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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกเรียนภาษาจีนในโรงเรียนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร
(กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
The factors affecting the decision for studying Chinese languages at
Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao Minburi) Minburi District Bangkok
สิ ริกานดา คุณมัง่

บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิ
เลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมือ ในการวิจยั กลุ่ มตัว อย่างในการวิจ ัยครั้ งนี้ คื อ ประชากรที่พกั อาศัยอยู่ในเขตมีนบุรี
กรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 13-56 ปี ข้ ึนไป จานวน 400 คน ใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sample) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบไปด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์เชิง อนุ มาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Linear Regression)
การวิจ ัยครั้ งนี้ มีว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ 1.) เพื่อ ศึก ษาปั จ จัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษาขั้นสู งสุ ด, อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒน
ศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 2.) เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านส่ วนประสม
ทางการตลาด (7P) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา(Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย(Place) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด(Promotion) ปั จจัยด้านบุคคล(People) ปั จจัยด้านกระบวนการ
(Process) และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) กับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวด
วิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 3.) เพื่อศึกษาปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และค่านิยม กับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขา
มีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
จากการจัดเก็บข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตดั สิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร
(กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี ระดับการศึกษา
ขั้นสู งสุ ดคือ ระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
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โดยผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยภายใน ได้แก่ ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา(Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(Place) ปัจจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล(People) ปัจจัยด้านกระบวนการ(Process) และปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) กับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กา
ลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย(Place) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด(Promotion) ปั จจัยด้านบุคคล(People) ปั จจัยด้านกระบวนการ
(Process) และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนภาษาจีนใน
โรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 แต่
ปัจจัยด้านราคา(Price) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ
สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั สรุ ปว่า ปั จจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบัน
สอนภาษาจีนเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก การเรี ยนภาษาจีน เป็ นการเรี ยนเพื่อเพิ่มเติมเสริ มความรู ้ให้ก ับ
ตนเอง และใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ดังนั้น ภาษาจีนจึงเป็ นภาษาที่สาคัญอีกภาษาหนึ่งรองลงมาจากภาษาอังกฤษ จึงทา
ให้ปัจจุบนั มีผคู ้ นสนใจเรี ยนภาษาจี นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ปั จจัยด้านราคาจึงไม่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
ภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิ ยม กับการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ยนภาษาจี น ในโรงเรี ยนกวดวิ ช าพัฒ นศึ ก ษาถาวร (กาลิ เ ลโอ สาขามี น บุ รี ) ในเขตมี น บุ รี
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัย ด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และค่ านิ ยม มีอิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนภาษาจี นใน
โรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ โรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ควรพัฒนาในด้าน ปัจจัย
ด้านบุคลากร ครู ผสู ้ อนและเจ้าหน้าที่ ถือเป็ นปัจจัยที่สาคัญของสถาบันสอนภาษาจีน ดังนั้น ทางสถาบันควรมีการสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ เช่น ครู ผสู ้ อน ต้องมีประสบการณ์สอนภาษาจีน ผ่านการสัมภาษณ์
และฝึ กสอนในด้านต่างๆมาแล้ว และยังมีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่และครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่ องเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มี
คุณภาพอยู่เสมอ ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ทางสถาบันควรมีการจัดบูธนอกสถานที่ เพื่อเป็ นการโฆษณาสถาบัน
สอนภาษาจีนให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมร่ วมสนุกกับทางสถาบัน เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาร่ วมสนุก เช่น
การร่ วมจัดเล่นเกมส์ลุน้ รับส่ วนลดค่าคอรส์เรี ยนวิชาภาษาจีน เป็ นต้น เพื่อช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และปัจจัย
ด้านค่านิยม เนื่องจากการเรี ยนภาษาจีนเริ่ มมีความนิยมในหลายๆกลุ่ม ที่เรี ยนภาษาจีนเพื่อใช้พฒั นาศักยภาพของตนเอง
ดังนั้น สถาบันสอนภาษาจีน ควรมีการส่ งเสริ มการพูดภาษาจีนในชีวิตประจาวันให้มากขึ้น เพื่อเป็ นการฝึ กการใช้ภาษา
ของตนเอง เช่น มีการจัดกิจกรรมพูดภาษาจีนภายในสถาบัน เป็ นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็ น
การสร้างความได้เปรี ยบเชิงแข่งขั้นกับคู่แข่งในธุรกิจ
คาสาคัญ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ภาษาจีน โรงเรี ยนกวดวิชา
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ABSTRACT
The study of the factors affecting the decision for studying Chinese languages at Pattanasuksathavorn
tutorial school (Galilao Minburi) Minburi District, Bangkok is survey research by using questionnaire as a study
instrument. The participants in this research was the population in Minburi district,Bangkok age between 13-56 years
old and older in amount of 400 people selected through Purposive Sample. The analytical statics in this study consists
of Descriptive Statistics which were mean scores, percentage and stand deviations and Inferential Statistics which
were-test , one-way analysis of variance with statistics significance of 0. 05 and the analysis of multiple linear
regression.
The objectives of this study were to 1) study the factors of population included sex, age , highest education,
career, and average income per month on the decision to study Chinese language at Pattanasuksathavorn tutorial
school (Galilao Minburi) Minburi District ,Bangkok. 2) to study about internal factors which included marketing mix
(7P) which consisted of product factors , price factors , place factors, promotion factors, people factors , process
factors and physical evidence for making the decision about studying Chinese language at Pattanasuksathavorn tutorial
school (Galilao Minburi) Minburi District, Bangkok 3) study external factors which were economics , social and
popularity for making the decision about studying Chinese language at Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao
Minburi) Minburi ,District Bangkok.
The findings reveled a sample who decided to study Chinese language at Pattanasuksathavorn (Galilao
Minburi) tutorial school Minburi District, Bangkok, majority was females age between 35-45 years , the highest
education level was bachelor degree and worked in private company, average income a month was 30,001-40,000
baht.
The findings of the opinion about the internal factors which included marketing mix (7P) which consisted
of product factors , price factors , place factors, promotion factors, people factors , process factors and physical
evidence for making the decision about studying Chinese language at Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao
Minburi) Minburi District Bangkok revealed that the product factors , place factors, promotion factors , people
factors , process factors and physical evidence factor had effect on the decision about studying Chinese language at
Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao Minburi) Minburi District Bangkok was with statistics significance of
0.05 but price factor did not effect on the decision about studying Chinese language at Pattanasuksathavorn tutorial
school (Galilao Minburi) Minburi District Bangkok.
The researcher concluded that the price factor did not have effect on the decision about studying Chinese
language at Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao Minburi) Minburi District, Bangkok. Due to studying
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Chinese was able to improve people’s knowledge and used for communication. Therefore , Chinese language is next
important to English language results in the present time,there are people who are interested in studying Chinese,
increasingly. Hence, price factors did not have effect on the decision about studying Chinese language at
Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao Minburi) Minburi District, Bangkok.
The opinion’s findings about external factor which included economics , social and popularity for making
the decision about studying Chinese language at Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao Minburi) Minburi
District Bangkok revealed that they had effect on making the decision about studying Chinese language at
Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao Minburi) Minburi District Bangkok with statistics significance of 0.05
In this study Pattanasuksathavorn tutorial school (Galilao Minburi) should improve in people factors ,
teachers and staff which are considered as the important factors of the Chinese language school. Therefore, the school
should recruit and select qualified employees such as the teachers must have Chinese teaching experiences ,be
approved in interviews and experience other teaching skills. Moreover, there must be consistent with training for the
staff and the teachers for improving the potential all the times.
For Promotion factors, the school should participated in school showcase exhibits in order to advertises
Chinese language school, to make the school become acquainted. As well as , the fun event with the school in order
to attract the customers to participate , such as, game events to win the discount fir Chinese language course price.
The activities helps attracting more customer targets and in the popularity factors , due to studying Chinese language
becomes widely popular in many targets which study Chinese languages to improve their own potential.
Therefore, the Chinese language school should encourage speaking Chinese in daily life ,in order to practice
the language usage such as the activity which encourages people to speak English in the school, to satisy the customers
and receives the competitive advantages against business competitors.
Keyword: The factors affecting the decision, Chinese languages, tutorial school

บทนา
ในปั จ จุ บนั ภาษาจี นเริ่ มเป็ นภาษาที่ส าคัญ ลองลงมาจากภาษาอังกฤษจนกลายเป็ นภาษาที่ 3 ของหลายๆ
ประเทศ ในทวีปเอเชียภาษาจีนเป็ นภาษาที่นิยมเรี ยนรู ้เพิ่มเติมมากที่สุด เนื่องจากประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่
หนึ่งในสองของทวีปเอเชีย หลายๆประเทศจึงให้ความสาคัญกับการเรี ยนภาษาจีน ถือว่าการเรี ยนภาษาจีนมีประโยชน์
มาก ไม่เพียงแต่ใช้ติดต่อสื่ อสารเพียงอย่างเดียว ยังสามารถใช้ภาษาจีนเพื่อสร้างความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าในด้าน
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ต่างๆทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ เช่น การประกอบธุ รกิจด้านการลงทุน สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
ประเทศ
ภาษาจีนมีความหลากหลายของสาเนี ยงซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิภาคต่างๆ แต่จุดเด่นของภาษาจีน
ยังคงชัดเจน คือตัวอักษรภาษาจีนที่มีวิวฒั นาการมาจากอักษรภาพก็คือหนึ่งภาพหนึ่งตัวอักษร
ปั จจุบนั จะเห็ นได้ว่ามีหลายๆโรงเรี ยนได้มีการบรรจุวิชาภาษาจีนให้เป็ นหนึ่ งวิชาในการเรี ยนการสอนใน
โรงเรี ยน ทาให้คนไทยเริ่ มให้ความสนใจและให้ความสาคัญของการเรี ยนภาษาจีนที่ไม่ใช่แค่ไว้ใช้ติดต่อสื่ อสารเพียง
อย่างเดียว ยังช่วยให้เพิ่มโอกาสในอนาคตได้ดว้ ยนอกจากนี้การเรี ยนรู ้ภาษาจีนไม่จาเป็ นต้องทางานเกี่ยวกับการติ ดต่อ
ค้าขายเพียงอย่างเดียว ยังสามารถเลือกทาอาชีพอื่นๆได้อีกด้วย เช่น การเป็ นไกด์ทวั ร์ , เป็ นครู สอนภาษาจีน และยังมีอา
ชีอื่นๆ อีกมากมายที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากภาษาจีน
ดังนั้นการเรี ยนภาษาจีนไม่ใช่เรื่ องแปลกใหม่สาหรับคนในปัจจุบนั เพราะทุกวันนี้มีการใช้ภาษาจี นกันอย่าง
แพร่ ห ลายไปทัว่ โลก การเลื อ กเรี ยนภาษาจี นนั้นถื อ เป็ นการเสริ มความรู ้ ให้ก ับตนเอง และยังเป็ นความสามารถ
เฉพาะตัว และยังเป็ นผลดีต่อตัวผูเ้ รี ยนอีกด้วย
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยน
กวดวิชาพัฒนศึก ษาถาวร (กาลิ เ ลโอ สาขามีนบุรี ) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร โดยเลื อ กศึก ษาเฉพาะกลุ่ ม
“ประชากรที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตมีนบุรีกรุ งเทพมหานคร ”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ด, อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน กับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขต
มีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ปั จจัยด้านราคา(Price) ปั จจัยด้านช่ อ งทางการจัดจาหน่ า ย(Place) ปั จ จัยด้านส่ ว นประสมทางการตลาด
(Promotion) ปั จจัยด้านบุคคล(People) ปั จจัยด้านกระบวนการ(Process) และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical
Evidence) กับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีน
บุรี กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิ ยม กับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยน
กวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตัดสินใจของผู้บริโภค
อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) (อ้างถึง ครู ประถม. (2560). จิตวิทยาการศึกษา:ทฤษฎีความต้องการ
ของมาสโลว์) เป็ นผูว้ างรากฐานจิตวิทยามนุษยนิ ยม เขาได้พฒั นาทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาของ
อเมริ กนั เป็ นอันมาก ทฤษฎีของเขามีพ้ืนฐานอยู่บนความคิดที่ว่า การตอบสนองแรงขับเป็ นหลักการเพียงอันเดียวที่มี
ความสาคัญที่สุดซึ่ งมีเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุ ษย์ มาสโลว์มีหลักการที่สาคัญเกี่ยวกับแรงจู งใจ โดยเน้นในเรื่ อง
ล าดับขั้นความต้องการ เขามีความเชื่ อว่า มนุ ษ ย์มีแนวโน้มที่จ ะมีค วามต้องการอันใหม่ที่สู งขึ้ นเมื่อ ความต้องการ
พื้นฐานได้รับการตอบสนอง เช่น ความมัน่ คงความปลอดภัย กินอิ่มนอนหลับ ความต้องการอื่นจะเข้ามาทดแทน เป็ น
พลังซึ่ งจู งใจให้ทาพฤติ ก รรม เช่ น อาจเป็ นความสาเร็ จ ในชี วิต เป็ นต้น แรงจู งใจของคนเรามาจากความต้อ งการ
พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่ การตอบสนอง ความพอใจ มาสโลว์ แบ่งความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์เป็ น 5 ระดับ
ด้วยกัน ได้แก่
1.ความต้องการทางสรี ระ
2.ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย
3.ความต้องการความรักและเป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่คณะ
4.ความต้องการที่จะรู ้สึกว่าตนเองมีค่า
5.ความต้องการที่จะรู ้จกั ตนเองตามสภาพที่แท้จริ งและพัฒนาศักยภาพของตน
บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจว่า การตัดสิ นใจคือเทคนิคใน การที่จะพิจารณา
ทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือเพียงทางเดียว สอดคล้องกับ ไซมอน (Simon) ที่อธิบายว่า การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการของ
การหาโอกาสที่จะตัดสิ นใจ การหาทางเลือกที่เป็ นไป ได้ และเป็ นการเลือกจากทางเลือกที่มีอยู่
มูดี (Moody) ให้ความหมายว่า การตัดสิ นใจ เป็ นการกระทาที่ตอ้ งทาเมื่อ ไม่มีเวลาที่จะหา ข้อเท็จจริ งอี ก
ต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อใดถึงจะตัดสิ นใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริ ง แนวทางแก้ไข จะเปลี่ยนแปลงไปตามปั ญหา
ที่ตอ้ งการแก้ไข ซึ่งการรวมรวมข้อเท็จจริ ง มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ เวลาและค่าใช้จ่ายด้วย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จิ รัฏ ฐิ ยา ชนะเคน และคณะ (2557) ทาการศึก ษาเรื่ อ ง ค่ านิ ยมของการเรี ยนพิเ ศษนอก สถานศึก ษาของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 มีค่านิ ยมในการเรี ยนพิเศษนอกสถานศึก ษาโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด โดยปั จ จัย ที่มีผลต่ อ
ค่านิยมการเรี ยนพิเศษของนักเรี ยนมากที่สุด คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านหลักสู ตร ด้านห้องเรี ยน ปัจจัยอื่นๆ ด้านข้อสอบ และ
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ด้านผูส้ อนตามลาดับ ผลการวิจยั ปัจจัยที่มีผลต่อการเรี ยนพิเศษนอก สถานศึกษาของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ
ด้านค่านิ ยม ด้านผูเ้ รี ยน เพื่อการศึกษาหาความรู ้ ด้วยตัวเองนอกจากความรู ้ในห้องเรี ยนให้ได้รับความรู ้ที่กว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น เป็ นการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีข้ ึน หรื อเพื่อที่จะใช้ใน
การทาข้อสอบ ONET การสอบแอดมิชชันส์ การสอบเอ็นทรานซ์ หรื อการสอบวัดความรู ้ต่างๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
สกล ผลิกระโทก (2557) ศึกษาถึงพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ เลือกสถาบัน
กวดวิชา ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง กาลังศึกษา อยู่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนรัฐบาล มีระดับเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00-3.49 ผูป้ กครอง มี การศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี อาชีพผูป้ กครองเป็ นพนักงานในบริ ษทั เอกชน ระดับรายได้นักเรี ยนเฉลี่ย ต่อเดือน อยู่ที่มากกว่า 4,000 บาท ด้าน
พฤติ ก รรมในการตัดสิ นใจเลื อ กสถาบันกวดวิชา พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างเลื อ กเรี ยนกวดวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยเลื อ ก
หลักสู ตรทบทวนเนื้ อหาบทเรี ยนและปูพ้ืนฐานให้ แน่ น มีเหตุผลในการเรี ยนกวดวิชา เพื่อให้ผลการเรี ยนดีข้ ึน โดยมี
เพื่อนเป็ นแหล่งข้อมูลในการ ตัดสิ นใจเลือกสถาบันกวดวิชา ส่ วนผูป้ กครองเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการเรี ยนกวดวิชา และมีอิทธิพล
ต่อการ ตัดสิ นใจเลือกสถาบันกวดวิชา โดยท้ายที่สุดตนเองเป็ นผูต้ ดั สิ นใจขั้นสุ ดท้าย มีค่าใช้จ่ายในการเรี ยนกวดวิชา
ต่อครั้งมากกว่า 7,001 บาท มีจานวนชัว่ โมงเรี ยนประมาณ 5 - 8 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ช่วงเวลาในการเรี ยนอยูใ่ นช่วงวันเสาร์
และวันอาทิตย์ สาหรับช่องทางในการสมัครเรี ยนคือ สมัคร ณ สาขา หรื อศูนย์ใกล้บา้ น
อินธิ ดา อินทนิ เวศน์ (2557) ศึกษาส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลายในจังหวัดลาพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดแต่ละด้านมีดงั ต่อไปนี้ ด้านบุคคล
คื อ อาจารย์ผูส้ อนมีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยน ด้าน กระบวนการ คื อ ขั้นตอนการแนะนา หลัก สู ตรชัดเจน และ
ขั้นตอนการสมัค รเรี ยนชัดเจน ด้านลัก ษณะ ทางกายภาพที่ปรากฏ คื อ มีส ถานที่นั่งพัก และรอรั บนัก เรี ยนของ
ผูป้ กครองอย่างสะดวกเพียงพอ และ มีอุปกรณ์อา นวยความสะดวกในการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและเพียงพอ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ รู ปแบบหลักสู ตรที่ตรงกับความต้องการ เช่น เรี ยนเนื้ อหาล่วงหน้าอย่างละเอียด เน้นแนวข้อสอบเข้า
มหาวิทยาลัย เพิ่มประสบการณ์ในการทาโจทย์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด คือ การชาระค่าเรี ยน สามารถผ่อนชาระเป็ น
งวดๆได้ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย คือ ทาเลที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทาง และ ด้านราคา คือ มีการแจ้งรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการเรี ยนอย่างชัดเจน

วิธีการดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรที่พกั อาศัยอยู่ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 13-56 ปี ขึ้น
ไป การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีจานวนประชากรขนาด
ใหญ่ มาก อี ก ทั้งผูว้ ิจ ัยไม่ส ามารถทราบถึ งจ านวนที่แน่ นอนของกลุ่ มประชากรที่พกั อาศัยในเขตมีนบุรี เนื่ อ งจาก
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ประชากรที่พกั อาศัยอยู่ในเขตมีนบุรี มีท้ งั บุคคลที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตมีนบุรี และทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อื่ นๆ
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากร โดยที่กาหนดระดับความ
เชื่อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ 5% เมื่อใช้สูตรการคานวณของ W.G. Cochran ได้กลุ่มตัวอย่าง 384.16
กลุ่มตัวอย่าง การศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ใช้การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sample)
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ปั จจัย
ภายในที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขต
มีนบุรี กรุ งเทพมหานคร และส่ วนที่ 3 ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวด
วิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร โดยก่อนนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั
ได้มีการนาแบบสอบถามไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา หลังจากนั้นจึงหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถาม พบว่า มีค่าเฉลี่ย IOC เท่ากับ 0.86 ซึ่ งมากกว่า 0.50 หมายความว่า คาถามนั้น
ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยข้อคาถามส่ วนใหญ่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามมากกว่า 0.50 ซึ่งแสดงว่า
ข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และมีขอ้ คาถามบางข้อที่มีความไม่สอดคล้องกันโดยมีค่าต่ากว่า
0.50 ดังนั้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการตัดข้อคาถามที่ไม่สอดคล้องออก หลังจากปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้วได้
นาไปทดสอบ โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยการหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.92
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ ในการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์เชิง อนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และการวิเคราะห์การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Linear Regression)

ผลการวิจัยและผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ตดั สิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ใน
เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ดคือ ระดับปริ ญญา
ตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
โดยผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยภายใน ได้แก่ ดา้ นส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา(Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย(Place) ปัจจัย
ด้านส่ วนประสมทางการตลาด(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล(People) ปัจจัยด้านกระบวนการ(Process) และปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) กับการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กา
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ลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย(Place) ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด(Promotion) ปั จจัยด้านบุคคล(People) ปั จจัยด้านกระบวนการ
(Process) และปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) มีอิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนภาษาจีนใน
โรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05 แต่
ปัจจัยด้านราคา(Price) ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ
สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั สรุ ปว่า ปั จจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกสถาบัน
สอนภาษาจีนเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก การเรี ยนภาษาจีน เป็ นการเรี ยนเพื่อเพิ่มเติมเสริ มความรู ้ให้ก ับ
ตนเอง และใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ดังนั้น ภาษาจีนจึงเป็ นภาษาที่สาคัญอีกภาษาหนึ่งรองลงมาจากภาษาอังกฤษ จึงทา
ให้ปัจจุบนั มีผคู ้ นสนใจเรี ยนภาษาจี นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ปั จจัยด้านราคาจึงไม่มีอิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยน
ภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับปั จจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิ ยม กับการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ยนภาษาจี น ในโรงเรี ยนกวดวิ ช าพัฒ นศึ ก ษาถาวร (กาลิ เ ลโอ สาขามี น บุ รี ) ในเขตมี น บุ รี
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัย ด้านเศรษฐกิ จ สั งคม และค่ านิ ยม มีอิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนภาษาจี นใน
โรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05

การอภิปรายผล
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กา
ลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ขอสรุ ปการอภิปรายผล ดังนี้
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น สามารถ
อธิ บายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตดั สิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี)
ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี ระดับการศึก ษาขั้นสู งสุ ดคือ ระดับ
ปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สกล ผลิกระโทก (2557) ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ เลือกสถาบันกวดวิชา ของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สันติ ชัยเลิศฟ้า (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรี ยนในโรงเรี ยนกวดวิชา ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ จากผลการวิจยั พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
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กายภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ใน
เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกล ผลึกระโทก (2557) ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชา
และปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจ เลื อ กสถาบัน กวดวิ ช า ของนั ก เรี ยนระดับ ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อินธิ ดา อินทนิ เวศน์ (2557) ศึกษาส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เหม หมัดอาหวา (2559) ศึกษาปั จจัยการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนใน สถานศึกษาเอกชน
ระดับอนุ บาลเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และปั จ จัย ด้านราคา ไม่มีอิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิ นใจเลือ กเรี ยนภาษาจีนใน
โรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สกล ผลึกระโทก (2557) ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนกวดวิชาและปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจ เลื อ กสถาบันกวดวิชา ของนัก เรี ยนระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาตอนต้นในเขตกรุ งเทพมหานครและไม่
สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ อิ นธิ ดา อิ นทนิ เ วศน์ (2557) ศึก ษาส่ ว นประสมการตลาดที่มีผลต่ อ นัก เรี ยนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดลาพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา ผูว้ ิจยั สรุ ปว่า ปัจจัยด้านราคา ไม่มีอิทธิพลต่อ การ
ตัดสิ นใจเลือกสถาบันสอนภาษาจีนเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร เนื่องจาก การเรี ยนภาษาจีน เป็ นการเรี ยนเพื่อเพิ่มเติ ม
เสริ มความรู ้ให้กบั ตนเอง และใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ดังนั้น ภาษาจีนจึงเป็ นภาษาที่สาคัญอีกภาษาหนึ่ งรองลงมาจาก
ภาษาอังกฤษ จึงทาให้ปัจจุบนั มีผูค้ นสนใจเรี ยนภาษาจี นเพิ่มมากขึ้ น ดังนั้น ปั จจัยด้านราคาจึ งไม่มีอิ ทธิ พลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กเรี ยนภาษาจี น ในโรงเรี ยนกวดวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษาถาวร (กาลิ เ ลโอ สาขามี น บุ รี ) ในเขตมี น บุ รี
กรุ งเทพมหานคร
3. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านค่านิยม จากผลการวิจยั พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านค่านิ ยม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ
สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร 05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิรัฏฐิยา ชนะเคน และคณะ (2557)
ทาการศึกษาเรื่ อง ค่านิยมของการเรี ยนพิเศษนอก สถานศึกษาของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนนวมินทราชินู
ทิศ เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัยใจครั้งนี้
จากการศึก ษางานวิจ ัยในครั้ งนี้ ทาให้ทราบถึ งปั จ จัยที่มีอิ ทธิ พลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กเรี ยนภาษาจี น ใน
โรงเรี ยนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทางสถาบันสามารถนา
ผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสถาบันสอนภาษาจีน และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบเชิงแข่งขั้นกับคู่แข่งในธุ รกิจ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ขอสรุ ป
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ข้อเสนอแนะต่อสถาบันสอนภาษาจีน ตามปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนในโรงเรี ยนกวดวิชา
พัฒนศึกษาถาวร (กาลิเลโอ สาขามีนบุรี) ในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด ดังนี้
1. ปั จจัยด้านบุคลากร ครู ผสู ้ อนและเจ้าหน้าที่ ถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญของสถาบันสอนภาษาจีน ดังนั้น ทาง
สถาบันควรมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ เช่น ครู ผสู ้ อน ต้องมีประสบการณ์สอนภาษาจีน
ผ่านการสัมภาษณ์และฝึ กสอนในด้านต่างๆมาแล้ว และยังมีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่และครู ผสู ้ อนอย่างต่อเนื่ อ งเพื่อ
พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพอยูเ่ สมอ
2. ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ทางสถาบันควรมีการจัดบูธนอกสถานที่ เพื่อเป็ นการโฆษณาสถาบันสอน
ภาษาจีนให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น และมีการจัดกิจกรรมร่ วมสนุกกับทางสถาบัน เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาร่ วมสนุ ก เช่น การ
ร่ วมจัดเล่นเกมส์ลุน้ รับส่ วนลดค่าคอรส์เรี ยนวิชาภาษาจีน เป็ นต้น เพื่อช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
3. ปัจจัยด้านค่านิยม เนื่องจากการเรี ยนภาษาจีนเริ่ มมีความนิยมในหลายๆกลุ่ม ที่เรี ยนภาษาจีนเพื่อใช้พฒั นา
ศักยภาพของตนเอง ดังนั้น สถาบันสอนภาษาจีน ควรมีการส่ งเสริ มการพูดภาษาจีนในชีวิตประจาวันให้มากขึ้น เพื่อ
เป็ นการฝึ กการใช้ภาษาของตนเอง เช่น มีการจัดกิจกรรมพูดภาษาจีนภายในสถาบัน เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่ องจากในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในเขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ข้อมูลที่ได้
อาจจะเป็ นเพียงกลุ่มเล็ก ทาให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้น้อย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาประชากร
กลุ่มเป้าหมายในเขตใกล้เคียง เช่น เขตคลองสามวา เขตหนองจอก เป็ นต้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ข้ ึน
2. ควรศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บปั จ จัย ที่ ส่ งพลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กสถาบัน สอนภาษาจี น ที่ ต้ ั งอยู่ บ น
ห้างสรรพสิ นค้าและสถาบันสอนภาษาจีนที่ต้ งั อยู่บริ เวณใกล้กบั โรงเรี ยนรั ฐบาลหรื อเอกชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลนามา
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อนามาปรับและสามารถแข่งขันได้
3. ควรศึกษาวิจยั การเรี ยนการสอนแบบคอร์ สออนไลน์ในสถาบันคู่แข่ง เพื่อนามาพัฒนาสถาบันให้ทนั ยุค
สมัยตรงกับการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบนั

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่ องจากได้รับความอนุ เคราะห์จากอาจารย์ ดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์
เกี ยรติ อาจารย์ที่ปรึ ก ษางานวิจ ัยที่ได้ก รุ ณาสละเวลาให้ค าปรึ ก ษาและข้อเสนอแนะซึ่ งเป็ นประโยชน์อ ย่างยิ่งต่อ
การศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้ รวมถึง ดร.ตรัยคุณ รอตเกษม อาจารย์ ดร.นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ ผศ.ดร.เอกสิ ทธิ์ สนาม
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ทอง และ ดร.ถาวร ตันหยงมาศกุล ที่ได้ให้เกียรติให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ต่องานวิจยั ทา
ให้งานวิจยั ฉบับนี้มีความสาบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู ้ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์อย่างมากในการนามาใช้งานวิจยั ฉบับ
นี้ ขอขอบพระคุณ ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือและเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่ง
เป็ นส่ วนสาคัญในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นอย่างยิ่ง รวมถึงขอขอบคุณความช่วยเหลื่อต่างๆ จากครอบครัว พี่ น้อง
และเพื่อนๆทุกคน ที่เป็ นอีกส่ วนสาคัญที่ทาให้งานวิจยั ครั้งนี้สาเร็ จลุล่างไปด้วยดี
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ งหาก
งานวิจยั ฉบับนี้มีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูว้ ิจยั ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
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