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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การตัดสินใจเรียน
ภาษาญี่ปุ่นของประชากรในจังหวัดสระบุรี เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงเรียน
สอนภาษาญี่ปุ่นหรือสถาบันกวดวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนภาษา
ญี่ปุ่นที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 400 คน โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยด้านจิตวิทยาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยด้านกลุม่ อ้างอิงในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค�ำส�ำคัญ: ภาษาญี่ปุ่น ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจ
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the decision behavior and factors relating
to decision making on studying Japanese language of the population in Saraburi province. The
results was to use in strategies adjustment for managing Japanese language schools or Japanese
language tutorial institutions. 400 Japanese language learners from Japanese language schools
in Saraburi Province were drawn to be the sample of the study. The data were analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test, and Pearson correlation. The
results revealed that marketing mix factors in the overall was at a high level. The overall level
of psychological factors were at a high level. The overall level of reference group was at a
moderate level as well as the cultural factors. The overall level of decision making to study
Japanese was at a high level. The results showed that participants with different personal factors
(gender, age, education level and different occupations) had different decision on studying
Japanese at the statistical significance level of 0.05. In addition, the marketing mix factors,
psychological factors, reference group factors, and cultural factors had a positive relationship
with the decision on studying Japanese at the statistical significance level at 0.05. The analysis of
behavioral factors affecting the studying Japanese language with different factors had different
decision on studying Japanese at the statistical significance level of 0.05.
KEYWORDS: Japanese, Marketing Mix, Decision Making
บทน�ำ

ในปั จ จุ บั น สั ง คมโลกมี ค วามใกล้ ชิ ด กั น
มากขึ้น อันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทาง
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และความเจริ ญ ก้ า วหน้ า
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ สั ง คมโลก คื อ ภาษา ซึ่ ง
ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ถ่ า ยทอดความรู ้ ความคิ ด และความรู ้ สึ ก จาก
บุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างกันด้วยการใช้ภาษา (กัมปนาท เนตรภักดี,
2550) อี ก ทั้ ง ภาษายั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่
ใช้ในการพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถ
58

ศึกษาเพิ่มเติมได้โดยไม่มีข้อจ�ำกัดและถือเป็นการ
เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ตั ว เอง (จิ รั ช ญา ศุ ข โภคา และ
ศิ ริ จั น ทร์ พฤกษาอารั ก ษ์ , 2555) อี ก ทั้ ง การ
เรี ย นรู ้ ภ าษาเพิ่ ม มากขึ้ น ถื อ เป็ น ข้ อ ได้ เ ปรี ย บใน
ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ในการหาต� ำ แหน่ ง งานที่ ดี ในสั ง คม
(จุลจักร ตรีวัชรารัตน์, 2548) ดังนั้น ความสนใจที่จะ
เรียนรู้ภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นเงา
ตามตัวด้วย (กัมปนาท เนตรภักดี, 2550)
ภาษาญีป่ นุ่ ถือเป็นภาษาหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
มากไม่แพ้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน มหาวิทยาลัย
จ�ำนวนมากทั่วโลกมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนประถม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บางแห่งที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น ด้วยซึ่งภาษาญี่ปุ่นได้
รั บ ความสนใจตั้ ง แต่ ค ริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 18 และ
แพร่หลายมากขึ้นในช่วงเศรษฐกิจญี่ปุ่นก�ำลังเฟื่องฟู
ในปี พ.ศ. 2523 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรม
ที่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่น (เช่น แฟชั่น การ์ตูน และ
วิดโี อเกม) ก�ำลังแพร่หลายไปทัว่ โลกตัง้ แต่ พ.ศ. 2533
จนกระทั่งใน พ.ศ. 2553 มีผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นอยู่
ทั้งหมดราว 2.3 ล้านคนทั่วโลก และในญี่ปุ่นเองมี
ชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นทั้งที่มหาวิทยาลัย
และโรงเรียนสอนภาษาอยู่ทั้งหมดราว 90,000 คน
นอกจากนี้รัฐท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรไม่หวังผลก�ำไร
ยั ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารเรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ฟรี ส� ำ หรั บ
ชาวต่างชาติที่พ�ำนักอาศัยอยู่และชาวต่างชาติที่โอน
สัญชาติเป็นญี่ปุ่นด้วย (วิกิพีเดีย, 2562)
เนื่ อ งจากผู ้ วิ จั ย ได้ สั ง เกตเห็ น ว่ า จั ง หวั ด
สระบุ รี มี โ รงเรี ย นสอนภาษาญี่ ปุ ่ น และสถาบั น
ที่ เ ปิ ด สอนภาษาญี่ ปุ ่ น มี จ� ำ นวนมากขึ้ น (Japan
Foundation, 2016) จากความเป็นมาและความ
ส�ำคัญข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่ ของประชากร
ในจังหวัดสระบุรี รวมถึงศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค
เพื่อให้โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นหรือสถาบันกวดวิชา
ที่ เ ปิ ด คอร์ ส สอนภาษาญี่ ปุ ่ น น� ำ ไปก� ำ หนดกลยุ ท ธ์
ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้ อ งการของ
ผู้เรียนและสามารถน�ำผลการวิจัยไปเป็นแนวทาง
ในการปรั บ ปรุ ง การเรี ย นสอนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ยิ่งขึ้นหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ที่สนใจเรียนมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเรียน
ภาษาญี่ปุ่นของประชากรในจังหวัดสระบุรี

2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรในจังหวัดสระบุรี
สมมติฐาน
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่ ของประชากรใน
จังหวัดสระบุรีที่แตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรใน
จังหวัดสระบุรีที่แตกต่างกัน
3. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นของ
ประชากรในจังหวัดสระบุรี
4. ปัจจัยด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่ ของประชากรในจังหวัด
สระบุรี
5. ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่ ของประชากรในจังหวัด
สระบุรี
6. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่ ของประชากรในจังหวัด
สระบุรี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ท�ำให้ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรในจังหวัดสระบุรี
2. ท�ำให้ทราบถึงปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรในจังหวัดสระบุรี
3. ท� ำ ให้ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากการศึ ก ษา
เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นหรือสถาบันกวดวิชาที่เปิด
คอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น
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การทบทวนวรรณกรรม
ปัจจัยในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลจะ
แตกต่างกันตามวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยท�ำงาน กลุ่ม
วัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา มีปัจจัยที่ท�ำให้ตัดสินใจนั้น
แตกต่างกัน การก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียนและสามารถน�ำ
ผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับด้านพฤติกรรม
Kotler (1999) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง
การกระท�ำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ
ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการ
กระท�ำของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า
ด้วย

ทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
กิตมิ า สุรสนธิ (2541) ได้อธิบายถึงคุณสมบัติ
เฉพาะของตน ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละคน คุณสมบัติ
เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการท�ำการสื่อสาร
อย่างไรก็ตามในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ กัน
นั้น จ�ำนวนของผู้รับสารก็มีปริมาณแตกต่างกันด้วย
การวิเคราะห์ผรู้ บั สารทีม่ จี ำ� นวนน้อยคนนัน้ มักไม่คอ่ ย
มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้รับสาร
ที่มีจ�ำนวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์คนที่มีจ�ำนวน
น้อย เราสามารถวิเคราะห์ผู้รับสารทุกคนได้ แต่ใน
การวิเคราะห์คนจ�ำนวนมาก เราไม่สามารถวิเคราะห์
ผูร้ บั สารแต่ละคนได้ เพราะมีผรู้ บั สารจ�ำนวนมากเกิน
ไป นอกจากนีผ้ สู้ ง่ สารยังไม่รจู้ กั ผูร้ บั สารแต่ละคนด้วย
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ในการวิ เ คราะห์ ผู ้ รั บ สารที่
ประกอบไปด้ ว ยคนจ� ำ นวนมากก็ คื อ การจ� ำ แนก
ผู ้ รั บ สารออกเป็ น กลุ ่ ม ๆ ตามลั ก ษณะประชากร
(Demographic Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา
สถานภาพสมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่มผี ลต่อการรับรู้ การตีความ และเข้าใจในการ
สื่อสารทั้งสิ้น

ทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ , ปริ ญ ลั ก ษิ ต านนท์ ,
ศุภร เสรีรัตน์, และ องอาจ ปะทะวานิช (2546) ได้
ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็น
ตัวแปรทางการตลาดทีค่ วบคุมได้ ซึง่ บริษทั ใช้รว่ มกัน
เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ เป็น
เครื่องมือที่ประกอบไปด้วยปัจจัย 7 ตัว (7Ps) ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ ทีเ่ สนอ
ขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นหรือ ความ
ต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย
สิง่ ทีส่ มั ผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา
คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล
หรือความคิด
2. ราคา (Price) หมายถึง จ�ำนวนเงินหรือ
สิ่งอื่นๆ ที่มีความจ�ำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์
หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเอง ราคา
เป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบ
เทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นนั้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก�ำหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคา ต้องค�ำนึงถึง
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3. การจัดจ�ำหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทาง ซึ่ ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมทีใ่ ช้เพือ่ เคลือ่ นย้าย
ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด ซึ่งรวม
ถึงสถานที่การจัดจ�ำหน่ายด้วย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ ต่อ
ตราสินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล
โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความต้องการ
หรือเพื่อเตือนความทรงจ�ำ  (Remind) ในผลิตภัณฑ์
โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงาน
ขาย (Personal Selling) ท�ำการขาย และการคิด
ต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal Selling)
เครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สารมีหลายอย่าง องค์กรอาจ
ใช้หนึง่ หรือหลายเครือ่ งมือ ซึง่ ต้องใช้หลักการเลือกใช้
เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน
กัน (Integrated Marketing Communication
หรือ IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยที่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันได้
5. บุ ค คล (People) หรื อ พนั ก งานเป็ น
บุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้บริการ
ในแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นการให้บริการจนถึงการ
ให้บริการสิน้ สุดลง ซึง่ ต้องอาศัยการคัดเลือกพนักงาน
ที่ มีคุ ณภาพ ท�ำการฝึก อบรมพนัก งานให้ มี ทั ก ษะ
ความรู้ ความช�ำนาญ ให้สามารถเอาใจใส่ลูกค้าได้
เป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดี มีความน่าเชื่อถือ มีความ
รับผิดชอบ สือ่ สารกับลูกค้าได้ดี พนักงานต้องมีความ
สามารถในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อลูกค้าได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้สามารถสร้างความ

พึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน
6. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็น
กระบวนการออกแบบ การส่งมอบบริการให้ลูกค้า
ถ้าการออกแบบท�ำได้ดี การส่งมอบบริการก็จะมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ถูกต้องตรงเวลา อย่าง
สม�ำ่ เสมอ คุณภาพงานบริการขึน้ อยูก่ บั ความคาดหวัง
ของลูกค้าเป็นหลักใหญ่
7. สิ่ ง แวดล้ อ มทางกายภาพ (Physical
Evidence) เป็นสิ่งเร้าที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแสดง
ถึ ง รู ป และคุ ณ ภาพบริ ก ารของบริ ษั ท เป็ น สิ่ ง ที่
ลูกค้าสามารถสัมผัสจับต้องได้ ในขณะที่ใช้บริการ
อยู ่ และยั ง เป็ น สิ่ ง เปรี ย บเที ย บ หรื อ อาจจะเป็ น
สัญลักษณ์ที่ลูกค้าเข้าใจความหมาย ในการรับข้อมูล
จากการท�ำการสื่อสารตลาดออกไป เป็นรูปลักษณ์ที่
ปรากฏออกมาจากสิ่งแวดล้อม ของสถานที่บริการ
ที่ลูกค้าก�ำลังได้รับบริการอยู่ในขณะนั้น เช่น การ
ออกแบบเครื่องบิน รูปร่างตัวตึกสวนหย่อม พาหนะ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ ป้าย วัสดุสิ่งพิมพ์ เครื่องแบบ
พนักงาน ทั้งหมดเป็นหลักฐานที่เสริมที่มองเห็นได้
ธุรกิจบริการจ�ำเป็นต้องบริหารหลักฐานทีเ่ ป็นตัววัตถุ
อย่างรอบคอบเนือ่ งจากอาจมีผลกระทบอย่างแรงต่อ
ความประทับใจ และ ความรู้สึกของลูกค้า
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับด้านจิตวิทยา
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2534) ได้กล่าวไว้ว่า
การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคล แต่อาจจะถูกกระทบ
จากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชัน้ ทางสังคม หรือ
สิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดใช้เครื่องมือทางการตลาด
เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับด้านกลุ่มอ้างอิง
Etzel, Walker, and Stanton (2001)
ได้อธิบายถึงกลุ่มอ้างอิงว่า เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
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ในชี วิ ต ประจ� ำ วั น และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง
ครอบครัว บทบาททางสังคม และสถานภาพของ
ผู้ซื้อ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม
Kornblum (1998) ได้อธิบายถึง ปัจจัย
วัฒนธรรมว่าเป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วย
กั น บุ ค คลจะเรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรมของตนเองภายใต้
กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งก�ำหนด
ความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนี้
ในแต่ละวัฒนธรรมยังประกอบไปด้วยวัฒนธรรมกลุม่
ย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทเี่ ป็นทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ิ
กันในคนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ และยังเกีย่ วข้องไปถึงชัน้ ทาง
สังคมภายในสังคมนั้นๆ อีกด้วย
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ได้กล่าวแนวคิด
เกี่ ย วกั บ กระบวนการตั ด สิ น ใจของผู ้ ซื้ อ ว่ า การซื้ อ
สินค้านัน้ ประกอบไปด้วยขัน้ ตอนต่างๆ หลายขัน้ ตอน
ผู้ซื้อจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าว อันจะน�ำไปสู่
การตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนเหล่านี้มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน
กระบวนการซื้อเริ่มต้นก่อนที่การซื้อจริงจะเกิดขึ้น
นานทีเดียว และก็เกิดติดต่อกันไปอีกนาน ผู้บริโภค
อาจจะด�ำเนินกิจกรรมทัง้ 5 ขัน้ ตอน ถ้าเป็นเช่นนัน้ เรา
เรียกการด�ำเนินกิจกรรมในท�ำนองนี้ว่า “ทุ่มเทความ
พยายามสูง” แต่ทว่าในการซื้อชนิดเป็น “กิจวัตร”
ผู้บริโภคมักข้ามบางขั้นตอน หรือไม่ก็สลับขั้นตอน
เช่น ไม่หาข่าวสารจากแหล่งภายนอก ซื้อสินค้า
ก่อนประเมินทีหลัง รีบเร่งซื้อไม่หาข่าวสาร และไม่
ประเมินสินค้า เป็นต้น บางทีอาจเป็นเพราะเป็นสินค้า
ทีใ่ ช้การทุม่ เทความพยายามต�ำ 
่ ซึง่ ผูซ้ อื้ จึงข้ามขัน้ ตอน
บางตอนไปท�ำการซื้อเลย
62

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณ
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือผู้เรียนภาษา
ญี่ปุ่นตามสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดสระบุรี
และเนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบ
จํ า นวนประชากรที่ แ น่ น อน ดั ง นั้ น ขนาดตั ว อย่ า ง
สามารถคํานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดประชากร
โดยก� ำ หนดระดั บ ค่ า ความเชื่ อ มั น ร้ อ ยละ 95
และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 คือใช้
ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน โดยผู้วิจัยเก็บ
แบบสอบถามเกินในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อกรณี
ทีเ่ กิดความผิดพลาดจากการเก็บแบบสอบถาม ดังนัน้
ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก�ำหนด คือไม่
น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง
เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบ
สอบถาม (Questionnaires) ขึ้ น มาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล โดยท�ำการศึกษาจากข้อมูล
พื้นฐานแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
รวมทั้ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก� ำ หนดขอบเขต
เนื้อหาของแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้โดย
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ลักษณะค�ำถามเป็น
ค�ำถามปลายปิดแบบให้เลือกค�ำตอบ (Check list)
และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว จ�ำนวน 5 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามปั จ จั ย ด้ า น
พฤติกรรมได้แก่ คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เลือกเรียน ผู้รับ
ผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน และช่วงเวลาที่เลือกเรียน
ลักษณะค�ำถามเป็นค�ำถามปลายปิดแบบให้เลือก
ค�ำตอบ (Check list) และเลือกตอบได้เพียงข้อเดียว
จ�ำนวน 3 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามปั จ จั ย ส่ ว น
ประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน ด้านสถานที่ตั้ง และท�ำเล
ที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ทีส่ มั พันธ์
กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ในจั ง หวั ด
สระบุรี จ�ำนวน 30 ข้อ
ตอนที่ 4 เป็ น แบบสอบถามปั จ จั ย ด้ า น
จิตวิทยา จ�ำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามปัจจัยด้านกลุ่ม
อ้างอิง จ�ำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 6 เป็ น แบบสอบถามปั จ จั ย ด้ า น
วัฒนธรรม จ�ำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 7 เป็นแบบสอบถามการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำนวน 5 ข้อ
โดยตอนที่ 3 ถึงตอนที่ 7 มีลักษณะค�ำถาม
เป็นค�ำถามปลายปิด ซึ่งประกอบด้วยค�ำตอบย่อยที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating
Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่าคะแนน
น้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5 และมี
เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
4.51-5.00 = มากที่สุด
3.51-4.50 = มาก
2.51-3.50 = ปานกลาง
1.51-2.50 = น้อย
1.00-1.50 = น้อยที่สุด

น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ผลของการตรวจสอบมากกว่า 0.50
ทุกข้อค�ำถามถือว่าผ่าน
น� ำ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที่ ไ ด ้ ไ ป ท ด ล อ ง ใ ช ้
(Try Out) กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ� ำ นวน 30 คน เพื่ อ หาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ
โดยการหาค่ า ความเที่ ย งหรื อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
แบบสอบถาม (Reliability) แบบ Cronbach’s
Alpha ได้ ค ่ า ความเที่ ย งหรื อ ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
แบบสอบถาม ซึ่งค่าความเชื่อถือของแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 = 0.881 ตอนที่ 4 = 0.794 ตอนที่ 5 =
0.833 ตอนที่ 6 = 0.802 และ ตอนที่ 7 = 0.813
ถือว่าผ่านและน�ำไปใช้เก็บข้อมูลได้ ผู้วิจัยมีการเก็บ
แบบรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เรียน
ภาษาญีป่ นุ่ ตามสถาบันสอนภาษาญีป่ นุ่ ในจังหวัดสระบุรี
โดยผูว้ จิ ัยเข้าไปแนะน�ำตัวเพื่อเก็บแบบสอบถามตาม
สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดสระบุรี และท�ำการ
เตรียมแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน 400 ชุด และน�ำแบบสอบถามทีไ่ ด้มา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเตรียมส�ำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลส�ำหรับการวิจัยครั้งนี้
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ขั้นตอน
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบ
สอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว คอร์สภาษา
ญีป่ นุ่ ทีเ่ ลือกเรียน ผูร้ บั ผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน และช่วง
เวลาที่เลือกเรียน ใช้การหาค่าความถี่ (Frequency)
และน�ำเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
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2. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
ทางการตลาด และการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น ใช้
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล
3.1 ใช้สถิตทิ แี บบกลุม่ ตัวอย่างอิสระกัน
(Independent Sample t-test) กรณีเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ
3.2 ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
2 กลุม่ ข้อมูลขึน้ ไป ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว คอร์สภาษา
ญี่ปุ่นที่เลือกเรียน ผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน และ
ช่วงเวลาที่เลือกเรียน กรณีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 กลุ่ม
พบว่ามีความแตกต่าง จึงน�ำไปทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
โดยก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.05
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้าน
กลุม่ อ้างอิง และปัจจัยด้านวัฒนธรรม กับการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรในจังหวัดสระบุรี โดย
ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation) โดยก�ำหนดระดับนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน
318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มากที่สุด จ�ำนวน 199 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 49.80 ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
64

ปริ ญ ญาตรี ม ากที่ สุ ด จ� ำ นวน 180 คน คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 45.00 ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เป็ น พนั ก งาน
บริษัทเอกชนมากที่สุด จ�ำนวน 164 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.00
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนภาษา
ญี่ปุ่น
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษาญีป่ นุ่
พื้นฐานมากที่สุด จ�ำนวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ
51.00 ส่วนใหญ่รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง
มากที่สุด จ�ำนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.00
และส่วนใหญ่เรียนวันเสาร์มากที่สุด จ�ำนวน 256 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.00
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ค ่ า เฉลี่ ย
เท่ากับ 3.79 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.97 รอง
ลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และ
ล�ำดับที่สาม ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยา
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านจิตวิทยาในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ต้องการเดินทาง
ไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 4.03 รองลงมา คือ คิดว่าการรู้ภาษาญี่ปุ่น
ง่ายต่อการหางานใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และ
ต้องการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อท�ำงาน มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.79

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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การวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าการเรียน
เพราะว่าเพือ่ นเรียน ต้องการตามเพือ่ น มีคา่ เฉลีย่ มาก
ที่สุดเท่ากับ 4.01 รองลงมา คือ การเรียนเพราะว่า
ทางครอบครัวต้องการให้เรียนเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กั บ 3.92 และการต้ อ งการไปหาเพื่ อ นหรื อ
สังคมใหม่ในที่เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18

การวิเคราะห์การตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารตั ด สิ น ใจเรี ย นภาษา
ญีป่ นุ่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.80 และเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความตัง้ ใจ
ที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นในอนาคต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 4.06 รองลงมา คือ ชอบเรียนภาษาญี่ปุ่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และมีแนวโน้มที่จะเรียนภาษา
ญี่ปุ่นต่อ กับจะบอกต่อให้ผู้อื่นรู้ถึงข้อดีในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.74

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.40 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สนใจใน
ประวัติศาสตร์และวรรณคดีญี่ปุ่นในแต่ละสมัย มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.16 รองลงมา คือ ต้องการ
ศึกษาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นให้ดีมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08 และชอบวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น กิโมโน การชมซากุระ การชง
ชา กีฬาประจ�ำชาติ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97

ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติที่แบบกลุ่มตัวอย่าง
อิสระกัน (Independent Sample t-test) และ
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่ระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีการตัดสินใจเรียน
ภาษาญีป่ นุ่ มากกว่าเพศหญิง และพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

ตารางที่ 1 การทดสอบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

n
82
318

X
3.99
3.75

S.D.
0.762
0.934

t
2.120*

P-value
0.019

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกัน มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชาย
มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่าเพศหญิง

ตารางที่ 2 การทดสอบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตามอายุ
อายุ
ต�่ำกว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป

N
100
199
60
41

X
4.44
3.63
3.61
3.34

S.D.
0.562
0.951
0.534
1.032

F
28.608*

P-value
0.000

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกัน มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี มีการตัดสินใจเรียน
ภาษาญี่ปุ่นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

ตารางที่ 3 การทดสอบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโทขึ้นไป

N
100
92
180
28

X
4.44
3.14
3.77
3.86

S.D.
0.564
1.113
0.711
0.630

F
44.446*

P-value
0.000

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ รี ะดับ
การศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

66

โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/
ปวช. มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ ส่วนกลุ่มที่เหลือไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 การทดสอบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
รับจ้าง
อื่นๆ

N
157
52
164
8
16
3

X
4.01
3.32
3.69
4.60
3.80
4.60

S.D.
0.831
0.764
0.933
0.000
1.112
0.000

F
7.406*

P-value
0.000

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี าชีพ
ต่างกัน มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอื่นๆ มี
การตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่ากลุ่มอื่น ส่วน
กลุ่มที่เหลือไม่แตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตาม
พฤติกรรมการเรียนภาษาญีป่ นุ่ โดยใช้สถิตทิ แี บบกลุม่
ตัวอย่างอิสระกัน (Independent Sample t-test)

และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า คอร์ส
ภาษาญี่ปุ่นที่เลือกเรียน ผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน
และช่วงเวลาทีเ่ ลือกเรียนต่างกัน มีการตัดสินใจเรียน
ภาษาญี่ปุ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกเรียนภาษาญีป่ นุ่
ชั้นกลาง ที่มีบิดามารดาผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน
และเรียนวันอาทิตย์มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ

ตารางที่ 5 การทดสอบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตามคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เลือกเรียน
คอร์สภาษาญี่ปุ่น
สนทนาภาษาญี่ปุ่น
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง
ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

N
96
204
12
88

X
3.64
3.56
5.00
4.36

S.D.
0.764
0.953
0.000
0.551

F
29.722*

P-value
0.000

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 5 พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เลือกเรียนต่างกัน มีการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง

สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ชัน้ กลาง มีการตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่ มากกว่า
กลุ่มอื่นๆ ส่วนกลุ่มที่เหลือไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 6 การทดสอบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตามผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน
ผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน
ตนเอง
เพื่อน
บิดามารดา
ญาติพี่น้อง

N
216
12
143
19

X
3.50
4.00
4.14
4.01

S.D.
0.794
0.000
0.922
1.114

F
15.089*

P-value
0.000

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
ผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียนต่างกัน มีการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 โดยกลุม่ ตัวอย่างทีม่ บี ดิ ามารดาเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียนมีการตัดสินใจเรียนภาษา
ญี่ปุ่นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ส่วนกลุ่มที่เหลือไม่แตกต่าง
กัน

ตารางที่ 7 การทดสอบค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น จ�ำแนกตามช่วงเวลาที่เลือกเรียน
ช่วงเวลาที่เลือกเรียน
วันจันทร์-ศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

N
36
256
108

X
3.07
3.83
3.96

S.D.
1.463
0.861
0.601

F
14.638*

P-value
0.000

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
เวลาที่เลือกเรียนต่างกัน มีการตัดสินใจเรียนภาษา
ญี่ปุ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
68

0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เรียนวันอาทิตย์มีการตัดสิน
ใจเรียนภาษาญีป่ นุ่ มากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ส่วนกลุม่ ทีเ่ หลือ
ไม่แตกต่างกัน
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ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Journal Humanities25-2.indd 68

11/12/2562 BE 20:37

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.97 รอง

ลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และ
ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน
ด้านสถานที่/การจัดจ�ำหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านกายภาพ
รวม

n = 400
X
3.83
3.80
3.74
3.71
3.97
3.75
3.76
3.79

S.D.
0.952
0.934
1.062
0.990
0.962
0.980
1.023
0.980

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
2
3
6
7
1
5
4
-

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
ตัวแปร
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
ปัจจัยด้านจิตวิทยา
ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

Pearson Correlation
0.716*
0.695*
0.599*
0.818*

P-value
0.000
0.000
0.000
0.000

N
400
400
400
400

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจ
เรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ดังตารางที่ 9
5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านจิตวิทยา และการตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่
ด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ พบว่าปัจจัย
ด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ดังตารางที่ 9
6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง และการตัดสินใจเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ พบว่า
ปัจจัยด้านกลุม่ อ้างอิง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 9
7. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม และการตัดสินใจเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ พบว่า
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 9
สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
20-30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริ ษั ท เอกชนมากที่ สุ ด อาจเพราะกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่เป็นวัยท�ำงานและมีรายได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
อ�ำนาจการตัดสินใจ ซึ่งจากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
70

ใกล้ เ คี ย งกั น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สมใจ
ทวิชากรตระกูล (2546) ได้ศึกษา “สภาพการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ สอนภาษาต่ า งประเทศในเขตอ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี” ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน
2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจ
เรียนภาษาญีป่ นุ่ ของประชากรในจังหวัดสระบุรี พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกเรียนภาษาญีป่ นุ่ พืน้ ฐาน มี
การรับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง และส่วนใหญ่
เรียนวันเสาร์ อาจเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
วัยท�ำงาน จึงต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง
และเลือกเรียนในวันหยุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Li (2014) การศึกษาการหาความแตกต่างเกีย่ วกับ
แรงจู ง ใจของนั ก เรี ย นจี น ที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษใน
ต่างประเทศและเป็นภาษาที่ 2 ที่พบว่า นักเรียนจีน
ส่วนใหญ่เรียนภาษาต่างชาติดว้ ยค่าใช้จา่ ยของตนเอง
และเช่นเดียวกับงานวิจัยของ จรูญ จารุรัชตานนท์
(2549) ศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ทั ศ นคติ และ
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจไปเรี ย นภาษาจี น กลางที่
ประเทศจีนของนักศึกษาระดับต้น กลาง และสูง
แห่งวิทุยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมตัดสินใจ
เรียนด้วยตนเองและเลือกเรียนวันหยุด
3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเพราะ
ต้องการหลักสูตรที่ตอบสนองตามความต้องการของ
ตนเอง เช่น หลักสูตรส�ำหรับผูเ้ ริม่ เรียน หรือหลักสูตร
เฉพาะส�ำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชญา ศุขโภคา และ
ศิริจันทร์ พฤกษาอารักษ์ (2555) ที่พบว่า ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาอังกฤษใน
สถาบันสอนภาษา Enconcept ได้แก่ ปัจจัยด้าน
เนือ้ หาหลักสูตรและค่าใช้จา่ ยในการเรียน เนือ้ หาและ
หลักสูตรการเรียนโดยใช้สื่อวิดีโอที่สนุกสนานและ
เข้าใจง่ายมีผลต่อการตัดสินใจเรียนมากที่สุด ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ผู้ที่ติดตามเพจสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่
นั้น สนใจเรียนในเรื่องพื้นฐานทั่วไป และการสนทนา
ทัว่ ไป ดังนัน้ สือ่ การสอนทีเ่ ข้าใจง่ายและสนุกสนานจึง
มีส่วนกระตุ้นและดึงความสนใจของผู้เรียนได้
3.2 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้านค่าใช้จา่ ยในการเรียนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
อาจเพราะต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมกันระหว่าง
รายได้กับค่าเล่าเรียนด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กิตติพงษ์ ประวัติ, วาสนา สุวรรณวิจิตร, และ
เจษฎา นกน้อย (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาล
นครสงขลา พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ความส�ำคัญในปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
โดยรวมด้านราคาค่าเรียนอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะ
ราคาเรียนถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนกวด
วิชาอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการควรลดราคาค่าเรียน
ให้ถูกกว่าโรงเรียนกวดวิชาอื่นในเขตเทศบาลนคร
สงขลาเพือ่ เพิม่ แรงจูงใจให้ผบู้ ริโภคมากขึน้ เช่นเดียว
กับทฤษฎี S-R Theory นั้น ซึ่งจากการวิจัย พบว่า
อุปกรณ์การเรียนมีราคาถูก มีผลต่อการตัดสินใจ
เรียนมากทีส่ ุด ดังนั้นการก�ำหนดราคาที่ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายจึงมีผลต่อการดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้าเป็นอย่างมาก

3.3 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้านสถานที่ และการจัดจ�ำหน่ายในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก อาจเพราะต้องการความสะดวกในการ
เดินทางสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ
และคณะ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั ดสิ นใจเลื อ กโรงเรี ย นกวดวิ ช าภาษาอั ง กฤษของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาล
นครสงขลา พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้
ความส�ำคัญในปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดย
รวมด้านสถานที่อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะสถานที่
ที่หาได้ง่าย ดังนั้นผู้ประกอบการควรหาท�ำเลในการ
ตั้งโรงเรียนกวดวิชาที่เป็นจุดส�ำคัญของเขตเทศบาล
นครสงขลา เช่น ใกล้สถานที่ ราชการต่างๆ สถาน
บันเทิง วัด เป็นต้น และต้องติดกับถนนสายหลักใน
การสัญจรด้วย
3.4 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
อาจเพราะต้องการความคุ้มค่าต่อราคาที่ต้องช�ำระ
ค่าเล่าเรียน เช่น มีของแถมหรือมีส่วนลด เป็นต้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติพงษ์ ประวัติ และคณะ
(2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา
พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความส�ำคัญ
ในปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้าน
การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะได้
รับส่วนลดเมือ่ รวมกลุม่ มาสมัคร ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ควรมีโปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับนักเรียนที่สามารถรวม
กลุ่ม มาสมัครตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดและได้รับส่วนลด
หรือแจกอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
3.5 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้านบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเพราะ
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มี ค วามกลั ว ว่ า หากได้ ผู ้ ส อนไม่ ช� ำ นาญเท่ า ที่ ค วร
อาจจะเรียนไม่รู้เรื่องได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วั ช รี บรมฤทธิ์ (2548) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย การ
ตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ
ในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น พบว่าผู้บริโภค
ยังให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรที่ให้ความ
ส�ำคัญ กับมีคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ปัจจัยด้านบุคลากรที่ให้ความส�ำคัญกับความรวดเร็ว
ในการสมัคร และเช่นเดียวกับ สุกัญญา เอียดขาว
(2554) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าด้านบุคคลส่ง
ผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับมากที่สุด
3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
กระบวนการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเพราะ
ต้องการสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การถามนอกเวลา
เรียน หรือสิทธิเมือ่ เจอสถานการณ์ทตี่ อ้ งใช้ภาษาญีป่ นุ่
ภายนอกห้องเรียน สามารถติดต่อถามอาจารย์ได้
ตลอด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ประวัติ
และคณะ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั ด สิ น ใจเลื อกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาล
นครสงขลา พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให้ความส�ำคัญในปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
โดยรวมด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะ
มีการสอนเสริมในเนื้อหาทีย่ ังไม่เข้าใจนอกเวลาเรียน
ปกติ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรมีนโยบายของโรงเรียน
กวดวิชาในเรื่อง สิทธิประโยชน์ส�ำหรับนักเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา เช่น หลักสูตรไหนที่นักเรียนไม่
เข้าใจเนื้อหาให้นักเรียนรวมกลุ่มกันและลงชื่อ เพื่อ
ทางโรงเรียนได้แจ้งนัดสอนเสริมนอกเวลาปกติ
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3.7 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ด้านกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเพราะ
ต้องการโรงเรียนทีส่ ามารถอ�ำนวยความสะดวกตนเอง
ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องแอร์ มีร้านหนังสือ
หรือภาพลักษณ์ของโรงเรียนมีบรรยากาศแบบญี่ปุ่น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กิตติพงษ์ ประวัติ และคณะ
(2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา
พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความส�ำคัญ
ในปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาโดยรวมด้าน
ภาพลักษณ์ทางกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ห้องเรียนปรับอากาศ ดังนั้นผู้ประกอบการควรติด
ตั้งเครื่องปรับอากาศหรืออาจมีเครื่องฟอกอากาศไว้
ทุกห้องเรียน
4. ผลการวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยา
พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก อาจเพราะส่วนใหญ่มีความต้องการความเจริญ
ก้ า วหน้ า ในอาชี พ ปั จ จุ บั น หรื อ อนาคต และเมื่ อ
พิจารณาแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการเดินทาง
ไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ โดยคิดว่าการรู้ภาษา
ญี่ปุ่นง่ายต่อการหางานใหม่ และฉันต้องการเดินทาง
ไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อท�ำงาน ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จุลจักร ตรีวัชรารัตน์ (2548) ในการศึกษา
เรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
นักเรียนในการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษา
ต่างประเทศ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชี ย งราย” ที่ พ บว่ า การเรี ย นภาษาต่ า งประเทศ
เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่ออนาคต
5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเพราะมีกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ได้มาเรียนด้วยความตั้งใจของตนเอง
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และเมือ่ พิจารณาแล้ว พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเรียนเพราะ
ว่าเพื่อนเรียน ต้องการตามเพื่อน นอกจากนั้น ทาง
ครอบครัวต้องการให้เรียนเพิ่มเติม และต้องการไป
หาเพื่อนหรือสังคมใหม่ในที่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จรูญ จารุรัชตานนท์ (2549) ศึกษาถึง
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการตัดสินใจ
ไปเรียนภาษาจีนกลางที่ประเทศจีนของนักศึกษา
ระดับต้น กลาง และสูง แห่งวิทยุ สถานแห่งวัฒนธรรม
ตะวันออก เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุม่
ที่จูงใจในการเรียนคือเพื่อน
6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง อาจเพราะมี
กลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
และเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจใน
ประวัติศาสตร์และวรรณคดีญี่ปุ่นในแต่ละสมัย เพื่อ
ศึกษาวัฒนธรรมของญีป่ นุ่ ให้ดมี ากยิง่ ขึน้ นอกจากนัน้
ยังชอบวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์
เช่น กิโมโน การชมซากุระ การชงชา กีฬาประจ�ำชาติ
เป็ น ต้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ปิ ย ะพั น ธ์
กันทิสา (2556) ศึกษาวิจยั เรือ่ งการใช้การสอนภาษาที่
เน้นการปฏิบตั งิ านเพือ่ ส่งเสริม ความสามารถทางการ
ฟังพูดภาษาอังกฤษและความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ทีพ่ บว่า การสอนภาษา
ที่เน้นการปฏิบัติงานส่งผลให้นักศึกษามีความรู้แหล่ง
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมสูงขึ้น และเช่นเดียวกับงาน
วิจัยของ Lau (2013) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส�ำรวจการรับรูข้ องครูผสู้ อนภาษาจีนและการด�ำเนิน
การเรียนการสอนทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง (SRL) ในโครงการความร่วมมือวิจัยครู พบว่า
ปัจจัยทีส่ นับสนุนให้นกั เรียนสนใจเรียนคือวัฒนธรรม
7. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเรียนภาษา
ญีป่ นุ่ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก อาจเพราะส่วนใหญ่

ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเป็นภาษาที่สาม และ
เพื่อใช้ในการท�ำงาน และเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นใน
อนาคต และมีแนวโน้มที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อ และ
จะบอกต่อให้ผอู้ นื่ รูถ้ งึ ข้อดีในการเรียนภาษาญีป่ นุ่ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา พิชัยยงค์วงศ์ดี
(2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียน
ภาษาอังกฤษและพฤติกรรมผูบ้ ริโภคโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างสถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ กับสถาบันสอน
ภาษาบริติชเคานซิล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�ำคัญกับหลักสูตรเนือ่ งจากเป็น
ข้อดีในอนาคต
8. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรในจังหวัดสระบุรี
8.1 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บค่ า
เฉลีย่ การตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่ จ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า เพศชาย อายุต�่ำกว่า 20 ปี ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. และอาชีพธุรกิจส่วน
ตัว/ค้าขาย มีการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเพราะความ
กล้าตัดสินใจของชายมีมากกว่าผู้หญิง อายุไม่เกิน
20 ปีเป็นช่วงวัยรุน่ ท�ำให้กล้าตัดสินใจมากกว่า ระดับ
การศึกษามัธยม/ปวช. กล้าตัดสินใจมากกว่าระดับ
การศึกษาอื่น อาจเป็นเพราะว่า ต้องการหาเรียน
พิเศษเพิ่มเติม ส่วนอาชีพที่มีการตัดสินใจมากที่สุด
คือ ค้าขายและอื่นๆ อาจเป็นเพราะมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพดังกล่าวเพียงพอต่อการจ่ายค่าเรียน
จึ ง ท� ำ ให้ อ าชี พ ดั ง กล่ า วนี้ มี ก ารตั ด สิ น ใจมากที่ สุ ด
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร
(2554) พบว่าลักษณะทั่วไปของผู้ใช้บริการสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ที่พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
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ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน และเชื้อชาติ ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสินใจเรียน
8.2 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บค่ า
เฉลี่ ย การตั ด สิ น ใจเรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น จ� ำ แนกตาม
พฤติกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่น พบว่าคอร์สภาษา
ญี่ปุ่นที่เลือกเรียน ผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน และ
ช่วงเวลาที่เลือกเรียนต่างกัน มีการตัดสินใจเรียน
ภาษาญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ คอร์สภาษาญี่ปุ่นที่มีการตัดสินใจ
เรียนมากที่สุดคือภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง อาจเพราะ
ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง เป็นคอร์สที่เหมาะแก่การไป
เที่ยวญี่ปุ่น และมีการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ต่างๆ ด้วย ผู้รับผิดชอบต่อค่าเล่าเรียน คือ บิดา
มารดา มีการตัดสินใจเรียนมากที่สุด อาจเป็นเพราะ
การที่ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเองนั้นส่งผลให้เกิดการ
ตัดสินใจเรียนได้งา่ ยขึน้ และช่วงเวลาทีเ่ ลือกเรียนเป็น
วันอาทิตย์มากที่สุด อาจเพราะเป็นวันหยุดหรือวัน
ว่างซึ่งสะดวกในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร (2554) ศึกษาลักษณะ
ทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้รับผิดชอบต่อ
ค่าเล่าเรียน ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน
8.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเรียนภาษา
ญี่ปุ่น อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจ
เพราะต้องการเปรียบเทียบโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
ต่างๆ ว่าโรงเรียนไหนเหมาะสมและคุม้ ค่าทีส่ ดุ ส�ำหรับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมปนาท
เนตรภักดี (2550) ศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของลูกค้าที่เลือกเรียนภาษา
อังกฤษที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษวอลล์สตรีท ที่
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเรียน
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8.4 ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเพราะว่าทุกคนมี
ความต้องการที่จะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินี
เสนาป่า (2544) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้
บริการในการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบ
ว่าจิตวิทยาส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน เพราะกลุ่ม
ตัวอย่างเชื่อว่าการเรียนภาษาต่างประเทศท�ำให้ได้
งานที่ดีในอนาคต
8.5 ปั จ จั ย ด้ า นกลุ ่ ม อ้ า งอิ ง มี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 อาจเพราะผูท้ ี่
แนะน�ำหรือแรงจูงใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่น มีผลต่อ
การตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Li (2014) การศึกษาการ
หาความแตกต่างเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักเรียนจีนที่
เรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศและเป็นภาษาที่ 2
ที่พบว่า กลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อการตัดสินใจเรียน
8.6 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเพราะด้วยความชอบ
และความสนใจในวัฒนธรรมต่างๆ ของญีป่ นุ่ มีผลต่อ
การตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ Lau (2013) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส�ำรวจการรับรูข้ องครูผสู้ อนภาษาจีนและการด�ำเนิน
การเรียนการสอนทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง (SRL) ในโครงการความร่วมมือวิจยั ครูทพี่ บว่า
วัฒนธรรมส่งผลต่อการตัดสินใจ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะ
1. สถาบันหรือโรงเรียน ควรให้ความส�ำคัญ
ต่ออาจารย์ผสู้ อนมากทีส่ ดุ ควรคัดเลือกจากคุณสมบัติ
ที่ผู้เรียนต้องการ เช่น เป็นชาวญี่ปุ่น ผู้สอนให้ความ
เป็นกันเองและเอาใจใส่ผเู้ รียน มีความเชีย่ วชาญ มีวธิ ี
การสอนทีท่ ำ� ให้เข้าใจและจดจ�ำได้งา่ ย มีเทคนิคใหม่ๆ
ในการสอน ท�ำให้การเรียนมีความสนุก น่าสนใจ อีกทัง้
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การให้บริการ เช่น การแต่งกายที่สะอาด สุภาพ มี
มารยาททีด่ ี มีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
2. ควรสร้ า งและมี ก ลยุ ท ธ์ ส ่ ง เสริ ม ภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้สถาบันหรือโรงเรียนมีความน่าเชื่อถือ
และจัดเตรียมต�ำราเรียนที่ใช้เป็นมาตรฐานสากล
เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน
มีสื่อการสอนที่เหมาะสม ทันสมัยและช่วยเสริมสร้าง
ทักษะการเรียน เช่น เอกสารวิดีโอ ดีวีดี เทป ส่วนใน
ด้านสถานที่ นอกจากการเลือกท�ำเลที่สะดวกในการ
เดินทาง สถานที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือใกล้ห้าง
สรรพสินค้าแล้ว ควรให้ความส�ำคัญกับรูปแบบการ
ตกแต่งสถานที่เรียน ที่สามารถอ�ำนวยความสะดวก
ต่อการเรียนการสอน การจัดห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ และ
อุปกรณ์การเรียน ควรจัดให้เพียงพอกับจ�ำนวนผูเ้ รียน
3. การจัดการเรียนการสอน ควรค�ำนึงถึง
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค การจัด
หลักสูตรต้องเหมาะสมกับผูเ้ รียน เช่น พนักงานบริษทั
เอกชนเป็นกลุม่ ทีเ่ ก็บข้อมูลมามากทีส่ ดุ แต่จากตาราง
ที่ 4 การตัดสินใจเรียนมากที่สุดจะเป็นกลุ่มธุรกิจ
ส่วนตัวและอื่นๆ ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมการขาย
เช่น หากมีเพื่อนมาเรียนด้วยจะได้รับส่วนลดพิเศษ
เพราะบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่น
คือ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนั่นเอง

4. ด้านการสร้างแรงจูงใจ และการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นปัญหาที่
ต้องใช้เวลาในการกล่อมเกลาเพือ่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ
และสร้างนิสยั ในการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองให้แก่ผเู้ รียน ใน
ส่วนการสร้างแรงจูงใจอาจต้องจัดกิจกรรมด้านต่างๆ
เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส�ำคัญของการ
เรียนรู้ เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาญี่ปุ่นให้
ผู้เรียนสามารถน�ำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้จริงผ่านการ
ท�ำกิจกรรม หรือจัดให้ผู้เรียนเข้าฟังการถ่ายทอด
ประสบการณ์ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนจาก
แบบอย่างที่ดี เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
ด้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบข้อมูล
ที่ต่างกันไปตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการ
บริการของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อน�ำมาเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับวางแผนและพัฒนากลยุทธ์
การบริหารจัดการโรงเรียนสอนภาษาญีป่ นุ่ หรือตัวแปร
อืน่ ทีเ่ ป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาญีป่ นุ่
เช่น คุณภาพการให้บริการกับการตัดสินใจเลือกเรียน
เป็นต้น เพื่อจะได้ครอบคลุมและสามารถน�ำผลการ
วิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
3. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
อืน่ ๆ นอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และควรมีการเพิ่มระยะ
เวลาในการรวบรวมข้อมูลให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ครอบคลุมและมีความแม่นย�ำมากยิ่งขึ้น
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