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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) คุณลักษณะผู้สอนกวดวิชาการมุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมองค์การ กลยุทธ์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและผลการดําเนินงานธุรกิจกวดวิชาในประเทศไทย (2) อิทธิพลของคุณลักษณะผู้สอนกวดวิชาการมุ่งเน้น
ตลาดนวั ตกรรมองค์ การ กลยุ ทธ์ ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั นและผลการดํ าเนิ นงานธุ รกิ จกวดวิ ชาในประเทศไทย และ
(3) คุณลักษณะของผู้สอนกวดวิชาในฐานะบทบาทเชื่อมโยงระหว่างการมุ่งเน้นตลาดและผลการดําเนินงานของธุรกิจกวดวิชา
ในประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจกวดวิชา จํานวน 107 คน เครื่องมือวิจัย คือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม AMOS 21
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจกวดวิชามีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะผู้สอนกวดวิชามากที่สุด รองลงมา คือ
กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขัน นวัตกรรมองค์การ ผลการดําเนินงานธุรกิจและการมุ่งเน้นตลาด ผลการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างพบว่า การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันมากที่สุด รองลงมาคือการมุ่งเน้น
ตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การและคุณลักษณะผู้สอนกวดวิชามีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน โดยมีการทดสอบคุณลักษณะผู้สอนกวดวิชาผ่านการเชื่อมโยงระหว่างการมุ่งเน้นตลาดและผลการดําเนินงานธุรกิจกวด
วิชาให้ประสบความสําเร็จ
คําสําคัญ: คุณลักษณะผู้สอนกวดวิชา การมุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมองค์การ กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขัน
ผลการดําเนินงานธุรกิจ
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Abstract
The purposes of this research were to study (1) tutor characteristic, marketing orientation, organization
innovation, competitive advantage strategy and business performance (2) the effect of and tutor characteristic,
marketing orientation, organization innovation, competitive advantage strategy and business performance
(3) the effect of tutor characteristic as the mediation gruel between marketing orientation and business
performance of tutorial business in Thailand. It was mixed methodology research with sampling group of 107
tutorial business entrepreneurs. The research tools were questionnaire and in-depth interview. Deviation and
inferential statistics used to analyze the effect of structural relationship were created with the AMOS 21
program. The research found that tutor characteristic had the highest value and followed by competitive
advantage strategy, organization innovation, and business performance and marketing orientation. The
analysis shows that marketing orientation has direct influence on competitive advantage strategy, marketing
orientation has direct influence on organization orientation and tutor characteristic has direct influence on
competitive advantage strategy, consecutively. Thus, tutor characteristic is an important mediating effect of
marketing orientation and business performance of tutorial business to success.
Key words: Tutor Characteristic; Marketing Orientation; Organization Innovation; Competitive Advantage
Strategy; Business Performance
ไทยพาณิชย์ (2555) ระบุว่ารายได้ของธุรกิจกวดวิชาทั้ง
บทนํา
ระบบมีมูลค่า กว่า 7,000 ล้านบาท จากจํา นวนนักเรีย น
การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพั ฒนาสังคม
กว่า 400,000 คน และยัง มีแ นวโน้ม ขยายตั วสูง ขึ้น ทั้ง นี้
อย่างยั่งยืน มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศและปัจจุบัน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2556) ยังได้ประมาณการมูลค่าตลาด
มี ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่
ธุรกิจกวดวิชาว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.40 ต่อปี
ระดับ ชั้น อนุบ าลจนถึง ระดับ อุด มศึก ษา แต่ผู้ป กครอง
โดยมีปัจจัยหนุนมาจากค่าเรียนต่อหลักสูตรที่สูงขึ้นและ
ส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อว่าการศึกษาจากโรงเรียนนั้นเพียงพอ
จํานวนนักเรียนที่เ พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง และถึงแม้ธุรกิ จ
ที่จะทําให้บุตรหลานมีสมรรถนะและความสามารถตามที่
กวดวิ ช าจะเป็น ธุ ร กิ จ ที่ สามารถเติ บโตได้ ท่ามกลางภาวะ
ตนเองและครอบครัวคาดหวัง จึงส่งบุต รหลานไปเรีย น
เศรษฐกิจที่ผันผวน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาสําคัญในการ
กวดวิช าตั้ง แต่อ ายุย ัง น้อ ย การสอนพิเ ศษได้พัฒ นามา
ดําเนินธุรกิจประการหนึ่ง คือ จํานวนของคู่แข่งขันรายใหม่
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เป็นโรงเรียนกวดวิชาและธุรกิจกวดวิชา
ที่เพิ่มมากขึ้น ทําให้ผลการประกอบการอยู่ในระดับที่ไม่ดี
ท้ายที่สุดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการเห็นโอกาสใน
เท่าที่ควร ท้ายที่สุดต้องเลิกกิจการไป
การประกอบธุ รกิ จด้ านการศึกษา เพื่ อช่ วยส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ต้องการเสริมสร้างความรู้
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า คุณลักษณะ
และเมื่อแนวทางการกวดวิชาเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อความ
ผู้สอนกวดวิชามีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้เรียนโดยส่งผลทําให้
ต้องการของนักเรียนมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผล
บรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้น ทําให้ผู้เรียนจะเกิด
ทําให้แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการศึกษาเกิดขึ้นเป็ น
ความมั่ น ใจและได้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ เ รี ย น (Açıkgöz,
อย่างมาก (ทวัช บุญแสง, 2554)
2005) นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนกวดวิชา (สุนีย์ วรรธนโกมล และ ธานินทร์ ศิลป์จารุ,
การเรียนกวดวิชาเป็นการเพิ่มเวลาในการศึกษา
หาความรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและทักษะของผู้เรียน
2552) อี ก ด้ า นหนึ่ งผู้ ประกอบการธุ รกิ จกวดวิ ชาจะเน้ น
อันจะนําไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ที่เป็น
ความแตกต่างที่หลั กสูตรและเอกสารประกอบการเรียน
ปัจจุบันและความทัดเทียมการศึกษาในอนาคต โดยทัศนะ
มากกว่ าที่จะเน้ นนวั ตกรรมเพื่ อสร้ างความแตกต่ างของ
หรื อ ความต้องการของผู้ ปกครองและนั กเรี ยนเหล่ านี้ เ ป็ น
ธุรกิจ ทําให้เกิดข้อจํากัดในการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจกวดวิชาเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการของผู้รับบริการ (อนุรักษ์ เมฆแสน, 2557)
และมีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับสูง ดังจะเห็นได้จากการขยาย
กอปรกับผู้ประกอบการธุรกิจกวดวิชาบางส่วนไม่ได้เจาะจง
สาขาของโรงเรียนกวดวิชาทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค ซึ่งมี
กลุ่มผู้เรียนอย่างชัดเจน ทําให้เสียกลุ่มลูกค้าบางส่วนให้แก่
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์วิจัยธนาคาร
ธุรกิจกวดวิชารายอื่น (ดวงหทัย ทาวิชัย, 2557) นอกจากนี้
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สถาบั น กวดวิ ช ายั ง ไม่ มี ก ารควบคุ ม ติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนทําให้ขาดการกําหนดตัวชี้วัดสมรรถนะ
ของการดําเนินงานที่เป็นระบบ (ปุญญกานต์ ตั้งบุญญศิลป์
และ สมชาย พัวจินดาเนตร, 2554) และส่งผลให้ปิด
กิจการไปในที่สุด
เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกิจกวดวิชาให้ประสบผลสําเร็จ จึงมีความสนใจ
ที่ จ ะศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ ส อนกวดวิ ช าในฐานะบทบาท
เชื่อมโยงระหว่างการมุ่งเน้นตลาดและผลการดําเนินงาน
ธุรกิจกวดวิชาในประเทศไทย ด้วยความคาดหวังว่าข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยจะสามารถเป็นแนวทางในการใช้กลยุทธ์กับ
การประกอบธุรกิจกวดวิชาให้มีความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะผู้ สอนกวดวิ ช า การ
มุ่งเน้นตลาด นวัตกรรมองค์การ กลยุทธ์ความได้เปรียบ
ในการแข่ ง ขั น และผลการดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ กวดวิ ช าใน
ประเทศไทย
2. เพื ่อ ศึก ษาอิท ธิพ ลของคุณ ลัก ษณะผู ้ส อน
กวดวิช า การมุ่ง เน้น ตลาด นวัต กรรมองค์ก าร กลยุทธ์
ความได้เปรียบในการแข่งขันและผลการดําเนินงานธุรกิจ
กวดวิชาในประเทศไทย
3. เพื่อ ศึก ษาคุณ ลัก ษณะของผู้ส อนกวดวิช า
ในฐานะบทบาทเชื่อมโยงระหว่า งการมุ่งเน้นตลาดและ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจกวดวิชาในประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม/สมมติฐานงานวิจัย
1. บริบทธุรกิจกวดวิชาในประเทศไทย การ
กวดวิชาในประเทศไทยพบว่าในปี 2556 มีธุรกิจกวดวิชา ที่
ได้ รั บอนุ ญาตจากสํ านั กงานการศึ กษาเอกชน กระทรวง
ศึ กษาธิ การ จํ านวน 2,225 กิ จการ ในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 557 กิจการ และในส่วนภูมิภาคจํานวน 1,668
กิจการในภูมิภาคที่มีธุรกิจกวดวิชามากที่สุดคือภาคกลาง
รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ตามลํา ดับ จัง หวัด ที่
ไม่มีธุรกิจกวดวิชาคือ แม่ฮ่องสอนและปัตตานี (สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556)
การกวดวิ ช านั้ น มี รู ป แบบที่ ห ลากหลายตั้ ง แต่
ระดับชั้นประถมศึ กษาไปจนถึงระดั บปริญญา มีลักษณะ
การสอน รวมหลายวิ ชาและสอนแยกเป็ นรายวิ ชา โดย
จัดเป็น หลัก สูต รระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนที่แตกต่างกัน โดยราคาจะขึ้นอยู่กับรูปแบบใน
การเรียนทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจ
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กวดวิชาสามารถอยู่ได้ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ ยนแปลงเพื่ อประโยชน์ ในการแข่ งขั นและการสร้ า ง
โอกาสให้แก่ธุรกิจต่อไป
2. คุณลักษณะผู้สอนกวดวิชา ผู้สอนเป็นปัจจัย
สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นกวดวิ ช า (สุ นี ย์
วรรธนโกมล และ ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) คุณลักษณะ
ของผู้สอนที่ดีจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ เป็นมิตร มีความ
เชี่ยวชาญ มีความรู้ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถใช้
เทคนิคการสอนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน (Leppe
& Woolverton, 2002) โดยผู้สอนจะสามารถสร้างพลัง
ทางบวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาแต่ละแห่งนั้นนับว่ามี
เทคนิค และวิธีก ารสอนที่แ ตกต่า งกัน โดยลัก ษณะการ
เรีย นการสอนของครูม ีน ัย สํ า คัญ ต่อ ผลสัม ฤทธิ ์ข อง
นักเรียน (Ross, 1992) นอกจากนี้บุคลิกภาพของผู้สอน
จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น
คุณ ลัก ษณะผู้ส อนจึง มีอิท ธิพ ลสํา คัญ ต่อ ทัศ นคติแ ละ
การเรียนรู้ของผู้เรียน นักเรียนจะเกิดความมั่นใจและได้รับ
ความนิยม (Açıkgöz, 2005) ดังสมมติฐานต่อไปนี้
H1: คุณลักษณะผู้สอนกวดวิชามีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
H2: คุณลักษณะผู้สอนกวดวิชามีอิทธิพลต่อผลการ
ดําเนินงานธุรกิจ
ประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ กวดวิ ช าได้ นํ า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ทําให้การเรียนมีความ
ยื ด หยุ่ น สู ง นั ก เรี ย นสามารถจั ด การเรี ย นด้ ว ยตนเอง
เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนถือได้ว่าเป็นการอํานวย
ความสะดวกสําหรับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ประสิทธิผล
ของการกวดวิชาขึ้นอยู่กับการสอนของผู้สอนกวดวิชานั้น
ว่าเป็นอย่างไร (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2545) เพราะยิ่งผู้สอนมี
การยอมรั บ นวั ต กรรมมากเพี ย งใดก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะใช้
นวัตกรรมก่อนผู้อื่นมากเท่านั้น (กิดานันท์ มลิทอง, 2548)
ดังสมมติฐานต่อไปนี้
H3: คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ส อนกวดวิ ช ามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
นวัตกรรมองค์การ
3. การมุ่งเน้นตลาด เป็นวัฒนธรรมทางธุรกิจที่
สร้างสรรค์คุณค่าที่เหนือกว่า มีเป้าหมายคือการสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค (Narver & Slater, 1993) ธุรกิจ
กวดวิ ช าเป็ นธุ รกิ จที่ ให้ บริ การด้ านการศึ กษา จึ งจํ าเป็ นที่
จะต้องปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความพอใจและมีความต้องการในการใช้บริการ และ
สิ่งที่สําคัญมากที่สุด ได้แก่ วิธีการสอน ต้องการส่วนลด
ค่าเล่าเรียนให้กับลูกค้าประจํา ต้องการให้โรงเรียนกวดวิชา
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ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกและมีการจัดบริการ
เสริม (สุนีย์ วรรธนโกมล และ ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) ดัง
สมมติฐานต่อไปนี้
H4: การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะผู้สอน
กวดวิชา
นอกจากนี้ น วั ต กรรมยั ง ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในความ
สามารถในการสร้า งมูล ค่า หลัก ที่ผ ลัก ดัน ทิศ ทางตลาด
ให้มีประสิทธิภาพ (Slater & Narver, 1994) เป็นเครื่องมือ
สําคัญ ในกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเข้าสู่ตลาดใหม่และยัง
เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้
เพิ่มมากขึ้นรวมถึงสามารถเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น มีบทบาท
และความสําคัญในการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันของ
องค์การ (Narver & Slater, 1990) ดังสมมติฐานต่อไปนี้
H5: การมุ่งเน้นตลาดมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมองค์การ
H6: การมุ่ งเน้ นตลาดมี อิท ธิ พลต่ อกลยุท ธ์ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
4. นวัตกรรมองค์การ นวัต กรรมจะสามารถ
ต่อยอด สร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากการ
สร้า งสรรค์สิ่ง ใหม่ ๆ เป็น หนึ่ง ในปัจ จัย ที่สํา คัญ ที่สุด ที่
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานธุรกิจ นวัตกรรมองค์การ
จึงมีผลกระทบในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานและก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน นับเป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วย
ให้ บริ ษั ทสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่ ง ขั นและให้ การ
ดําเนินงานดีขึ้น (Calantone, et al., 2002) ดังสมมติฐาน
ต่อไปนี้
H7: นวั ต กรรมองค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการ
ดําเนินงานธุรกิจ
5. กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็น
รากฐานที่สําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานในองค์การ (Barney, 1991) โดยผู้ประกอบการ
ต้องปรับปรุงกิจการอยู่เสมอ ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งสิ่งที่ธุรกิจกวดวิชาจะต้องมี คือ ความแตกต่าง มีจุดขาย
ที่โดดเด่น มีการสร้างบริการที่ดี มีการสร้างผลงานให้เป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ โดยสิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการสร้ า งผลงานคื อ
ครูผู้ สอน การสร้างการรับ รู้ให้ แก่ผู้ เรีย นและผู้ ปกครอง
ดังนั้นความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นพื้นฐานสําหรับผล
การดําเนินงานที่เหนือกว่าคู่แข่งขันและมีอิทธิพลต่อผลการ
ดําเนินงาน (Porter, 1980) ดังสมมติฐานต่อไปนี้
H8: กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันมีอิทธิพล
ต่อผลการดําเนินงานธุรกิจ
6. ผลการดํ าเนิ น งานธุร กิ จ ปั จจุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในองค์การอย่างต่อเนื่องทําให้แนวคิดเกี่ยวกับ
การดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไป (Ilgen & Pulakos, 1999)

ผลการดําเนินงานธุรกิจจะมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ใช้ต้นทุนต่ําและมีความคุ้มค่าภายใต้การมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย
ซึ่งผลลัพธ์ของการดําเนินธุรกิจจะเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยจะมีผล
ต่อความได้เปรียบในการแข่งขันและการดําเนินงานในอนาคต
(Demirbag, et al., 2006) ดังสมมติฐานต่อไปนี้
H9: ผลการดําเนินงานธุรกิจมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์
ความได้เปรียบในการแข่งขัน

วิธีการวิจัย
งานวิจัย นี้เ ป็น การวิจัย แบบผสม ทั้ง การวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการ
ธุรกิจกวดวิชาที่ไ ด้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิก าร
พ.ศ. 2556 จํานวน 322 ราย โดยใช้สูตรของ Krejcie &
Morgan เป็น แบบสอบถามที่มีค วามสมบูร ณ์จํา นวน
107 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 33.22 เป็นไปตามเกณฑ์ของ
Smith (2003) ที่ว่าอัตราการตอบกลับที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
กว่า ร้อยละ 25 สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างการทดสอบได้
เช่นกัน นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่า KMO=.881
กล่า วคือ กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจัย เพีย งพอต่อ การ
นําไปวิเคราะห์ข้อมูล ขณะเดียวกันค่า Bartlett's Test of
Sphericity มีค่า Chi-Square=4074.103 มีค่า degree of
freedom=780 และ Sig ที่.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ (Sig <.05) แสดงว่ามีความสัมพันธ์กัน
จึ ง เหมาะสมที่ จ ะนํ า ไปวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์
องค์ป ระกอบการวิเ คราะห์ข้อ มูล จะใช้ส ถิติพ รรณนา
และใช้ ส ถิ ติ อ นุ ม านวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลเชิ ง โครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม AMOS 21

ผลการวิจัย
ภูมิภาคที่ต้ังของธุรกิจกวดวิชา อยู่ในภาคกลาง
มากที่ สุ ด คื อกรุ งเทพฯ รองลงมา คื อ จั งหวั ดเชี ยงใหม่
ระยะเวลาดําเนินธุรกิจตั้งแต่ 6-10 ปี ส่วนมากเปิดสอน
กวดวิ ช าเพี ย งแค่ ร ะดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง และมี การกํ าหนด
ประเภทของผู้รับ บริก ารกวดวิชาเพียงแค่ร ะดับ เดีย ว มี
จํ า นวนผู้ เ รี ย นตั้ ง แต่ 30-60 คน จํ านวนบุ คลากรในการ
ดําเนินธุรกิจต่ํากว่า 10 คน โดยเจ้าของกิจการสอนเอง
ผลการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ พื้ น ฐานพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีค วามคิด เห็น ต่อ คุณ ลัก ษณะผู้ส อนกวด
วิชามากที่สุด รองลงมา คือ กลยุทธ์ความได้เปรียบในการ
แข่งขัน นวัตกรรมองค์การ ผลการดําเนินงานธุรกิจและการ
มุ่งเน้นตลาด
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA)
พบว่ าทุ กตั วแปรมี ค่ า ความผั น แปรที่ สกั ด ได้เ ฉลี่ย (AVE)
และค่าความเชื่อถือ (CR) มากกว่า 0.5 (Hair, et al., 2006)
ดั ง นั้ น ตั ว แปรทุ ก ตั ว มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ แ ละมี ค วาม
เที่ยงตรงเชิงจําแนก
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป AMOS เพื่อตรวจสอบความตรงของ
โมเดลพบว่า ค่า สถิต ิข องอัต ราส่ว นของไคสแควร์ก ับ
Degree of Freedom (χ2/ df) เท่ากับ .626 ค่าสถิติ
ทดสอบ p-Valueเท่ากับ .808 ค่าสถิติของการวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .985 ค่าสถิติการวัดระดับ
ความกลมกลื นเปรียบเทีย บ (CFI) เท่ ากับ 1.000 ค่ า
ความคลาดเคลื่อนของตัวแบบในรูปของรากของค่าเฉลี่ย
กําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA)
เท่ากับ .000 และค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์
(NFI) เท่ากับ .982 ซึ่งค่าสถิติทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนดทําให้ตัวแบบมาตรวัดมีความสอดคล้องกลมกลืน
ซึ่งกันและกัน (Model fit) กับตัวแบบทางทฤษฎีที่กําหนด
ไว้ในระดับที่ยอมรับได้ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1ค่าสถิติแสดงความสอดคล้องของตัวแบบมาตรวัด
ของธุรกิจกวดวิชา
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน Coef
t-stat
สรุปผล
0.347 3.786*** สนับสนุน
H1
0.218 2.292** สนับสนุน
H2
0.290 3.110*** สนับสนุน
H3
0.246 2.599*** สนับสนุน
H4
0.825 14.942*** สนับสนุน
H5
0.597 7.633*** สนับสนุน
H6
0.604 7.769*** สนับสนุน
H7
0.565 7.008*** สนับสนุน
H8
0.565 7.008*** สนับสนุน
H9
จากตารางผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าตัวแปร
ทั้งหมดที่กําหนดไว้สนับสนุนทุกสมมติฐาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ด้ านคุ ณลั กษณะผู้ สอนกวดวิ ชาพบว่ าผู้ สอนที่ มี
ความเป็ น มื อ อาชี พ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญในเนื้ อหามี
เทคนิ ค จู งใจผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี แ ก่ ผู้ เ รี ย น
ตลอดจนมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี จะส่ งผลทํ าให้ บรรยากาศการ
เรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้นโดยนักเรียนจะเกิดความมั่นใจและ
ได้ รั บความนิ ยมจากนั กเรี ยน (Açıkgöz, 2005) ความมี
ประสิทธิภาพของครูมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแรงจูงใจของนักเรียน การตัดสินใจมาเรียนกวดวิชา
ของผู้เรียนจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้สอนเป็นสําคัญ
โดยจะทํา ให้ผู้ เรี ยนพูดชื่ นชมกั นปากต่ อปาก ส่ง ผลให้ มี
ผู้เรียนมาสมัครเรียนเพิ่มมากขึ้น (นพรัตน์ ใบยา, 2558)
ด้ า นการมุ่ ง เน้ น ตลาดพบว่ า วิ ธี ก ารสอน เป็ น
ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นกวดวิ ช า
(สุนีย์ วรรธนโกมล และ ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) สถาบัน
กวดวิ ช าจึ ง จํ า เป็ น จะต้ อ งมี ก ารสรรหาครู ที่ เก่ ง มี ความ
เชี่ยวชาญในเนื้อหา เพื่อสร้างความแตกต่างในกระบวนการ
เรียนรู้และจะทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้
นอกจากนี้พบว่าหากธุรกิจกวดวิชามีการประชาสัมพันธ์
นักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการสอบเข้าในสถาบันที่
มีชื่อเสียงก็จะสามารถเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
มั่นใจที่จะเข้ามาเรียนกวดวิชามากขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์
ที่มีป ระสิท ธิภ าพมากที่ สุด คือ การบอกแบบปากต่อ ปาก
เพราะการบอกต่ อ เป็ น พลั งสนั บสนุ นการตั ดสิ น ใจของ
ผู้บริโภค (Lundeen, 1995) และเป็นสิ่งที่แสดงว่าผู้เรียนมี
ความเชื่อมั่นในสถาบันกวดวิชาแห่งนั้น
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ด้านนวัตกรรมองค์การพบว่า การนํานวัตกรรมไปใช้
เป็นเครื่องมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ควรเป็นไปอย่างละเอียด
และรวดเร็วเพราะสิ่งนี้แสดงถึงความเอาใจใส่เป็นอย่างดี
และทําให้ธุรกิจกวดวิชายังรู้ถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ จากการ
เสนอแนะและจะได้นํามาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น
(นัก รบ พิม พ์ข าว, 2551) ตลอดจนการใช้เ ทคโนโลยี
การสอนที่ทันสมัยจะทําให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนและสนใจ
การเรี ยนมากขึ้ นเนื่ องจากนวั ตกรรมเป็ นเครื่ องมื อที่ สํ า คั ญ
สําหรับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างโอกาส
ทางการตลาดและความสําเร็จให้แก่ธุรกิจและนวัตกรรมใน
การสอนที่ดีที่สุดคือตัวผู้สอนเอง (อรินดา สุขพร้อม, 2558)
ด้านกลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันพบว่า
ผู้ประกอบการจะต้องสร้างข้อแตกต่างของบริการอย่าง
เด่นชัดในความรู้สึกของลูกค้า พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เหนือกว่าคู่แข่งโดยการเสนอบริการในลักษณะที่แตกต่าง
จากบริ การของคู่ แข่ งขันทั่วไป (วีระวั ฒน์ กิจเลิศไพโรจน์ ,
2547) ซึ่งธุรกิจกวดวิชาจะต้องสร้างความโดดเด่นและ
ความความทันสมัยในเรื่องผู้สอน ผลงาน หลักสูตร รวมถึง
การตกแต่งสถานที่
ด้านผลการดําเนินงานธุรกิจพบว่า ธุรกิจกวดวิชา
จะมีการประเมินผลการดําเนินงานเป็นภาคเรียน เกี่ยวกับ
จํ า นวนผู ้เ รีย น ค่า ใช้จ ่า ย การติด ตามผลสัม ฤทธิ ์ข อง
ผู้เรียนและสถิติของการสอบเข้าสถาบันต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อนํา
ผลการประเมินที่ได้ไ ปปรับปรุง และการวางแผนกลยุทธ์
การดําเนินกิจการธุรกิจกวดวิชาในภาคเรียนต่อไป (อรินดา
สุขพร้อม, 2558) สอดคล้องกับแนวคิดของนักรบ พิมพ์ขาว
(2551) ที่ได้เสนอแนวคิดว่าการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจ
กวดวิชา สามารถวัดได้จากจํานวนของนักเรียนที่มาสมัคร
เรียนและนักเรียนสามารถสอบเข้าสถาบันที่มีชื่อเสียงและ
สิ่ง ที่ สํา คั ญที่ สุ ดในการสร้ า งผลงานคือ ครู ผู้ สอนซึ่ง เป็ น
หัวใจของธุรกิจกวดวิชา
ดังนั้นคุณลักษณะผู้สอนกวดวิชา การมุ่งเน้นตลาด
นวัตกรรมองค์การ กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขัน มี
อิทธิพลต่อผลการดําเนินงานธุรกิจกวดวิชาในประเทศไทย
โดยการมุ่ งเน้ นตลาดมี อิ ทธิ พลทางตรงต่ อกลยุ ทธ์ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันมากที่สุด รองลงมา คือ การมุ่งเน้น
ตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อนวัตกรรมองค์การและคุณลักษณะ
ผู้สอนกวดวิชามีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์ความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
นอกจากนี้ยัง พบว่า คุณ ลัก ษณะผู้ส อนกวดวิช า
เป็ นปั จจั ยที่ มี ความสํ าคั ญผ่ านการเชื่ อมโยงระหว่ า งการ
มุ่ ง เน้ น ตลาดและผลการดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ กวดวิ ช าให้
ประสบความสํ า เร็ จ โดยได้ รั บการตรวจสอบจากแนวคิ ด

ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 สรุปความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้สอนกวดวิชา
ในฐานะบทบาทเชื่อมโยงระหว่างการมุ่งเน้นตลาดและผล
การดําเนินงานธุรกิจกวดวิชา

สรุป
คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ส อนกวดวิ ช า การมุ่ ง เน้ น ตลาด
นวั ต กรรมองค์ ก าร และกลยุ ท ธ์ ค วามได้ เ ปรี ย บในการ
แข่งขัน มีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานธุรกิจกวดวิชา และ
คุณ ลัก ษณะผู้ส อนกวดวิช าเป็น ปัจ จัย ที่มีค วามสํา คัญ
ผ่า นการเชื่อ มโยงระหว่ า งการมุ่ง เน้ น ตลาดและผลการ
ดําเนินงานธุรกิจกวดวิชาให้ประสบความสําเร็จ

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานภาครัฐสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ใน
การกําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้สอน
และคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ตลอดจนผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ กวดวิ ช าสามารถนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจ ารณา วางแผนกลยุท ธ์ธุร กิจ กวดวิช า
อย่างมีทิศทาง อันจะส่งผลให้ธุรกิจมีเสถียรภาพและเกิด
ความยั่ ง ยื น ต่ อไปได้ ซึ่ งเป็ นส่ วนสํ าคั ญในการขั บเคลื่ อน
การศึกษาของประเทศอีกทางหนึ่ง
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