่าง 15-16 ปี จานวน 221 คน คิดร้อยละ 55.3 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 และเรี ยนแผนวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ จานวน 226 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 56.5
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เรี ยนกวดวิชาออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าส่ วนใหญ่มีความถี่ในการเรี ยนกวดวิชา ตั้งแต่ 310 ครั้ง ในช่ วงเวลา 1 เดื อ น จ านวน 218 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 54.5 มี ค่ าใช้จ่ า ยในการเรี ย นกวดวิช า
ออนไลน์ต่ อ คอร์ สอยู่ที่ 4,001- 5,000 บาท จานวน 186 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 46.5 โรงเรี ย นกวดวิช า
ออนไลน์ที่เลือกเรี ยนบ่อยที่สุด คือ อื่นๆ (อาทิ บัณ ฑิ ต น้อ ย, The Tutor และO plus เป็ นต้น ) จานวน
104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 วิชาที่เลือกที่จะลงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์บ่อยที่สุดคือ คณิ ตศาสตร์ จานวน
114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5 มีระยะเวลาในการเรี ยนต่อครั้งที่ 1-2 ชัว่ โมง จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.8 และมีวตั ถุประสงค์ในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ เพื่อเตรี ยมสอบเข้าระดับอุดมศึกษา จานวน 197
คน คิดเป็ นร้อยละ 49.3
ส่ วนที่ 3 พบว่าปั จ จัย ส่ ว นผสมทางการตลาดที่มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเรี ย นกวดวิช าออนไลน์
จานวน 369 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.3
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุ ติ ฐ านที่ 1 นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ มีข ้อ มู ล ส่ ว นบุ คคลต่ า งกัน จะมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ จากการทดสอบสมมติฐาน 1 พบว่าความ
แตกต่างของข้อมูลส่ วนบุคคลในด้านอายุ และแผนการเรี ยนเท่านั้น ที่ส่งผลต่อการเลือกเรี ยนกวดวิชา
ออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์แตกต่างกัน
และกลุ่ ม ตัวอย่างที่มีแผนการเรี ยนแตกต่างกันก็จะมี พฤติกรรมในการเลื อ กเรี ยนกวดวิชาออนไลน์
แตกต่างกันอีกด้วย
สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเรี ยนกวด
วิชาออนไลน์จากการทดสอบสมมติฐาน 2 พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเรี ยน
กวดวิชาออนไลน์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่าถ้าโรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์มีบริ การทบทวนบทเรี ยนจะส่ งผลต่อ
ความถี่ ในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ และถ้าหากมีเอกสารประกอบการเรี ยนก็จะส่ งผลต่อการเลือ ก
โรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านราคา พบว่าราคาที่เหมาะสมกับคุ ณภาพ และปริ มาณเนื้ อหาที่ได้รับ จะส่ งผลต่อ การ
เลือกวิชาในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย พบว่าไม่ ส่งผลต่อ การเลื อกเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่ากิจกรรมส่ งเสริ มการขายมีผลต่อความถี่ในการเรี ยนกวด
วิชาออนไลน์ และการเลือกวิชาในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านบุคคล พบว่าพฤติกรรมการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างขึ้นอยูก่ บั
เทคนิคการสอน
ด้านกายภาพ พบว่าไม่ส่งผลต่อการเลือกเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง
ด้านกระบวนการโดยพฤติกรรมการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างขึ้นอยู่
กับความรวดเร็วในการให้บริ การ
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อภิปรายการวิจยั
จากผลการวิจยั พฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีความแตกต่างกันในเรื่ อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนการเรี ยน และ
ส่วนประสมทางการตลาด ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดงั นี้
จากการสารวจการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มี ขอ้ มู ล ส่ วนบุคคลต่างกัน ส่ งผลให้เกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ที่
แตกต่างกัน จากการวิจยั กลุ่มตัวอย่างข้อมูลส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน เรี ยนกวดวิชาออนไลน์เพราะว่า
ต้องการพัฒนาตนเอง เนื่องจาก(อนุชา จาปามณี , 2557) สาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ คือปั จจัย
ทางจิตวิทยาจะทาหน้าที่เป็ นสื่อกลางในการรับรู ้ และตีความสิ่งเร้าก่อนที่ร่างกายจะแสดงพฤติกรรมต่าง
ๆ ปั จจัยทางจิตวิทยาเป็ นส่วนสาคัญที่สร้างแรงจูงใจ แรงผลักดันจากภายในที่ทาให้มนุษย์เกิดพฤติกรรม
ตอบสนองอย่างมีทิศทางและ เป้ าหมาย เรี ยกว่า แรงจูงใจ ทาให้คนที่มีแรงจูงใจจะทาพฤติกรรมหนึ่ งสู ง
กว่าโดยจะใช้ความพยายามนาเพือ่ ไปสู่ เป้ าหมายสู งกว่า ซึ่ งนักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เลือกเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ เนื่ องจากมีแรงจูงใจจากการเตรี ยมตัวสอบเข้าในระดับอุ ดมศึกษา อีกทั้ง
(นายบุญเลิศ อรุ ณพิบูล ย์ และ นายบุญเกี ยรติ เจตจานงนุ ช,2557) การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
(Online Learning / E-Learning) ระบบการเรี ยนการสอนที่ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ไ ด้ในรู ปแบบของ
ออนไลน์ ปั จจุบนั มักจะหมายถึง การแปลงสภาพของการเรี ยนการสอนในรู ปแบบเดิม ให้กลายเป็ น
เนื้อหาในรู ปแบบของเว็บเพจ เช่น การนาเอาการบรรยายเนื้อหาวิชามาแปลงให้อยูใ่ นรู ปของเนื้ อหาวิชา
ออนไลน์ หรื อเสียงบรรยายที่ถูกบันทึกไว้แล้ว ทาให้นกั ศึกษาสามารถนากลับมาฟังใหม่ได้อีก หรื อการ
นาเอาลักษณะการถามตอบในชั้นเรี ยนมาแปลงเป็ นการใช้กระดานถาม-ตอบอิเล็กทรอนิ กส์ ชนิ ดของ
ระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ ซึ่งจากงานวิจยั พบว่ากระบวนการในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์น้ นั มี
อิทธิ พลมากต่อ การเลื อ กเรี ยนกวดวิชาออนไลน์นักเรี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยด้านการส่ ง เสริ ม การตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต่อ การเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของนักเรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งความถี่ในการเรี ยน ค่าใช้จ่ายในการเรี ยน
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โรงเรี ยนที่เลือกเรี ยน วิชาที่ลงเรี ยน ระยะเวลาในการเรี ยนต่อครั้งและวัตถุประสงค์ในการเรี ยน ซึ่ งการที่
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกเรี ยนกวดวิชาออนไลน์เกิดจาก (อนุ ชา
จาปามณี , 2557) ปั จจัยภายนอกหรื อ สิ่ งแวดล้อมที่จูงใจจะดึ งดูดให้คนมุ่งไปหาสิ่ งนั้น มนุ ษย์กระทา
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ แสวงหาสิ่งที่พอใจการที่คนมีพฤติกรรมแตกต่างกัน หรื อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างในคุณค่าของสิ่งจูงใจถ้าคิดว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้รับผลคุม้ ค่าก็จะ
มี แรงจูงใจให้บุ คคลกระทาอย่างนั้น โดยมี ปัจจัยส่ ว นประสมทางการตลาดเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ด
พฤติกรรมการเลือกเรี ยนกวดวิชาที่แตกต่างกัน ซึ่ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด(นวรัตน ณ อยุธยา,
2552) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ การกวดวิชาออนไลน์ที่โรงเรี ยนนาเสนอให้กบั ผูเ้ รี ยนจะต้องพิจารณาถึง
ความจาเป็ น และความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ, ราคาการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์รวมทั้งเงื่อนไข
ต่างๆ , การจาหน่าย การกระจายการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ของโรงเรี ยนพร้อมสาหรับการจาหน่ าย การ
จัดจาหน่ายก็ตอ้ งพิจารณาถึง ความสะดวกสบายในการรับบริ การ สถานที่ และเวลา กล่าวคือลูกค้าควร
จะเข้าถึ งบริ การได้ง่ายที่สุด, การส่ งเสริ มการตลาดช่ วยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนทาตามในสิ่ งที่เราคาดหวัง
ได้แก่ การรู ้จกั และตระหนักถึงตัวบริ การของโรงเรี ยน เกิ ดความต้อ งการใช้ ตัดสิ นใจซื้ อ โดยอาศัย
เครื่ อ งมือที่แตกต่างกันในการสร้างเสริ มพฤติกรรม เช่ นถ้าสมัครเป็ นสมาชิกจะได้รับสิ ทธิประโยชน์
เป็ นต้น, บุคคล ทุกๆ คนที่มีส่วนร่ วมในกระบวนการให้บริ การ ซึ่ งรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกค้า
ที่มาใช้บริ การ, หลักทางกายภาพ/สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการให้บริ การ เช่นมีหลายสาขาในการให้บริ การ
, กระบวนการ ขั้นตอนหรื อกระบวนการในการให้บริ การเช่น ระบบในการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ใช้
งานง่าย เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะด้ านการตลาด
จากการสารวจพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างให้ความสาคัญเกี่ ยวกับกิจกรรมส่ งเสริ มการขายเป็ น
อย่างมาก ดังนั้นผูป้ ระกอบการโรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ควรมีการทากิ จกรรมส่ งเสริ มการขายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากขึ้น รวมถึงเพือ่ ขยายให้การเรี ยนกวดวิชาออนไลน์มีความ
แพร่ หลายมากขึ้น ให้ความสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ที่ให้บริ การเนื่ องจาก การ
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เรี ยนกวดวิชาออนไลน์ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาด้วยตนเอง ดังนั้นจึงมี ข้ นั ตอน กระบวนการในการสมัคร
เรี ยน รวมทั้งมีวิธีการใช้งานระบบการเรี ยนที่ซับซ้อนดังนั้นผูป้ ระกอบการโรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์
จะต้องทาให้กระบวนการต่างๆ มีความกระชับ รวดเร็ วเพื่อให้สอดคล้อ งกับวิถีชีวิตของผูใ้ ช้บริ การที่
เปลี่ยนไป ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่มีความแปลกใหม่ เข้าใจง่าย ให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ราคาของบริ การ ดังนั้นผูป้ ระกอบการโรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์จะต้องให้บริ การ หรื อเสนอผลิตภัณฑ์
ที่คุม้ ค่ากับราคาที่ผูใ้ ช้บริ การจ่าย ให้ความสาคัญเกี่ ยวกับระบบการให้บริ การดังนั้น ผูป้ ระกอบการ
โรงเรี ยนกวดวิชาออนไลน์จะต้องพัฒนาระบบให้มีความเสถียร และรองรับผูจ้ านวนมากได้ตลอดเวลา
คาสาคัญ : (1) การเรี ยนกวดวิชาออนไลน์ (2) สถาบันกวดวิชาออนไลน์ (3) พฤติกรรมการเรี ยน
กวดวิชาออนไลน์ (4) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
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