
 

12 
 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึง
สอบถามจากนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเคยเรียนในโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 385 ราย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 
โรงเรียน ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ มงฟอร์ตวทิยาลยั เรยีนาเชลีวทิยาลยั พระหฤทยัเชียงใหม่ 
วชิรวิทย ์ดาราวิทยาลยั ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ยุพราชวิทยาลยั กาวิละวิทยาลยั หอพระ วฒัโนทยั
พายพั นวมินทร์ราชูทิศ วิชยัวิทยา และสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ส่วนท่ี 3 ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา และ
แผนกการเรียน  

ส่วนท่ี 4 ปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการ และขอ้เสนอแนะ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 146 37.92 

หญิง 239 62.08 

รวม 385 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.08 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 37.92 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษาท่ี
ก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 

 

ประเภทของสถานศึกษาทีก่ าลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  จ านวน ร้อยละ 

โรงเรียนเอกชน สามญัศึกษา 244 63.38 

โรงเรียนเอกชน สองภาษา (ไทย – องักฤษ) 23 5.97 

โรงเรียนรัฐบาล 118 30.65 

รวม 385 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ประเภทของสถานศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ โรงเรียนเอกชน สามญัศึกษา ร้อยละ 63.38 รองลงมาคือ โรงเรียนรัฐบาล 
ร้อยละ 30.65 และ โรงเรียนเอกชน สองภาษา (ไทย – องักฤษ) ร้อยละ 5.97 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัชั้นเรียนท่ีก าลงัศึกษา
อยูใ่นปัจจุบนั 
 

ระดับช้ันเรียนทีก่ าลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 97 25.19 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 115 29.87 
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 173 44.94 

รวม 385 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ระดบัชั้นเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ คือ มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 44.94 รองลงมาคือ มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ร้อยละ 29.87 และ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 25.19 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแผนกการเรียนท่ีก าลัง
ศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 

 

แผนกการเรียนทีก่ าลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

วทิยาศาสตร์ 139 36.10 

ศิลป์ - ค  านวณ 119 30.91 

ศิลป์ - ภาษา 127 32.99 

รวม 385 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า แผนกการเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ คือ วทิยาศาสตร์ ร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ ศิลป์ - ภาษา ร้อยละ 32.99 และ ศิลป์ - ค  านวณ 
ร้อยละ 30.91 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือนของครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000 บาท 15 3.90 
15,000 – 25,000 บาท 33 8.57 
25,001 – 35,000 บาท 126 32.73 
35,001 – 45,000 บาท 139 36.10 
45,001 – 55,000 บาท 54 14.03 
55,000 บาทข้ึนไป 18 4.68 

รวม 385 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

คือ 35,001 – 45,000 บาท ร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ 25,001 – 35,000 บาท ร้อยละ 32.73  45,001 – 
55,000 บาท ร้อยละ 14.03 15,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 8.57 55,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 4.68 และ ต ่า
กวา่ 15,000 บาท ร้อยละ 3.90 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการพกัอาศยัในปัจจุบนั 
 

การพกัอาศัยในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

อาศยัอยูท่ี่บา้นพอ่แม่ 244 63.38 

อาศยัอยูท่ี่บา้นญาติ 65 16.88 

เช่าหอพกั 41 10.65 

เช่าบา้นพกั 26 6.75 

อ่ืนๆ 9 2.34 

รวม 385 100.00 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่  อาศยัอยูท่ี่คอนโดมิเนียม (5 ราย) และไม่ระบุ (4 ราย) 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ การพกัอาศยัในปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อาศยั
อยูท่ี่บา้นพ่อแม่ ร้อยละ 63.38 รองลงมาคือ อาศยัอยูท่ี่บา้นญาติ ร้อยละ 16.88 เช่าหอพกั ร้อยละ 10.65 
เช่าบา้นพกั ร้อยละ 6.75 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 2.34 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ
ท่ีก าลงัเรียนพิเศษภาษาองักฤษในปัจจุบนั 

 

โรงเรียนสอนภาษาองักฤษที่ก าลงัเรียนพเิศษภาษาองักฤษ จ านวน ร้อยละ 

สถาบนัสอนภาษา เอ ย ูเอ (AUA Language Center) 167 43.38 

อีเอฟแอล เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ (EFL Learning Centre) 16 4.16 

โรงเรียนภาษาองักฤษ ลอนดอนเฮา้ส์ (London House) 28 7.27 

บริติช เคานซิล (British Council) 192 49.87 

อีซีซี (ECC) 56 14.55 

สถาบนัภาษาองักฤษ อีเอฟอี (EFE) 20 5.19 

โรงเรียนบา้นภาษา เอน็อีเอส (NES) 118 30.65 

สถาบนัสอนภาษาองักฤษ อีเอฟ อิงลิชเฟิร์ส (EF English First) 35 9.09 

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดม่ี (GEE English 
Academy) 

17 4.42 

สถาบนัสอนภาษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (Language Institute 
Chiang Mai University) 

32 8.31 

โรงเรียนการส่ือสารภาษา เชียงใหม่ หรือ Direct English 17 4.42 

โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพฒันา (CEC) 14 3.64 

อ่ืนๆ 13 3.38 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่  เรียนท่ีบา้นของครูท่ีโรงเรียน หรือ อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (5 ราย) Wall Street 
English เชียงใหม่(4 ราย) และไม่ระบุ (4 ราย) 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ โรงเรียนสอนภาษาองักฤษท่ีก าลงัเรียนพิเศษภาษาองักฤษในปัจจุบนั
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ บริติช เคานซิล (British Council) ร้อยละ 49.87รองลงมาคือ 
สถาบันสอนภาษา เอ ยู เอ (AUA Language Center) ร้อยละ 43.38 โรงเรียนบ้านภาษา เอ็นอีเอส 
(NES) ร้อยละ 30.65 อีซีซี (ECC) ร้อยละ 14.55 สถาบนัสอนภาษาองักฤษ อีเอฟ อิงลิชเฟิร์ส (EF 
English First) ร้อยละ 9.09 สถาบนัสอนภาษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (Language Institute Chiang Mai 
University) ร้อยละ 8.31 โรงเรียนภาษาองักฤษ ลอนดอนเฮา้ส์ (London House) ร้อยละ 7.27 สถาบนั
ภาษาองักฤษ อีเอฟอี (EFE) ร้อยละ 5.19 สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดม่ี (GEE 
English Academy) และ โรงเรียนการส่ือสารภาษา เชียงใหม่ หรือ Direct English ร้อยละ 4.42 เท่ากนั 
อี เอฟแอล เลิ ร์น น่ิง เซ็น เตอร์ (EFL Learning Centre) ร้อยละ 4.16 โรงเรียนสอนภาษาและ
คอมพิวเตอร์เกียรติพฒันา (CEC) ร้อยละ 3.64 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 3.38 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งข้อมูลเก่ียวกับ
โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
 

แหล่งข้อมูลเกีย่วกบัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ  จ านวน ร้อยละ 

รู้จกัดว้ยตวัเอง 68 17.66 
ครอบครัวหรือญาติแนะน า 47 12.21 

เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า 158 41.04 

หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน / นิตยาสาร 26 6.75 

แผน่พบั / ใบปลิว 133 34.55 

อินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต์ 120 31.17 

ครู/อาจารยท่ี์โรงเรียน 41 10.65 

ป้ายโฆษณากลางแจง้ 100 25.97 

ส่ือวทิย ุ 17 4.42 

อ่ืนๆ 9 2.34 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่  Facebook ของสถาบนัภาษาองักฤษ (4 ราย) ป้ายในห้างสรรพสินคา้ (3 ราย) และไม่ระบุ 
(2 ราย) 
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 จากตารางท่ี  4.8 พบว่า แหล่งข้อมูลเก่ียวกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า ร้อยละ 41.04 รองลงมาคือ แผ่นพบั / ใบปลิว 
ร้อยละ 34.55 อินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์ร้อยละ 31.17 ป้ายโฆษณากลางแจง้ ร้อยละ 25.97  รู้จกัดว้ยตวัเอง 
ร้อยละ 17.66 ครอบครัวหรือญาติแนะน า ร้อยละ 12.21 ครู/อาจารย์ท่ีโรงเรียน ร้อยละ 10.65 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน / นิตยาสาร ร้อยละ 6.75 ส่ือวทิย ุร้อยละ 4.42 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 2.34 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาโดยเฉล่ียในการ
เรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อหลกัสูตร 
 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเรียนพเิศษภาษาองักฤษ  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10 ชัว่โมง 20 5.19 
11 – 20 ชัว่โมง 57 14.81 
21 – 30 ชัว่โมง 134 34.81 
31 – 40 ชัว่โมง 89 23.12 
41 – 50 ชัว่โมง 67 17.40 
มากกวา่ 50 ชัว่โมง ข้ึนไป 18 4.68 

รวม 385 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ ต่อหลักสูตรของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 21 – 30 ชั่วโมง ร้อยละ 34.81
รองลงมาคือ 31 – 40 ชั่วโมง ร้อยละ 23.12 41 – 50 ชั่วโมง ร้อยละ 17.40 11 – 20 ชั่วโมง ร้อยละ 
14.81 ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10 ชั่วโมง ร้อยละ 5.19 และ มากกว่า 50 ชั่วโมง ข้ึนไป ร้อยละ 4.68 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการ
เรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อหลกัสูตร 
 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการเรียนพเิศษภาษาองักฤษ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 3,000 บาท 76 19.74 
3,001 - 6,000 บาท 115 29.87 
6,001 - 9,000 บาท 79 20.52 
9,001 - 12,000 บาท 75 19.48 
12,001 - 15,000 บาท 27 7.01 
มากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป 13 3.38 

รวม 385 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียในการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษ ต่อหลกัสูตรของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 3,001 - 6,000 บาท ร้อยละ 29.87
รองลงมาคือ 6,001 - 9,000 บาท ร้อยละ 20.52 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3,000 บาท ร้อยละ 19.74 9,001 - 
12,000 บาท ร้อยละ 19.48 12,001 - 15,000 บาท ร้อยละ 7.01 และมากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 
3.38 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัในการเลือกเรียนพิเศษ
ภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
 

วนัในการเลอืกเรียนพเิศษภาษาองักฤษ  จ านวน ร้อยละ 

วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 146 37.92 

วนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ 292 75.84 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 385 ราย 
 
จากตารางท่ี  4.11 พบว่า ว ันในการเลือกเรียนพิ เศษภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอน

ภาษาองักฤษของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ วนัหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ ร้อยละ 75.84 
และ วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) ร้อยละ 37.92 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในเลือกเรียน
พิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
 

ช่วงเวลาในเลอืกเรียนพเิศษภาษาองักฤษ  จ านวน ร้อยละ 

8:00-12:00 น. 106 27.53 

12:01-16:00 น. 192 49.87 

16:01-20:00 น. 155 40.26 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 385 ราย 
 

จากตารางท่ี  4.12 พบว่า ช่วงเวลาในเลือกเรียนพิ เศษภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 12:01-16:00 น. ร้อยละ 49.87 รองลงมาคือ 16:01-
20:00 น. ร้อยละ 40.26 และ 8:00-12:00 น. ร้อยละ 27.53 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนชัว่โมงในการเรียน
พิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 

 

จ านวนช่ัวโมงในการเรียนพเิศษภาษาองักฤษ  จ านวน ร้อยละ 

1-2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 41 10.65 

3-4 ชัว่โมง/สัปดาห์ 109 28.31 

5-6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 141 36.62 

7 ชัว่โมง/สัปดาห์ ข้ึนไป 94 24.42 

รวม 385 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า จ  านวนชั่วโมงในการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอน

ภาษาองักฤษของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 5-6 ชัว่โมง/สัปดาห์ ร้อยละ 36.62 รองลงมาคือ 3-
4 ชัว่โมง/สัปดาห์ ร้อยละ 28.31 7 ชัว่โมง/สัปดาห์ ข้ึนไป ร้อยละ 24.42 และ 1-2 ชัว่โมง/สัปดาห์ ร้อย
ละ 10.65 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนนักเรียนต่อ
หอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ท่ีเหมาะสม 
 

จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพเิศษภาษาองักฤษ  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10 คน 113 29.35 

11 – 20 คน 151 39.22 

21 – 30 คน 97 25.19 

31 – 40 คน 14 3.64 

มากกวา่ 40 คนข้ึนไป 10 2.60 

รวม 385 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า  จ  านวนนักเรียนต่อห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอน

ภาษาองักฤษ ท่ีเหมาะสมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 11 – 20 คน ร้อยละ 39.22 รองลงมา
คือ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10 คน ร้อยละ 29.35 21 – 30 คน ร้อยละ 25.19 31 – 40 คน ร้อยละ 3.64 และ 
มากกวา่ 40 คนข้ึนไป ร้อยละ 2.60 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจุดประสงค์ในการเรียน
พิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
 

จุดประสงค์ในการเรียนพเิศษภาษาองักฤษ จ านวน ร้อยละ 

เพื่อพฒันาผลการเรียนใหดี้ข้ึน 106 27.53 

เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั (Entrance) 155 40.26 

เพื่อการติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติ 48 12.47 

เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 112 29.09 

อ่ืนๆ 16 4.16 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 385 ราย 
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่  เพื่อเตรียมตวัสอบ TOEFL/IELTS (9 ราย) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปอยู่

ต่างประเทศ (3 ราย) ผูป้กครองตอ้งการใหเ้รียน (2 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 
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 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า จุดประสงค์ในการเรียนพิ เศษภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลยั (Entrance) ร้อยละ 40.26 รองลงมาคือ เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม ร้อยละ 29.09  เพื่อพฒันา
ผลการเรียนให้ดีข้ึน ร้อยละ 27.53 เพื่อการติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติ ร้อยละ 12.47 และ อ่ืนๆ ร้อย
ละ 4.16 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นของการเรียน
พิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อผลการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 

 
ความคิดเห็นของการเรียนพเิศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอน

ภาษาองักฤษ ต่อผลการเรียนวชิาภาษาองักฤษ  
จ านวน ร้อยละ 

ช่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึนมาก 217 56.36 

ช่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึนปานกลาง 94 24.42 

ไม่ช่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึน 60 15.58 

ยงัไม่ทราบ 14 3.64 

รวม 385 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ความคิดเห็นของการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอน

ภาษาองักฤษ ต่อผลการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ช่วยให้เกรดวชิา
องักฤษดีข้ึนมาก ร้อยละ 56.36 รองลงมาคือ ช่วยให้เกรดวิชาองักฤษดีข้ึนปานกลาง ร้อยละ 24.42 ไม่
ช่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึน ร้อยละ 15.58 และ ยงัไม่ทราบ ร้อยละ 3.64 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 สถาบนัมีช่ือเสียงเป็น
ท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 

300 49 27 9 0 4.66 
1 

(77.92) (12.73) (7.01) (2.34) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.2 สถาบนัไดรั้บการ
รับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

18 37 235 48 47 2.82 
11 

(4.68) (9.61) (61.04) (12.47) (12.21) (ปานกลาง) 

1.3 สถาบนัไดรั้บการ
ยอมรับในระดบั
นานาชาติ เช่น 
สถาบนัสอนภาษา เอ 
ย ูเอ, บริติช เคานซิล 
เป็นตน้ 

88 205 46 46 0 3.87 

4 
(22.86) (53.25) (11.95) (11.95) (0.00) (มาก) 

1.4 สถาบนัมีบริการอ่ืน
นอกเหนือจากการ
สอน เช่น บริการแนะ
แนวศึกษาต่อ
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

75 179 80 38 13 3.69 

5 
(19.48) (46.49) (20.78) (9.87) (3.38) (มาก) 

1.5 สถาบนัสามารถจดั
กลุ่มเรียนส่วนตวัและ
เลือกเวลาเรียนได้
อยา่งท่ีตอ้งการ 

292 51 21 13 8 4.57 

2 
(75.84) (13.25) (5.45) (3.38) (2.08) (มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.6 สถาบนัจดัจ านวน
นกัเรียนในหน่ึงชั้น
เรียนมีไม่มากจนเกินไป 
เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 
คน เป็นตน้ 

281 63 28 3 10 4.56 

3 
(72.99) (16.36) (7.27) (0.78) (2.60) (มากท่ีสุด) 

1.7 สถาบนัมีหลกัสูตรให้
เลือกหลากหลาย 
สามารถสนองความ
ตอ้งการได ้เช่น หลกั
ภาษาไวยากรณ์
(Grammar) และการ
สนทนา 
(Conversation), อ่าน-
เขียน เป็นตน้ 

76 179 54 41 35 3.57 

6 
(19.74) (46.49) (14.03) (10.65) (9.09) (มาก) 

1.8 สถาบนัมีหลกัสูตรการ
เรียนการสอนท่ีต่อเน่ือง
และมีการเล่ือน
ระดบัชั้นข้ึนไป 

37 70 228 35 15 3.21 

9 
(9.61) (18.18) (59.22) (9.09) (3.90) (ปานกลาง) 

1.9 สถาบนัมีอุปกรณ์ และ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนเหมาะสม
กบัหลกัสูตร เช่น 
หนงัสือเรียน ซีดี เป็น
ตน้ 

70 176 57 36 46 3.49 

8 
(18.18) (45.71) (14.81) (9.35) (11.95) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.10 การก าหนดจ านวน
ชัว่โมงเรียนต่อ
หลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 

78 163 62 43 39 3.51 

7 
(20.26) (42.34) (16.10) (11.17) (10.13) (มาก) 

1.11 มีการออกใบ
ประกาศนียบตัรเม่ือ
เรียนจบหลกัสูตร 

37 70 191 52 35 3.06 
10 

(9.61) (18.18) (49.61) (13.51) (9.09) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.73 

  
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลอยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั
อย่างกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 4.66) สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนได้อย่างท่ี
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.57) และสถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 
10 หรือ 20 คน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ได้แก่ สถาบนัได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เช่น สถาบนัสอนภาษา เอ ยู เอ, บริติช เคานซิล เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.87) สถาบนัมี
บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน เช่น บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.69)
สถาบนัมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย สามารถสนองความตอ้งการได้ เช่น หลกัภาษาไวยากรณ์
(Grammar) และการสนทนา (Conversation), อ่าน-เขียน เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.57) และการก าหนด
จ านวนชัว่โมงเรียนต่อหลกัสูตรมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
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ส าหรับปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ สถาบนัมีอุปกรณ์ และ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนเหมาะสมกบัหลกัสูตร เช่น หนังสือเรียน ซีดี เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.49) สถาบนัมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีต่อเน่ืองและมีการเล่ือนระดบัชั้นข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 3.21)มี
การออกใบประกาศนียบตัรเม่ือเรียนจบหลกัสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.06) และสถาบนัได้รับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (ค่าเฉล่ีย 2.82) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
ราคา 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัที่มีผล     

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละ
หลกัสูตรเหมาะสมกบั
จ านวนชัว่โมงการสอน 

63 195 71 41 15 3.65 
2 

(16.36) (50.65) (18.44) (10.65) (3.90) (มาก) 

2.2 สามารถผอ่นช าระค่าเรียน
เป็นงวดได ้

74 187 47 48 29 3.59 
3 

(19.22) (48.57) (12.21) (12.47) (7.53) (มาก) 

2.3 มีการรับช าระเงินโดยจ่าย
ผา่นบตัรเครดิต 

5 14 75 258 33 2.22 
6 

(1.30) (3.64) (19.48) (67.01) (8.57) (นอ้ย) 

2.4 มีการรับช าระเงินโดยจ่าย
ผา่นธนาคาร 

15 37 226 61 46 2.78 
5 

(3.90) (9.61) (58.70) (15.84) (11.95) (ปานกลาง) 

2.5 สามารถต่อรองราคาได ้ 33 66 187 49 50 2.96 
4 

(8.57) (17.14) (48.57) (12.73) (12.99) (ปานกลาง) 

2.6 มีการแสดงราคาของแต่
ละหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์
แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ 
เป็นตน้ 

88 198 69 30 0 3.89 

1 
(22.86) (51.43) (17.92) (7.79) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.18 

  
(ปานกลาง) 

 
 

 
 
 



 

28 
 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นราคา มีผลอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.18) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรได้
อย่างชดัเจน เช่น ในเว็บไซต์ แผ่นพบั หรือ โบรชัวร์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละ
หลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.65) และสามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวด
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ สามารถต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 2.96) และ มีการรับช าระเงินโดยจ่ายผา่นธนาคาร (ค่าเฉล่ีย 2.78) 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดับน้อย คือ มีการรับช าระเงินโดยจ่ายผ่านบัตร
เครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.22) 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 สถานท่ีตั้งของ
สถาบนัมีความ
สะดวกต่อการ
เดินทาง 

78 178 58 41 30 3.61 

4 
(20.26) (46.23) (15.06) (10.65) (7.79) (มาก) 

3.2 สถานท่ีตั้งอยูใ่น
แหล่งชุมชน หรือยา่น
การคา้ 

68 175 45 52 45 3.44 
6 

(17.66) (45.45) (11.69) (13.51) (11.69) (ปานกลาง) 

3.3 สถานท่ีตั้งติดถนน
ใหญ่ และมี
ทางเขา้ออกสะดวก 

49 62 216 36 22 3.21 
7 

(12.73) (16.10) (56.10) (9.35) (5.71) (ปานกลาง) 

3.4 สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บั
โรงเรียน/บา้น/ท่ี
ท างานของผูเ้รียน 

22 35 221 66 41 2.82 
9 

(5.71) (9.09) (57.40) (17.14) (10.65) (ปานกลาง) 

3.5 มีท่ีจอดรถของ
สถาบนัสะดวกและ
เพียงพอต่อผูเ้รียน 

16 35 186 108 40 2.69 
10 

(4.16) (9.09) (48.31) (28.05) (10.39) (ปานกลาง) 

3.6 มีช่องทางท่ีใหติ้ดต่อ
กบัทางสถาบนัผา่น
ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้
สะดวก 

75 171 67 37 35 3.56 

5 
(19.48) (44.42) (17.40) (9.61) (9.09) (มาก) 

3.7 การโทรศพัทติ์ดต่อ
กบัสถาบนัท าไดง่้าย 
(โทรติดง่าย สายวา่ง) 

121 225 39 0 0 4.21 
1 

(31.43) (58.44) (10.13) (0.00) (0.00) (มาก) 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.8 เวลาเปิด-ปิดของ
สถาบนัสะดวกต่อการ
ใหบ้ริการ 

74 222 45 44 0 3.85 
2 

(19.22) (57.66) (11.69) (11.43) (0.00) (มาก) 

3.9 สถาบนัมีจ  านวนสาขา
ใหบ้ริการเพียงพอ 

43 58 182 60 42 3.00 
8 

(11.17) (15.06) (47.27) (15.58) (10.91) (ปานกลาง) 

3.10 เวบ็ไซดข์องสถาบนั
ใหร้ายละเอียดชดัเจน 

74 199 50 45 17 3.70 
3 

(19.22) (51.69) (12.99) (11.69) (4.42) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.41 

  
(ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลอยูใ่น
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ การโทรศพัทติ์ดต่อกบั
สถาบันท าได้ง่าย (โทรติดง่าย สายว่าง) (ค่าเฉล่ีย 4.21) เวลาเปิด-ปิดของสถาบันสะดวกต่อการ
ให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.85) เวบ็ไซด์ของสถาบนัให้รายละเอียดชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.70) สถานท่ีตั้งของ
สถาบนัมีความสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.61) และมีช่องทางท่ีใหติ้ดต่อกบัทางสถาบนัผา่นทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดส้ะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยู่
ในแหล่งชุมชน หรือย่านการคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.44) สถานท่ีตั้งติดถนนใหญ่ และมีทางเขา้ออกสะดวก 
(ค่าเฉล่ีย 3.21) สถาบนัมีจ านวนสาขาใหบ้ริการเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.00) สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโรงเรียน/
บา้น/ท่ีท างานของผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 2.82) และมีท่ีจอดรถของสถาบนัสะดวกและเพียงพอต่อผูเ้รียน 
(ค่าเฉล่ีย 2.69) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 การโฆษณาผา่นทาง
ส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว 
วทิย ุหนงัสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้ 

80 181 51 37 36 3.60 

4 
(20.78) (47.01) (13.25) (9.61) (9.35) (มาก) 

4.2 มีการแจกเอกสาร
ใบปลิว แผน่พบัตาม
สถานท่ีต่างๆ เช่น 
สถาบนัการศึกษา 
หรือหา้งสรรพสินคา้ 
เพื่อโฆษณาสถาบนั 
และแจง้ก าหนดการ
เปิดเทอมใหม่ 

80 191 60 38 16 3.73 

3 
(20.78) (49.61) (15.58) (9.87) (4.16) (มาก) 

4.3 มีของสมนาคุณ หรือ
ของขวญัตอบแทนแก่
ผูเ้รียนในรูปแบบ
ต่างๆตามโอกาส เช่น 
วนัปีใหม่ วนัเกิด 

36 52 226 45 26 3.07 

7 
(9.35) (13.51) (58.70) (11.69) (6.75) (ปานกลาง) 

4.4 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลด
พิเศษ หากมีการ
ลงทะเบียนเรียน
ต่อเน่ืองในเทอม
ถดัไป 

38 49 199 60 39 2.97 

8 
(9.87) (12.73) (51.69) (15.58) (10.13) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.5 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลด
พิเศษ หากมีการ
ลงทะเบียนเรียน
มากกวา่ 1 หลกัสูตร 

85 167 54 44 35 3.58 

6 
(22.08) (43.38) (14.03) (11.43) (9.09) (มาก) 

4.6 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลด
พิเศษ หากลงทะเบียน
เรียนพร้อมกนัหลายคน 

88 210 49 38 0 3.90 
2 

(22.86) (54.55) (12.73) (9.87) (0.00) (มาก) 

4.7 มีการโฆษณาโดยการ 
ส่งขอ้มลูข่าวสารผา่น
ทางโทรศพัท ์เช่น การ
ส่ง SMS แจง้เร่ืองสิทธิ
พิเศษ การรับส่วนลด 
ก าหนดการลงทะเบียน 
เป็นตน้ 

22 42 220 51 50 2.83 

9 
(5.71) (10.91) (57.14) (13.25) (12.99) 

(ปาน
กลาง) 

4.8 สถาบนัร่วมสนบัสนุน
กิจกรรมเพ่ือสังคม เช่น 
งานกีฬาของสถาบนั 
การศึกษา เป็นตน้ 

19 38 196 98 34 2.77 

10 
(4.94) (9.87) (50.91) (25.45) (8.83) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.9 มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์
สถาบนั ผา่นช่องทาง
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter 

280 55 30 12 8 4.52 

1 
(72.73) (14.29) (7.79) (3.12) (2.08) (มากท่ีสุด) 

4.10 มีบริการใหท้ดลอง
เรียนก่อนสมคัรเรียน
กบัสถาบนั 

73 184 57 36 35 3.58 
5 

(18.96) (47.79) (14.81) (9.35) (9.09) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 

  
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
โดยปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมากท่ีสุด คือ มีการโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลด

พิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน (ค่าเฉล่ีย 3.90) มีการแจกเอกสารใบปลิว แผน่พบัตาม
สถานท่ีต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา หรือห้างสรรพสินคา้ เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการ
เปิดเทอมใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.73) การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่น
ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.60) มีบริการให้ทดลองเรียนก่อนสมคัรเรียนกบัสถาบนั และผูเ้รียนไดรั้บ
ส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนมากกวา่ 1 หลกัสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.58) เท่ากนั ตามล าดบั 
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ส าหรับปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ มีของ
สมนาคุณ หรือของขวญัตอบแทนแก่ผูเ้รียนในรูปแบบต่างๆตามโอกาส เช่น วนัปีใหม่ วนัเกิด 
(ค่าเฉล่ีย 3.07) ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองในเทอมถดัไป (ค่าเฉล่ีย 
2.97) มีการโฆษณาโดยการ ส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นทางโทรศพัท ์เช่น การส่ง SMS แจง้เร่ืองสิทธิพิเศษ 
การรับส่วนลด ก าหนดการลงทะเบียน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.83) และ สถาบนัร่วมสนบัสนุนกิจกรรม
เพื่อสังคม เช่น งานกีฬาของสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.77) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  

 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.1 ครูผูส้อนมีความรู้ 
ความสามารถความ
ช านาญ และสามารถ
อธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
ไดง่้ายและชดัเจน 

257 61 34 19 14 4.37 

2 
(66.75) (15.84) (8.83) (4.94) (3.64) (มาก) 

5.2 ครูผูส้อนเป็นเจา้ของ
ภาษา เช่น อาจารยช์าว
องักฤษ หรือ อเมริกนั 
เป็นตน้ 

21 34 181 101 48 2.69 

8 
(5.45) (8.83) (47.01) (26.23) (12.47) (ปานกลาง) 

5.3 ครูผูส้อนสอนตรงตาม
วตัถุประสงคแ์ละตรง
ตามหลกัสูตร ท่ีผูเ้รียน
ตอ้งการ 

21 37 244 56 27 2.92 

7 
(5.45) (9.61) (63.38) (14.55) (7.01) (ปานกลาง) 

5.4 ครูผูส้อนมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 

287 61 18 6 13 4.57 
1 

(74.55) (15.84) (4.68) (1.56) (3.38) (มากท่ีสุด) 

5.5 ครูผูส้อนปฏิบติัต่อ
ผูเ้รียนทุกคนอยา่งเท่า
เทียม 

38 65 190 60 32 3.04 
6 

(9.87) (16.88) (49.35) (15.58) (8.31) (ปานกลาง) 

5.6 เจา้หนา้ท่ีสามารถให้
ขอ้มลูต่างๆ ท่ีผูเ้รียน
ตอ้งการอยา่งครบถว้น 
รวดเร็วและถูกตอ้ง 

41 63 231 25 25 3.18 

5 
(10.65) (16.36) (60.00) (6.49) (6.49) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.7 เจา้หนา้ท่ีมีความ
กระตือรือร้น และเตม็
ใจในการใหบ้ริการ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

80 184 62 37 22 3.68 

4 
(20.78) (47.79) (16.10) (9.61) (5.71) (มาก) 

5.8 เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ 
และมีมนุษยสัมพนัธ์ที่
ดีต่อผูเ้รียน 

75 214 50 46 0 3.83 
3 

(19.48) (55.58) (12.99) (11.95) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัด้านบุคลากร มีผลอยู่ในระดบั มาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.53) 

โดยปัจจยัย่อยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ
ความช านาญ และสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.37) เจา้หน้าท่ีมีความ
สุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น และเต็ม
ใจในการใหบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการอยา่งครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.18) ครูผูส้อนปฏิบติัต่อผูเ้รียนทุก
คนอยา่งเท่าเทียม (ค่าเฉล่ีย 3.04) ครูผูส้อนสอนตรงตามวตัถุประสงค์และตรงตามหลกัสูตร ท่ีผูเ้รียน
ตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 2.92) และ ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา เช่น อาจารยช์าวองักฤษ หรือ อเมริกนั เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.69) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ  

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 มีขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่ซบัซอ้น 

274 51 42 9 9 4.49 
1 

(71.17) (13.25) (10.91) (2.34) (2.34) (มาก) 

6.2 มีการทดสอบวดัระดบั
ความรู้ในระหวา่งเรียน 
และก่อนการเล่ือนระดบั
ทั้งขอ้เขียนและสัมภาษณ์
กบัครูผูส้อน 

13 11 68 260 33 2.25 

6 
(3.38) (2.86) (17.66) (67.53) (8.57) (นอ้ย) 

6.3 มีระบบการชดเชยเวลา
เรียน หากผูเ้รียนหรือ
ผูส้อนไม่วา่ง 

77 192 52 44 20 3.68 
3 

(20.00) (49.87) (13.51) (11.43) (5.19) (มาก) 

6.4 เอกสารที่ใชป้ระกอบการ
สมคัรเรียน มีความ
เหมาะสม  เช่น รูปถ่าย 
ใบเสร็จการจ่ายเงิน บตัร
ประจ าตวันกัเรียน เป็นตน้ 

55 46 202 49 33 3.11 

5 
(14.29) (11.95) (52.47) (12.73) (8.57) 

(ปาน
กลาง) 

6.5 สถานบนัมีการส่งอีเมล ์
หรือ โทรศพัท ์เตือน
นกัเรียน เม่ือถึง
ก าหนดเวลาเรียนหรือเปิด
หลกัสูตร 

75 180 60 31 39 3.57 

4 
(19.48) (46.75) (15.58) (8.05) (10.13) (มาก) 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.6 มีการสอนเสริมใหก้บั
นกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจ
เน้ือหาท่ีเรียน เช่น 
สอนเพ่ิมฟรีส าหรับ 
กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจ
เน้ือหา เป็นตน้ 

93 197 53 42 0 3.89 

2 
(24.16) (51.17) (13.77) (10.91) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีผลอยูใ่น

ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
โดยปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก ได้แก่ มีขั้นตอนการ

ลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น (ค่าเฉล่ีย 4.49) มีการสอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ียงัไม่
เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) มีระบบ
การชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่ว่าง (ค่าเฉล่ีย 3.68) และสถานบนัมีการส่งอีเมล์ หรือ 
โทรศพัท ์เตือนนกัเรียน เม่ือถึงก าหนดเวลาเรียนหรือเปิดหลกัสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง คือ เอกสารท่ีใช้
ประกอบการสมคัรเรียน มีความเหมาะสม  เช่น รูปถ่าย ใบเสร็จการจ่ายเงิน บตัรประจ าตวันกัเรียน 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.11) 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย  คือ มีการทดสอบวดั
ระดบัความรู้ในระหวา่งเรียน และก่อนการเล่ือนระดบัทั้งขอ้เขียนและสัมภาษณ์กบัครูผูส้อน (ค่าเฉล่ีย 
2.25) 
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ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 โต๊ะ และเกา้อ้ีเรียน มี
ความเหมาะสมต่อ
การนัง่เรียน 
(สะดวกสบาย) 

67 160 61 53 44 3.40 

7 
(17.40) (41.56) (15.84) (13.77) (11.43) (ปานกลาง) 

7.2 หอ้งเรียนมีขนาด
เหมาะสมกบัจ านวน
ผูเ้รียน 

67 166 65 46 41 3.45 
6 

(17.40) (43.12) (16.88) (11.95) (10.65) (ปานกลาง) 

7.3 หอ้งเรียนติด
เคร่ืองปรับอากาศ 

275 65 27 12 6 4.54 
1 

(71.43) (16.88) (7.01) (3.12) (1.56) (มากท่ีสุด) 

7.4 ความสะอาดของ
สถานท่ีโดยรวมทั้งใน
และนอกหอ้งเรียน 

75 173 52 37 48 3.49 
5 

(19.48) (44.94) (13.51) (9.61) (12.47) (ปานกลาง) 

7.5 สภาพบรรยากาศของ
สถาบนัเหมาะสมต่อ
การเรียนการสอน 
เช่น แสงสวา่ง
เพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวน เป็นตน้ 

69 187 57 52 20 3.61 

4 
(17.92) (48.57) (14.81) (13.51) (5.19) (มาก) 

7.6 มีพ้ืนท่ีนัง่พกัพร้อม
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกไวบ้ริการ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์น ้าด่ืม
และลูกอม หรือ ร้านส
แน็คบาร์ (Snack bar) 
เป็นตน้ 

65 224 54 42 0 3.81 

2 
(16.88) (58.18) (14.03) (10.91) (0.00) (มาก) 

 



 

40 
 

 

ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัที่มีผล     

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.7 อุปกรณ์การเรียนการ
สอนเหมาะสม
ครบถว้น และ
ทนัสมยั เช่น 
หอ้งปฏิบติัการทาง
ภาษา (Sound Lab) 
เป็นตน้ 

37 65 183 61 39 3.00 

8 
(9.61) (16.88) (47.53) (15.84) (10.13) (ปานกลาง) 

7.8 ป้ายช่ือสถาบนัเห็นได้
ชดัเจน 

24 47 221 62 31 2.92 
9 

(6.23) (12.21) (57.40) (16.10) (8.05) (ปานกลาง) 

7.9 ระบบรักษาความ
ปลอดภยัของสถาบนั
มีความเหมาะสม เช่น 
มีพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั มีกลอ้ง
วงจรปิด หรือ CCTV 
เป็นตน้ 

8 10 85 256 26 2.27 

10 
(2.08) (2.60) (22.08) (66.49) (6.75) (นอ้ย) 

7.10 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาด
และเพียงพอกบั
นกัเรียน 

87 178 50 36 34 3.64 
3 

(22.60) (46.23) (12.99) (9.35) (8.83) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.42 

  
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีผลอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ
หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 4.54) 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก ไดแ้ก่ 
มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนงัสือพิมพ ์น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านส
แน็คบาร์ (Snack bar) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.81) มีห้องน ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกับนักเรียน (ค่าเฉล่ีย 
3.64) และสภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการเรียนการสอน เช่น แสงสว่างเพียงพอ ไม่มี
เสียงรบกวน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ความสะอาดของสถานท่ีโดยรวมทั้งในและนอกห้องเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.49) ห้องเรียนมีขนาด
เหมาะสมกับจ านวนผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 3.45) โต๊ะ และเก้าอ้ีเรียน มีความเหมาะสมต่อการนั่งเรียน 
(สะดวกสบาย) (ค่าเฉล่ีย 3.40) อุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสมครบถ้วน และทันสมัย เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.00) และป้ายช่ือสถาบันเห็นได้ชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 2.92)  ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย คือ 
ระบบรักษาความปลอดภยัของสถาบนัมีความเหมาะสม เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้ง
วงจรปิด หรือ CCTV เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.27) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.73 มาก 1 

ปัจจยัดา้นราคา  3.18 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.41 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.46 ปานกลาง 4 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.53 มาก 2 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.50 มาก 3 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.42 ปานกลาง 5 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในการเลอืกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา และแผนกการเรียน  
  
3.1 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
การเลอืกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา  
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ นั้นผูศึ้กษาตอ้งการทราบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
อยู่ในสถานศึกษา แตกต่างกนัจะมีระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ แตกต่างกนั 
มากน้อยเพียงใด โดยข้อมูลท่ีได้สามารถน าไปใช้ปรับปรุงแผนการตลาดของโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษ ไดต่้อไป ผูศึ้กษาจึงท าการหาค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา 
ดงัน้ี  
 
ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 4.69 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 สถาบนัไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ 2.78 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.3 สถาบนัไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ เช่น สถาบนั
สอนภาษา เอ ย ูเอ, บริติช เคานซิล เป็นตน้ 

4.05 3.48 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.4 สถาบนัมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน เช่น บริการแนะ
แนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ 

3.80 3.43 

(มาก) (ปานกลาง) 

1.5 สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนได้
อยา่งท่ีตอ้งการ 

4.62 4.46 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.6 สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่มาก
จนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้ 

4.60 4.48 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.7 สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย สามารถสนองความ
ตอ้งการได ้เช่น หลกัภาษาไวยากรณ์(Grammar) และการ
สนทนา (Conversation), อ่าน-เขียน เป็นตน้ 

3.52 3.69 

(มาก) (มาก) 

1.8 สถาบนัมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีต่อเน่ืองและมีการ
เล่ือนระดบัชั้นข้ึนไป 

3.22 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 สถาบนัมีอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัหลกัสูตร เช่น หนงัสือเรียน ซีดี เป็นตน้ 

3.52 3.42 

(มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.10 การก าหนดจ านวนชัว่โมงเรียนต่อหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 

3.51 3.53 

(มาก) (มาก) 

1.11 มีการออกใบประกาศนียบตัรเม่ือเรียนจบหลกัสูตร 3.03 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76 3.66 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน ให้ ปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 4.69) สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียน
ส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.62) และ  สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึง
ชั้นเรียนมีไม่มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.60) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถาบนัมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 4.59) สถาบันจัดจ านวนนักเรียนในหน่ึงชั้ นเรียนมีไม่มาก
จนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) และ  สถาบันสามารถจดักลุ่มเรียน
ส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.46) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านราคา จ าแนก
ตามประเภทของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมง
การสอน 

3.48 4.05 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.2 สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้ 3.45 3.93 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.3 มีการรับช าระเงินโดยจ่ายผา่นบตัรเครดิต 2.13 2.43 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

2.4 มีการรับช าระเงินโดยจ่ายผา่นธนาคาร 2.55 3.31 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 สามารถต่อรองราคาได ้ 2.71 3.51 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.6 มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ใน
เวบ็ไซต ์แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 

3.86 3.97 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.03 3.53 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชนให้ ปัจจยัดา้นราคา 
มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรได้อย่างชัดเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผ่นพบั หรือ โบรชัวร์ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน (ค่าเฉล่ีย 
3.48) และ  สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้(ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลให้ ปัจจยัด้านราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาค่าเล่าเรียนแต่
ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน (ค่าเฉล่ีย 4.05) มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตร
ได้อย่างชัดเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผ่นพบั หรือ โบรชัวร์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.97) และ  สามารถผ่อน
ช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้(ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อการเดินทาง 3.60 3.62 

(มาก) (มาก) 

3.2 สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน หรือยา่นการคา้ 3.53 3.24 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.3 สถานท่ีตั้งติดถนนใหญ่ และมีทางเขา้ออกสะดวก 3.50 2.55 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.4 สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโรงเรียน/บา้น/ท่ีท างานของผูเ้รียน 2.86 2.74 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.5 มีท่ีจอดรถของสถาบนัสะดวกและเพียงพอต่อผูเ้รียน 2.76 2.52 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 มีช่องทางท่ีใหติ้ดต่อกบัทางสถาบนัผา่นทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไดส้ะดวก 

3.60 3.45 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.7 การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สาย
วา่ง) 

4.24 4.15 

(มาก) (มาก) 

3.8 เวลาเปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการใหบ้ริการ 3.85 3.83 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.9 สถาบนัมีจ านวนสาขาใหบ้ริการเพียงพอ 3.50 2.95 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.10 เวบ็ไซดข์องสถาบนัใหร้ายละเอียดชดัเจน 3.75 3.59 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.26 

(มาก) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนให้ ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) (ค่าเฉล่ีย 4.24) เวลา
เปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  เวบ็ไซดข์องสถาบนัให้รายละเอียด
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาลให ้ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การโทรศัพท์ติดต่อกับสถาบันท าได้ง่าย (โทรติดง่าย สายว่าง) (ค่าเฉล่ีย 4.15) เวลาเปิด-ปิดของ
สถาบนัสะดวกต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  สถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อการ
เดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 

3.56 3.72 

(มาก) (มาก) 

4.2 มีการแจกเอกสารใบปลิว แผน่พบัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น 
สถาบนัการศึกษา หรือหา้งสรรพสินคา้ เพื่อโฆษณาสถาบนั 
และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่ 

3.68 3.85 

(มาก) (มาก) 

4.3 มีของสมนาคุณ หรือของขวญัตอบแทนแก่ผูเ้รียนใน
รูปแบบต่างๆตามโอกาส เช่น วนัปีใหม่ วนัเกิด 

3.07 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียน
ต่อเน่ืองในเทอมถดัไป 

2.70 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.5 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียน
มากกวา่ 1 หลกัสูตร 

3.57 3.61 

(มาก) (มาก) 

4.6 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนั
หลายคน 

3.93 3.84 

(มาก) (มาก) 

4.7 มีการโฆษณาโดยการ ส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นทางโทรศพัท ์
เช่น การส่ง SMS แจง้เร่ืองสิทธิพิเศษ การรับส่วนลด 
ก าหนดการลงทะเบียน เป็นตน้ 

2.87 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.8 สถาบนัร่วมสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น งานกีฬาของ
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

2.80 2.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.9 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter 

4.59 4.38 
(มากท่ีสุด) (มาก) 

4.10 มีบริการใหท้ดลองเรียนก่อนสมคัรเรียนกบัสถาบนั 3.58 3.59 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.43 3.51 

(ปานกลาง) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชนให้ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook, Twitter (ค่าเฉล่ีย 4.59) ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลาย
คน (ค่าเฉล่ีย 3.93) และ  มีการแจกเอกสารใบปลิว แผ่นพบัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา 
หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อโฆษณาสถาบัน และแจ้งก าหนดการเปิดเทอมใหม่  (ค่าเฉล่ีย 3.68) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาลให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบัน ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) มีการแจกเอกสารใบปลิว แผ่นพับตามสถานท่ีต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หรือ
ห้างสรรพสินคา้ เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  ผูเ้รียน
ไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนก
ตามประเภทของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ และสามารถ
อธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน 

4.37 4.37 

(มาก) (มาก) 

5.2 ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา เช่น อาจารยช์าวองักฤษ หรือ 
อเมริกนั เป็นตน้ 

2.67 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.3 ครูผูส้อนสอนตรงตามวตัถุประสงคแ์ละตรงตามหลกัสูตร ท่ี
ผูเ้รียนตอ้งการ 

2.93 2.89 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.4 ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 4.54 4.62 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.5 ครูผูส้อนปฏิบติัต่อผูเ้รียนทุกคนอยา่งเท่าเทียม 3.02 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 เจา้หนา้ท่ีสามารถใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการอยา่ง
ครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 

3.18 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น และเตม็ใจในการใหบ้ริการ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.78 3.47 

(มาก) (ปานกลาง) 

5.8 เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 3.85 3.78 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.54 3.52 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนให้ ปัจจยัด้าน
บุคลากร  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 4.54) ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ
ความช านาญ และสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.37) และ  เจา้หน้าท่ีมี
ความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาลให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ครูผูส้อนมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 4.62) ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ และสามารถ
อธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.37) และ  เจา้หน้าท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่
ซบัซอ้น 

4.49 4.47 

(มาก) (มาก) 

6.2 มีการทดสอบวดัระดบัความรู้ในระหวา่งเรียน และก่อนการ
เล่ือนระดบัทั้งขอ้เขียนและสัมภาษณ์กบัครูผูส้อน 

2.21 2.34 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

6.3 มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่วา่ง 3.75 3.53 

(มาก) (มาก) 

6.4 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการสมคัรเรียน มีความเหมาะสม  เช่น 
รูปถ่าย ใบเสร็จการจ่ายเงิน บตัรประจ าตวันกัเรียน เป็นตน้ 

3.12 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.5 สถานบนัมีการส่งอีเมล ์หรือ โทรศพัท ์เตือนนกัเรียน เม่ือถึง
ก าหนดเวลาเรียนหรือเปิดหลกัสูตร 

3.63 3.46 

(มาก) (ปานกลาง) 

6.6 มีการสอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน 
เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา เป็นตน้ 

3.99 3.66 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 3.42 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนให้ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 
4.49) มีการสอนเสริมให้กบันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่
เขา้ใจเน้ือหา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.99) และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่วา่ง 
(ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาลให ้ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.47) มีการสอนเสริมให้กบั
นักเรียนท่ียงัไม่เข้าใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เข้าใจเน้ือหา เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.66) และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผู ้เรียนหรือผูส้อนไม่ว่าง (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 โตะ๊ และเกา้อ้ีเรียน มีความเหมาะสมต่อการนัง่เรียน 
(สะดวกสบาย) 

3.56 3.03 

(มาก) (ปานกลาง) 

7.2 หอ้งเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน 3.70 2.90 

(มาก) (ปานกลาง) 

7.3 หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ 4.64 4.29 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

7.4 ความสะอาดของสถานท่ีโดยรวมทั้งในและนอกหอ้งเรียน 3.63 3.20 

(มาก) (ปานกลาง) 

7.5 สภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
เช่น แสงสวา่งเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน เป็นตน้ 

3.64 3.53 

(มาก) (มาก) 

7.6 มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์น ้าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack 
bar) เป็นตน้ 

3.91 3.59 

(มาก) (มาก) 

7.7 อุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสมครบถว้น และทนัสมยั 
เช่น ห้องปฏิบติัการทางภาษา (Sound Lab) เป็นตน้ 

3.03 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามประเภทของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียน
เอกชน 

โรงเรียน
รัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.8 ป้ายช่ือสถาบนัเห็นไดช้ดัเจน 2.93 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 ระบบรักษาความปลอดภยัของสถาบนัมีความเหมาะสม 
เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั มีกลอ้งวงจรปิด หรือ 
CCTV เป็นตน้ 

2.27 2.27 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

7.10 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอกบันกัเรียน 3.74 3.44 

(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 3.21 

(มาก) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชนให้ ปัจจยัดา้นการ

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 4.64) มีพื้นท่ีนัง่พกั
พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนังสือพิมพ์ น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ 
(Snack bar) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ  มีห้องน ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกบันกัเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาลให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 4.29) มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวกไวบ้ริการ เช่น หนังสือพิมพ์ น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 3.59) และ  สภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการเรียนการสอน เช่น แสงสว่าง
เพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของ
สถานศึกษา 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล 

n = 267 n = 118 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.76 มาก 3.66 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.03 ปานกลาง 3.53 มาก 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.52 มาก 3.26 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.43 ปานกลาง 3.51 มาก 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.54 มาก 3.52 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.53 มาก 3.42 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.50 มาก 3.21 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
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มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53)ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43)และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาลสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66)
ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.26)และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) ตามล าดบั 
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3.2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
การเลอืกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม แผนกการเรียน 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ นั้นผูศึ้กษาตอ้งการทราบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
แผนกการเรียน แตกต่างกนัจะมีระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ แตกต่างกนั มาก
นอ้ยเพียงใด โดยขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน าไปใช้ปรับปรุงแผนการตลาดของโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
ไดต่้อไป ผูศึ้กษาจึงท าการหาค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม แผนกการเรียน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามแผนกการเรียน 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 4.68 4.66 4.64 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 สถาบนัไดรั้บการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.69 2.92 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.3 สถาบนัไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ 
เช่น สถาบนัสอนภาษา เอ ย ูเอ, บริติช เคานซิล 
เป็นตน้ 

3.89 3.82 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามแผนกการเรียน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.4 สถาบนัมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน เช่น 
บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ 

3.58 3.80 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือก
เวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

4.51 4.68 4.54 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.6 สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่
มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็น
ตน้ 

4.63 4.43 4.61 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

1.7 สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย สามารถ
สนองความตอ้งการได ้เช่น หลกัภาษา
ไวยากรณ์(Grammar) และการสนทนา 
(Conversation), อ่าน-เขียน เป็นตน้ 

3.68 3.58 3.46 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.8 สถาบนัมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีต่อเน่ือง
และมีการเล่ือนระดบัชั้นข้ึนไป 

3.53 3.14 2.90 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 สถาบนัมีอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนเหมาะสมกบัหลกัสูตร เช่น 
หนงัสือเรียน ซีดี เป็นตน้ 

3.67 3.57 3.29 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามแผนกการเรียน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.10 การก าหนดจ านวนชัว่โมงเรียนต่อหลกัสูตรมี
ความเหมาะสม 

3.61 3.53 3.39 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.11 มีการออกใบประกาศนียบตัรเม่ือเรียนจบ
หลกัสูตร 

3.10 3.08 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.78 3.75 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ ให ้

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ สถาบันมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 4.68) สถาบันจดั
จ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.63) 
และ  สถาบันสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนได้อย่างท่ีต้องการ (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณ ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.68) สถาบนัมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 4.66) และ  สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมี
ไม่มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 4.64) สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียน
มีไม่มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ  สถาบนัสามารถจดักลุ่ม
เรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.54) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านราคา จ าแนก
ตามแผนกการเรียน 
 

ปัจจัยด้านราคา 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบั
จ านวนชัว่โมงการสอน 

3.65 3.70 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้ 3.67 3.40 3.69 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

2.3 มีการรับช าระเงินโดยจ่ายผา่นบตัรเครดิต 2.19 2.17 2.31 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

2.4 มีการรับช าระเงินโดยจ่ายผา่นธนาคาร 2.79 2.80 2.74 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 สามารถต่อรองราคาได ้ 2.96 2.98 2.93 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ 
เป็นตน้ 

3.94 3.76 3.96 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.20 3.14 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ให ้
ปัจจยัด้านราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั 
หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.94) สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67) และ  ราคา
ค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณให้ ปัจจยัด้านราคา มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผ่นพบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชั่วโมงการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
และ  สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้(ค่าเฉล่ีย 3.40) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัด้านราคา มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผ่นพบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.96) สามารถผ่อนช าระค่าเรียนเป็นงวดได้ (ค่าเฉล่ีย 3.69) และ  ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละ
หลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย จ าแนกตามแผนกการเรียน 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 สถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อการ
เดินทาง 

3.53 3.65 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน หรือยา่นการคา้ 3.36 3.39 3.57 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3.3 สถานท่ีตั้งติดถนนใหญ่ และมีทางเขา้ออก
สะดวก 

3.17 3.19 3.26 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.4 สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโรงเรียน/บา้น/ท่ีท างาน
ของผูเ้รียน 

2.78 2.90 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.5 มีท่ีจอดรถของสถาบนัสะดวกและเพียงพอต่อ
ผูเ้รียน 

2.66 2.70 2.70 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 มีช่องทางท่ีใหติ้ดต่อกบัทางสถาบนัผา่นทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดส้ะดวก 

3.50 3.48 3.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3.7 การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทร
ติดง่าย สายวา่ง) 

4.23 4.19 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.8 เวลาเปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการ
ใหบ้ริการ 

3.86 3.82 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
 



 

67 
 

 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย จ าแนกตามแผนกการเรียน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.9 สถาบนัมีจ านวนสาขาใหบ้ริการเพียงพอ 2.98 2.97 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.10 เวบ็ไซดข์องสถาบนัใหร้ายละเอียดชดัเจน 3.65 3.71 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.37 3.40 3.45 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ให ้

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) เวลาเปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  เวบ็ไซด์ของ
สถาบนัใหร้ายละเอียดชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณให้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การโทรศพัท์ติดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) (ค่าเฉล่ีย 4.19) เวลา
เปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  เวบ็ไซดข์องสถาบนัให้รายละเอียด
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การโทรศพัท์ติดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) (ค่าเฉล่ีย 4.21) เวลา
เปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  เวบ็ไซดข์องสถาบนัให้รายละเอียด
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามแผนกการเรียน 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 

3.60 3.58 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4.2 มีการแจกเอกสารใบปลิว แผน่พบัตามสถานท่ี
ต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา หรือ
หา้งสรรพสินคา้ เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้
ก าหนดการเปิดเทอมใหม่ 

3.66 3.66 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4.3 มีของสมนาคุณ หรือของขวญัตอบแทนแก่
ผูเ้รียนในรูปแบบต่างๆตามโอกาส เช่น วนัปี
ใหม่ วนัเกิด 

3.08 3.09 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองในเทอมถดัไป 

3.10 2.92 2.86 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนมากกวา่ 1 หลกัสูตร 

3.81 3.26 3.63 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

4.6 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียน
พร้อมกนัหลายคน 

3.95 3.89 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 

4.7 มีการโฆษณาโดยการ ส่งขอ้มูลข่าวสารผา่น
ทางโทรศพัท ์เช่น การส่ง SMS แจง้เร่ืองสิทธิ
พิเศษ การรับส่วนลด ก าหนดการลงทะเบียน 
เป็นตน้ 

2.82 2.74 2.93 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 



 

70 
 

 

ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามแผนกการเรียน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.8 สถาบนัร่วมสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น 
งานกีฬาของสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

2.80 2.74 2.76 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.9 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่น
ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter 

4.56 4.49 4.52 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4.10 มีบริการใหท้ดลองเรียนก่อนสมคัรเรียนกบั
สถาบนั 

3.64 3.55 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 3.39 3.46 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ให ้

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter (ค่าเฉล่ีย 4.56) ผูเ้รียนได้รับส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียน
พร้อมกนัหลายคน (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนมากกวา่ 
1 หลกัสูตร (ค่าเฉล่ีย 3.81) ตามล าดบั 

 
 
 



 

71 
 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณให้ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter (ค่าเฉล่ีย 4.49) ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน 
(ค่าเฉล่ีย 3.89) และ  มีการแจกเอกสารใบปลิว แผน่พบัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา หรือ
หา้งสรรพสินคา้ เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter (ค่ าเฉ ล่ีย 4.52) มีการแจกเอกสารใบปลิว แผ่นพับตามสถานท่ี ต่างๆ  เช่น 
สถาบันการศึกษา หรือห้างสรรพสินค้า เพื่อโฆษณาสถาบัน และแจ้งก าหนดการเปิดเทอมใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนก
ตามแผนกการเรียน 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.1 ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ 

และสามารถอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและ
ชดัเจน 

4.24 4.31 4.57 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

5.2 ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา เช่น อาจารยช์าว
องักฤษ หรือ อเมริกนั เป็นตน้ 

2.70 2.66 2.69 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.3 ครูผูส้อนสอนตรงตามวตัถุประสงคแ์ละตรงตาม
หลกัสูตร ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 

2.91 2.92 2.93 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.4 ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 4.60 4.53 4.56 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.5 ครูผูส้อนปฏิบติัต่อผูเ้รียนทุกคนอยา่งเท่าเทียม 3.14 2.96 3.02 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 เจา้หนา้ท่ีสามารถใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีผูเ้รียน
ตอ้งการอยา่งครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 

3.04 3.34 3.19 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น และเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอ 

3.80 3.63 3.61 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5.8 เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี
ต่อผูเ้รียน 

3.93 3.80 3.74 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.54 3.52 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ให ้
ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ ครูผู ้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ท่ี ดีต่อผู ้เรียน (ค่าเฉล่ีย 4.60) ครูผู ้สอนมีความรู้ 
ความสามารถความช านาญ และสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  
เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผล
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 4.53) ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ 
และสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.31) และ  เจา้หน้าท่ีมีความสุภาพ 
และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ และสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.57) ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 4.56) และ  เจา้หน้าท่ีมีความสุภาพ 
และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

 

ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามแผนกการเรียน 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว 
และไม่ซบัซอ้น 

4.54 4.46 4.45 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

6.2 มีการทดสอบวดัระดบัความรู้ในระหวา่งเรียน 
และก่อนการเล่ือนระดบัทั้งขอ้เขียนและ
สัมภาษณ์กบัครูผูส้อน 

2.21 2.32 2.23 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

6.3 มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือ
ผูส้อนไม่วา่ง 

3.75 3.71 3.58 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.4 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการสมคัรเรียน มีความ
เหมาะสม  เช่น รูปถ่าย ใบเสร็จการจ่ายเงิน บตัร
ประจ าตวันกัเรียน เป็นตน้ 

3.03 3.19 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.5 สถานบนัมีการส่งอีเมล ์หรือ โทรศพัท ์เตือน
นกัเรียน เม่ือถึงก าหนดเวลาเรียนหรือเปิด
หลกัสูตร 

3.70 3.59 3.43 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6.6 มีการสอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจ
เน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงั
ไม่เขา้ใจเน้ือหา เป็นตน้ 

3.87 3.95 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.54 3.44 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.xx พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ให ้
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน 
(ค่าเฉล่ีย 4.54) มีการสอนเสริมให้กบันักเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ 
กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือ
ผูส้อนไม่วา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.46) มีการสอน
เสริมให้กบันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่ว่าง (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.45) มีการ
สอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่วา่ง (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามแผนกการเรียน  
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 โตะ๊ และเกา้อ้ีเรียน มีความเหมาะสมต่อการนัง่
เรียน (สะดวกสบาย) 

3.45 3.25 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.2 หอ้งเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน 3.41 3.52 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

7.3 หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ 4.68 4.57 4.34 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7.4 ความสะอาดของสถานท่ีโดยรวมทั้งในและ
นอกหอ้งเรียน 

3.55 3.42 3.50 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.5 สภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวน เป็นตน้ 

3.60 3.50 3.71 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

7.6 มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกไว้
บริการ เช่น หนงัสือพิมพ ์น ้าด่ืมและลูกอม 
หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) เป็นตน้ 

3.78 3.92 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.7 อุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสมครบถว้น 
และทนัสมยั เช่น ห้องปฏิบติัการทางภาษา 
(Sound Lab) เป็นตน้ 

3.06 2.98 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามแผนกการเรียน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ 
ศิลป์ - 
ค านวณ 

ศิลป์ - 
ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.8 ป้ายช่ือสถาบนัเห็นไดช้ดัเจน 2.99 2.94 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 ระบบรักษาความปลอดภยัของสถาบนัมีความ
เหมาะสม เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั 
มีกลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV เป็นตน้ 

2.26 2.29 2.26 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.10 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอกบันกัเรียน 3.64 3.72 3.57 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 3.41 3.38 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ให ้

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 
4.68) มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนงัสือพิมพ ์น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ 
ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  มีห้องน ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกบันักเรียน 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 4.57) มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อม
ส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนงัสือพิมพ ์น ้าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ  มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอกบันกัเรียน (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ (ค่าเฉล่ีย 4.34) มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อม
ส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนงัสือพิมพ ์น ้าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.74) และ  สภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการเรียนการสอน เช่น แสง
สวา่งเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม แผนกการเรียน 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ ศิลป์ - ค านวณ ศิลป์ - ภาษา 

n = 139 n = 119 n = 127 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.78 มาก 3.75 มาก 3.67 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  3.20 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.37 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 3.45 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

3.50 มาก 3.39 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.54 มาก 3.52 มาก 3.54 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.52 มาก 3.54 มาก 3.44 ปานกลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

3.44 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 3.38 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม แผนกการเรียน ส าหรับ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน วทิยาศาสตร์สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
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มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37)และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามล าดบั 

ส าหรับผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.75)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.54)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41)ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40)ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39)และ ปัจจยัดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44)ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38)และ ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 
 

ด้านผลติภัณฑ์  
- สถาบนัสอนภาษาองักฤษไม่เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มเพื่อน (3 ราย) 
- จ านวนนกัเรียนต่อห้องมากเกินไป ควรก าหนดปริมาณนกัเรียนสูงสุดต่อห้อง ไม่เกิน 10 

คน (2 ราย) 
- ควรมีหลกัสูตรท่ีนกัเรียนสามารถเลือกจดัการหลกัสูตรเองได ้ (2 ราย) 

 
ด้านราคา 

- ค่าเรียนแพงเกินไป เม่ือเทียบกบัสถาบนัสอนภาษาองักฤษอ่ืน  (2 ราย) 
- ควรมีราคาของหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลายมากกวา่น้ี (1 ราย) 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- ควรเปิดสาขาของสถาบนัเพิ่มออกนอกชานเมือง (5 ราย)  
- ท่ีจอดรถของสถาบนัไม่เพียงพอ  (3 ราย) 
- การคมนาคมบริเวณสถาบนัไม่สะดวก  (2 ราย) 
- ควรจดัท าเวบ็ไซตข์องสถาบนัอยา่งเป็นทางการ  (2 ราย) 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

- ควรเพิ่มส่วนลดพิเศษใหก้บันกัเรียนท่ีเรียนต่อเน่ืองดว้ย (3 ราย) 
- ไม่มีการประชาสัมพนัธ์สถาบนัในส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ (2 ราย) 
- ไม่มีการประชาสัมพนัธ์สถาบนัผา่น Social Media (1 ราย) 

 
ด้านบุคลากร 

- ควรจดัครูผูส้อนใหมี้จ านวนพอเพียงกบัปริมาณนกัเรียน (4 ราย) 
- เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน เช่น อาจารยม์าชา้ ไฟดบัระหวา่งเรียน เป็นตน้ เจา้หนา้ท่ีของสถาบนั

แกปั้ญหาไดช้า้ (1 ราย) 
- เจา้หนา้ท่ีของสถาบนัไม่มีความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรของสถาบนั (1 ราย) 
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ด้านกระบวนการให้บริการ  
- ควรเปิดใหเ้ห็นหอ้งเรียนอยา่งโปร่งใส เช่น ท าเป็นหอ้งกระจก เป็นตน้ (2 ราย) 
- ควรติดตามผลการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนจบหลกัสูตรดว้ย (1 ราย) 

 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

- หอ้งน ้าไม่สะอาด  (4 ราย) 
- เคร่ืองปรับอากาศไม่มีประสิทธิภาพ  (2 ราย) 
- ระบบรักษาความปลอดภยัไม่น่าเช่ือถือ  (2 ราย) 
- ป้ายช่ือสถาบนัเล็ก ไม่ชดัเจน (1 ราย) 
- ควรจดัหอ้งรับรองนกัเรียน หรือมุมพกัผอ่นในห้องปรับอากาศเพิ่มข้ึน (2 ราย) 
 
 


