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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
รวมถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะของลูกคา้ โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงสอบถามจาก
นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเคยเรียนในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 385 ราย จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ข้อค้นพบ 
รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน 
สามญัศึกษา มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว 35,001 – 45,000 บาท การพักอาศัยในปัจจุบัน อาศัยอยู่ท่ีบ้านพ่อแม่ โรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษท่ีก าลงัเรียนพิเศษภาษาองักฤษในปัจจุบนั คือ บริติช เคานซิล (British Council) ทราบ
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จากเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า ระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อหลกัสูตร  21 – 30 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียในการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อหลกัสูตร 3,001 - 6,000 บาท 
วนัในการเลือกเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ คือ วนัหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-
อาทิตย์) ช่วงเวลาในเลือกเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 12:01-16:00 น. 
จ  านวนชั่วโมงในการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 5-6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ  านวนนกัเรียนต่อห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ท่ีเหมาะสม คือ 11 – 20 
คน จุดประสงค์ในการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม
ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Entrance) และความคิดเห็นของการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ใน
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โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อผลการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ช่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึนมาก 
ส่วนที ่2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั และปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ปัจจยัด้าน
ราคา ตามล าดบั 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์อยู่ใน
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือสถาบนัมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง รองลงมาคือ สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลา
เรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการและ สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 
10 หรือ 20 คน เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านราคาอยู่ในระดบั ปาน

กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.18) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีการแสดง
ราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ รองลงมาคือ 
ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน และ สามารถผ่อนช าระค่าเรียน
เป็นงวดได ้ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านช่อง

ทางการจดัจ าหน่ายอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือการโทรศพัท์ติดต่อกบัสถาบนัท าได้ง่าย (โทรติดง่าย สายว่าง)รองลงมาคือ 
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เวลาเปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการให้บริการและ เว็บไซด์ของสถาบนัให้รายละเอียดชัดเจน 
ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด   ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการ

ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter รองลงมาคือ ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน 
และ มีการแจกเอกสารใบปลิว แผน่พบัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา หรือหา้งสรรพสินคา้ 
เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านบุคลากรอยู่ในระดบั 

มาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือครูผูส้อนมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียนรองลงมาคือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ และสามารถอธิบาย
ให้ผูเ้รียนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน และ เจา้หน้าท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการอยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผล
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น รองลงมาคือ มี
การสอนเสริมให้กบันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจ
เน้ือหา เป็นตน้และ มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่วา่ง ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล

ต่อปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ รองลงมา
คือ มีพื้นท่ีนั่งพกัพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนังสือพิมพ์ น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ 
ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) เป็นตน้ และ มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอกบันกัเรียน ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในการเลอืกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา และแผนกการเรียน 
 3.1 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลอืกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา  

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
การเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม ประเภทของสถานศึกษา ส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53)ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.43)และ ปัจจยัด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง (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 
 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน ให้ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง รองลงมาคือ สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียน
ส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ  และ  สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่
มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถาบนัมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง รองลงมาคือ สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่มากจนเกินไป 
เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้  และ  สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนได้
อยา่งท่ีตอ้งการ  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชน ให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผ่นพบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 
รองลงมาคือ ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน  และ  สามารถผอ่น
ช าระคา่เรียนเป็นงวดได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล ให้ ปัจจยัด้านราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาค่าเล่าเรียนแต่
ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน รองลงมาคือ มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรได้
อยา่งชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้  และ  สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวด
ได ้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน ให ้

ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การโทรศพัท์ติดต่อกบัสถาบนัท าได้ง่าย (โทรติดง่าย สายว่าง) 
รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิดของสถาบันสะดวกต่อการให้บริการ  และ  เว็บไซด์ของสถาบันให้
รายละเอียดชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ให้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผล
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.26) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิดของสถาบนั
สะดวกต่อการใหบ้ริการ  และ  สถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อการเดินทาง  ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชน ให้ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter รองลงมาคือ ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อม
กนัหลายคน  และ  มีการแจกเอกสารใบปลิว แผ่นพบัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา หรือ
หา้งสรรพสินคา้ เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ให ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบัน ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter 
รองลงมาคือ มีการแจกเอกสารใบปลิว แผ่นพับตามสถานท่ีต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หรือ
ห้างสรรพสินคา้ เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่  และผูเ้รียนได้รับส่วนลด
พิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชน ให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  

มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน รองลงมาคือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ 
และสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน  และ  เจา้หน้าท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ครูผูส้อนมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน รองลงมาคือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ และสามารถอธิบาย
ให้ผูเ้รียนเขา้ใจได้ง่ายและชัดเจน  และ  เจา้หน้าท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  
ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชน ให้ ปัจจยั

ด้านกระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน 
รองลงมาคือ มีการสอนเสริมให้กบันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่ม
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ท่ียงัไม่เข้าใจเน้ือหา เป็นต้น  และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผู ้เรียนหรือผู ้สอนไม่ว่าง  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีผล
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน รองลงมาคือ มีการสอนเสริมให้กบั
นกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา เป็นตน้  และ  มี
ระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่วา่ง  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ใน

โรงเรียนเอกชน ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่ าเฉ ล่ีย 3.50) โดยปัจจัยย่อยท่ี มีผลมีค่าเฉ ล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่  ห้องเรียนติด
เค ร่ืองปรับอากาศ รองลงมาคือ มีพื้ น ท่ีนั่งพักพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกไว้บ ริการ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) เป็นตน้  และ  มีห้องน ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอกบันกัเรียน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล ให้ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.21) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ รองลงมาคือ มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนังสือพิมพ์ น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) 
เป็นตน้  และ  สภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการเรียนการสอน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ ไม่
มีเสียงรบกวน เป็นตน้  ตามล าดบั 
 
 3.2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลอืกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม แผนกการเรียน 

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
การเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนกตาม แผนกการเรียน  ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียน
อยูใ่นแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบั
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มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44)ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37)และ ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง (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 
 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ ให ้
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง รองลงมาคือ สถาบนัจดัจ านวน
นักเรียนในหน่ึงชั้ นเรียนมีไม่มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นต้น  และ  สถาบัน
สามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณ ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ย่างท่ีตอ้งการ รองลงมาคือ สถาบนัมี
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ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  และ  สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่มากจนเกินไป 
เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง รองลงมาคือ สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมี
ไม่มากจนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้  และ  สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและ
เลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ ให้ ปัจจยัดา้น

ราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ 
เป็นตน้ รองลงมาคือ สามารถผ่อนช าระค่าเรียนเป็นงวดได้  และ  ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตร
เหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณ ให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.14) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผ่นพบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 
รองลงมาคือ ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน  และ  สามารถผอ่น
ช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัด้านราคา มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.20) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผ่นพบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 
รองลงมาคือ สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้ และ  ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบั
จ านวนชัว่โมงการสอน  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน 

วิทยาศาสตร์ ให้ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย 
(โทรติดง่าย สายวา่ง) รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการให้บริการ  และ  เวบ็ไซด์
ของสถาบนัใหร้ายละเอียดชดัเจน  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณ ให ้ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) รองลงมาคือ เวลาเปิด-
ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการใหบ้ริการ  และ  เวบ็ไซดข์องสถาบนัใหร้ายละเอียดชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) รองลงมาคือ เวลาเปิด-
ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการใหบ้ริการ  และ  เวบ็ไซดข์องสถาบนัใหร้ายละเอียดชดัเจน  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี เรียนอยู่ในแผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ ให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter รองลงมาคือ ผู ้เรียนได้รับส่วนลดพิ เศษ หาก
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันหลายคน  และ  ผูเ้รียนได้รับส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียน
มากกวา่ 1 หลกัสูตร  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณ ให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter รองลงมาคือ ผูเ้รียนได้รับส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน  
และ  มีการแจกเอกสารใบปลิว แผน่พบัตามสถานท่ีต่างๆ เช่น สถาบนัการศึกษา หรือหา้งสรรพสินคา้ 
เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
Facebook, Twitter รองลงมาคือ มีการแจก เอกสารใบปลิว  แผ่นพับตามสถาน ท่ี ต่างๆ  เช่น 
สถาบนัการศึกษา หรือห้างสรรพสินคา้ เพื่อโฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่  และ  
ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน  ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ ให้ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน รองลงมาคือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ
ความช านาญ และสามารถอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน  และ  เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ และ
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณ ให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผล
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน รองลงมาคือ ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ 
และสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน  และ  เจา้หน้าท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ และสามารถอธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน 
รองลงมาคือ ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  และ  เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี เรียนอยู่ในแผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ ให ้ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่ซับซ้อน รองลงมาคือ มีการสอนเสริมให้กบันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรี
ส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา เป็นตน้  และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่
วา่ง  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณ ให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน รองลงมาคือ มีการสอน
เสริมให้กบันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา เป็น
ตน้ และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่วา่ง  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
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ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน รองลงมาคือ มีการ
สอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหา 
เป็นตน้  และ  มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อนไม่วา่ง  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนก

การเรียน วิทยาศาสตร์ ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติด
เค ร่ืองปรับอากาศ รองลงมาคือ มีพื้ น ท่ีนั่งพักพร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกไว้บ ริการ เช่น 
หนงัสือพิมพ ์น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) เป็นตน้  และ  มีห้องน ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอกบันกัเรียน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นแผนกการเรียน ศิลป์ - ค  านวณ ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ รองลงมาคือ มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนังสือพิมพ์ น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) 
เป็นตน้  และ  มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอกบันกัเรียน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนกการเรียน ศิลป์ - ภาษาให้ ปัจจยัด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ รองลงมาคือ มีพื้นท่ีนัง่พกัพร้อมส่ิง
อ านวยความสะดวกไวบ้ริการ เช่น หนังสือพิมพ์ น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็คบาร์ (Snack bar) 
เป็นตน้  และ  สภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการเรียนการสอน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ ไม่
มีเสียงรบกวน เป็นตน้  ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่4 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ควรเปิดสาขาของ
สถาบนัเพิ่มออกนอกชานเมือง รองลงมาคือ ควรจดัครูผูส้อนให้มีจ  านวนพอเพียงกบัปริมาณนกัเรียน 
และห้องน ้ าไม่สะอาด เท่ากัน  และควรเพิ่มส่วนลดพิเศษให้กับนักเรียนท่ีเรียนต่อเน่ืองด้วยและ
สถาบนัสอนภาษาองักฤษไม่เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มเพื่อน เท่ากนั ตามล าดบั 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด
บริการ  (Service Marketing Mix) (ศิ ริวรรณ  เส รี รัตน์  และคณะ , 2552) อันประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ สามารถอภิปรายผล
การศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัจุลจกัร ตรีวชัรารัตน์ (2548) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัเรียนในการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ 
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยัด้านบุคลากร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วชัรี บรมฤทธ์ิ 
(2548)  ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีมีต่อการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษในเขตอ าเภอ
เมืองจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงพบว่า ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพร วงษน์ครินทร์ (2554) ท่ีไดท้  าการศึกษา
เร่ืองปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดัสมุทรสาคร
ในการเลือกสถาบนักวดวชิา ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือปัจจยัดา้นเน้ือหาหลกัสูตรและเอกสาร 

 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อนักเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ 
สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั จุลจกัร ตรีวชัรารัตน์ (2548)  ซ่ึง
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ หลกัสูตรการเรียนการสอน
ตรงกบัความตอ้งการหรือความสนใจท่ีจะเรียน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วชัรี บรมฤทธ์ิ 
(2548) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ หลกัสูตรการเรียน
การสอนท่ีมีความหลากหลาย และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพร วงษน์ครินทร์ (2554) ซ่ึง
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พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ รูปแบบหลกัสูตรท่ีตรงกบั
ความตอ้งการ เช่น เน้ือหาเจาะลึกรายวชิา เน้ือหาท่ีจะเรียนล่วงหนา้ตรงกบัแนวขอ้สอบเขา้หาวทิยาลยั 
  

ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ มีการแสดง
ราคาของแต่ละหลักสูตรได้อย่างชัดเจน เช่น ในเว็บไซต์ แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ เป็นต้น ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั จุลจกัร ตรีวชัรารัตน์ (2548)  ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของราคาเอกสารประกอบการเรียน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วชัรี บรมฤทธ์ิ 
(2548)    ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ราคาคุ้มค่ากับ
ประสิทธิภาพการสอน และไม่สอดคลอ้งกบั ศิริพร วงษน์ครินทร์ (2554) ซ่ึงพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา
ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด สามารถช าระค่าเรียนได้หลายทาง เช่น ทางอินเตอร์เน็ตโดย
ผา่นบญัชีธนาคาร เงินสด 

 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดั
จ าหน่ายท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ การโทรศพัท์ติดต่อกับสถาบันท าได้ง่าย (โทรติดง่าย สายว่าง) ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับ จุลจกัร ตรีวชัรารัตน์ (2548) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านสถานท่ีท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการมากท่ีสุด คือ ห้องเรียนกวา้งขวาง สะอาด และมีแสงสวา่งเพียงพอ และไม่สอดคลอ้งกบั วชัรี 
บรมฤทธ์ิ (2548)  ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านสถานท่ีท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือความ
สะดวกในการมาเรียน เช่นมีรถประจ าทางผ่านหลายสาย และไม่สอดคลอ้งกบั ศิริพร วงษ์นครินทร์ 
(2554) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ท าเลท่ีตั้งสามารถหา
พบไดง่้าย 
 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด
ท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook, Twitter  ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั จุลจกัร ตรีวชัรารัตน์ (2548)   ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้าน
การส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ค าแนะน าจากคนรู้จกั เช่น เพื่อน รุ่นพี่ 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ วชัรี บรมฤทธ์ิ (2548)  ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริม
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การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ มีการรับประกนั เช่นเม่ือเรียนจบสามารถพูด
ภาษาองักฤษไดใ้นชีวติประจ าวนั และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริพร วงษน์ครินทร์ (2554) 
ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การแนะน า
จากเพื่อนและรุ่นพี่ 
 
 ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ 
ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั จุลจกัร ตรีวชัรารัตน์ (2548)  ซ่ึงพบว่า 
ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ผูส้อนมีความรู้ ความช านาญ และ
สามารถอธิบายให้นกัเรียนเขา้ใจได้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั วชัรี บรมฤทธ์ิ (2548)  ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัย่อย
ดา้นบุคลากรท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ อาจารยมี์ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
และไม่สอดคล้องกับ ศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการสอนใหเ้ขา้ใจไดดี้ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน  ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั จุลจกัร ตรีวชัรารัตน์ (2548) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การแจง้ตารางเรียนให้นกัเรียนทราบล่วงหนา้ แต่สอดคลอ้งกบั วชัรี 
บรมฤทธ์ิ (2548) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 
คือ ระบบการเรียนการสอนท่ีดี และไม่สอดคลอ้งกบั ศิริพร วงษน์ครินทร์ (2554)  ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การเปิดสอนแต่ละวิชามีหลาย
ช่วงเวลาเพื่อใหเ้ลือกเรียน 

 
 ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษมากท่ีสุด คือ ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบั จุลจกัร ตรีวชัรารัตน์ (2548)  ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ช่ือเสียงของของโรงเรียนสอนภาษาเป็นท่ีรู้จกัดี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั 
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วชัรี บรมฤทธ์ิ (2548)  ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด คือ ความสะอาดของห้องเรียน ห้องน ้ า และไม่สอดคลอ้งกบั ศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554)   ซ่ึง
พบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การมีช่ือเสียงดา้น
การศึกษามานาน 
 
5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 
5.3.1 ข้อค้นพบต่อส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ในการเลอืกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา คือ ดา้นบุคลากร และ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
ตามล าดบั โดยสามารถสรุป 10 ล าดบัปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ไดด้งัตารางท่ี 5.1 -5.3 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
  

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง
กวา้งขวาง 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.66 มากท่ีสุด 

2 สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียน
ส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนได้
อยา่งท่ีตอ้งการ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.57 มากท่ีสุด 

3 ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ผูเ้รียน 

ดา้นบุคลากร 4.57 มากท่ีสุด 

4 สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึง
ชั้นเรียนมีไม่มากจนเกินไป เช่น 
ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.56 มากท่ีสุด 

5 หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกาย ภาพ 

4.54 มากท่ีสุด 

6 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 
Twitter 

ดา้นส่งเสริมการตลาด 4.52 มากท่ีสุด 

7 มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
สะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.49 มาก 

8 ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ
ความช านาญ และสามารถอธิบาย
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน 

ดา้นบุคลากร 4.37 มาก 

9 การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท า
ไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

4.21 มาก 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
(ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

10 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หาก
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

3.90 มาก 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ี

มีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  ปัจจยัยอ่ยล าดบัถดัมา 
คือ สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ และ ครูผูส้อนมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนก
ตามประเภทของสถานศึกษา 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ประเภทของสถานศึกษา 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง

กวา้งขวาง 
สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่ง

กวา้งขวาง 

(4.69: มากท่ีสุด) (4.59: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นราคา  มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรได้

อยา่งชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั 
หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 

ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตร
เหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการ

สอน 
(3.86: มาก) (4.05: มาก) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง การ
จดัจ าหน่าย 

การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย 
(โทรติดง่าย สายวา่ง) 

การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท า
ไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) 

(4.24: มาก) (4.15: มาก) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สถาบนั 
ผา่นช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

เช่น Facebook, Twitter 

มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เช่น Facebook, 

Twitter 
 (4.59: มากท่ีสุด) (4.38: มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร ครูผูส้อนมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน ครูผูส้อนมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
ผูเ้รียน 

(4.54: มากท่ีสุด) (4.62 มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นกระบวน การ
ใหบ้ริการ 

มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก 
รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 

มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
สะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 

 (4.49: มาก) (4.47: มาก) 
ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ 

 (4.64: มากท่ีสุด) (4.29: มาก) 
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จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล 
ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กวา้งขวาง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนเอกชน ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผน่พบั หรือ 
โบรชวัร์ เป็นตน้ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนรัฐบาล ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั
ย่อยด้านราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชั่วโมงการ
สอน 

ผูต้อบแบบสอบถามเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ให้ระดับท่ีมีผลต่อ 
ปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การโทรศพัท์ติดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย 
(โทรติดง่าย สายวา่ง) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผ่าน
ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ 
ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก 
รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาล ให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อ ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ห้องเรียนติด
เคร่ืองปรับอากาศ 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนก
ตามแผนการเรียน 
 
ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ ศิลป์ - ค านวณ ศิลป์ - ภาษา 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 
สถาบนัสามารถจดักลุ่ม
เรียนส่วนตวัและเลือก
เวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ี

ตอ้งการ 

สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 

(4.68: มากท่ีสุด) (4.68: มากท่ีสุด) (4.64: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นราคา  มีการแสดงราคาของแต่

ละหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
ชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์
แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ 

เป็นตน้ 

มีการแสดงราคาของแต่ละ
หลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน 
เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั 
หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 

มีการแสดงราคาของแต่
ละหลกัสูตรไดอ้ยา่ง

ชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์
แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ 

เป็นตน้ 
(3.94: มาก) (3.76: มาก) (3.96: มาก) 

ปัจจยัดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

การโทรศพัทติ์ดต่อกบั
สถาบนัท าไดง่้าย  

(โทรติดง่าย สายวา่ง) 

การโทรศพัทติ์ดต่อกบั
สถาบนัท าไดง่้าย 

 (โทรติดง่าย สายวา่ง) 

การโทรศพัทติ์ดต่อกบั
สถาบนัท าไดง่้าย  

(โทรติดง่าย สายวา่ง) 
(4.23: มาก) (4.19: มาก) (4.21: มาก) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สถาบนั 
ผา่นช่องทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เช่น 
Facebook, Twitter 

มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สถาบนั 
ผา่นช่องทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เช่น 
Facebook, Twitter 

มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สถาบนั 
ผา่นช่องทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์เช่น 
Facebook, Twitter 

 (4.56: มากท่ีสุด) (4.49: มาก) (4.52: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จ าแนก
ตามแผนการเรียน (ต่อ) 
 
ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

แผนกการเรียน 

วทิยาศาสตร์ ศิลป์ - ค านวณ ศิลป์ - ภาษา 
ปัจจยัดา้นบุคลากร ครูผูส้อนมีมนุษยสมัพนัธ์

ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ครูผูส้อนมีมนุษย

สมัพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ครูผูส้อนมีความรู้ 
ความสามารถความ
ช านาญ และสามารถ

อธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจได้
ง่ายและชดัเจน 

(4.60: มากท่ีสุด) (4.53: มากท่ีสุด) (4.57: มากทท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นกระบวน 
การใหบ้ริการ 

มีขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนสะดวก รวดเร็ว และ

ไม่ซบัซอ้น 

มีขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเรียนสะดวก 
รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 

มีขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนสะดวก รวดเร็ว และ

ไม่ซบัซอ้น 
 (4.54: มากท่ีสุด) (4.46: มาก) (4.45: มาก) 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

หอ้งเรียนติด
เคร่ืองปรับอากาศ 

หอ้งเรียนติด
เคร่ืองปรับอากาศ 

หอ้งเรียนติด
เคร่ืองปรับอากาศ 

 (4.68: มากท่ีสุด) (4.57: มากท่ีสุด) (4.34: มาก) (4.29: มาก) 

 
จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และ

แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือสถาบนัมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง ในขณะท่ีท่ีเรียนอยูใ่นแผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ ให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลา
เรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ  
และแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแสดง
ราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ  
และแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด  
คือ การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูแ่ผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ  และ
แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณให้
ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ในขณะท่ีแผนการเรียนศิลป์ – ภาษา ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยูแ่ผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ  และ
แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียนอยู่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ค านวณ  
และแผนการเรียนศิลป์ - ภาษาให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ   
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาน้ีท าให้ผูศึ้กษาทราบส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ทางผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงพฒันาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ตามขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  
ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรให้ความส าคญัในเร่ือง การพฒันาคุณภาพของ

เน้ือหา วิธีการสอน รูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมหรือตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียนแต่
ละกลุ่ม ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางของกลุ่ม
นักเรียนได้ อีกทั้งยงัเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยผ่านนักเรียน ให้เป็นผูบ้อกต่อโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพิ่มเติมด้วย และ ผู ้ประกอบการโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถจดักลุ่มเอง เพื่อเรียนส่วนตวัได้มากข้ึน โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งเรียนรวมกบักลุ่มใหญ่ท่ีทางโรงเรียนจดัไว ้เช่น หลกัสูตรภาษาองักฤษส าหรับการเดินทาง
และการท่องเท่ียว เป็นตน้ นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ไม่ควรจ ากดัเพียง
จ านวนขั้นต ่าของแต่ชั้นเรียนของแต่ละหลกัสูตร แต่ควรก าหนดจ านวนนกัเรียนสูงสุดของแต่ละชั้น
เรียนด้วย เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คนต่อห้อง เป็นตน้  เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่นกัเรียน อีกดว้ย 

อย่างไรก็ตามหากผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ตอ้งการเน้นกลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียนเอกชน ควรให้ความส าคญัในเร่ือง สถาบนัไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ เช่น สถาบนั
สอนภาษา เอ ย ูเอ, บริติช เคานซิล เป็นตน้ มีการใหบ้ริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ และสถาบนั
สามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการของนักเรียน และก าหนดจ านวน
นกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่มากจนเกินไป รวมถึงสถาบนัควรมีอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนเหมาะสมกบัหลกัสูตร เช่น หนงัสือเรียน ซีดี เป็นตน้ 

 
ปัจจัยด้านราคา  
ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรให้ความส าคญัในเร่ือง การแสดงราคาของแต่

ละหลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต์ แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ เพื่อให้นกัเรียนสามารถ
น าราคาค่าเรียนไปปรึกษาพ่อ แม่ หรือ ผูป้กครองได ้และการก าหนดราคาค่าเรียนนั้น ควรค านึงถึง
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ความคุม้ค่าและความเหมาะสมของแต่ละหลกัสูตรไม่เอาเปรียบนักเรียนเกินไป และ อาจมีการให้
ส่วนลดพิเศษ ในกรณีจ่ายเงินสด โดยมีการแบ่งระดบัการให้สิทธิส่วนลดพิเศษกับนักเรียนแต่ละ
ประเภท โดยมีการท าบตัรสมาชิกเพื่อให้ส่วนลดแก่นักเรียนเรียนท่ีเคยเรียนกบัทางโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษ มาแลว้ 1 หลกัสูตร จะไดรั้บส่วนลด 5% แต่หากนกัเรียนเรียนท่ีเคยเรียนกบัทางโรงเรียน
สอนภาษาองักฤษ มาแล้ว 2 หลกัสูตร จะไดรั้บส่วนลด 10% เป็นตน้ เพื่อเป็นการดึงดูดนกัเรียนราย
ใหม่ และรักษาฐานนกัเรียนรายเก่าของโรงเรียนสอนภาษาองักฤษดว้ย อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการ
โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรเน้นเร่ืองการส่ือสารการตลาดโดยสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 
ให้กบัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ โดยการช้ีให้ทางพ่อ แม่ หรือ ผูป้กครองเห็นถึงความคุม้ค่าในเร่ือง 
ประโยชน์ทางหน้าท่ี (Functional Benefit) ของโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ และประโยชน์ทางด้าน
อารมณ์ (Emotional Benefit) ท่ีผูป้กครองจะไดรั้บจากการตดัสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียน
สอนภาษาองักฤษ เช่น บรรยากาศและสถานท่ีมีความปลอดภยั ช่ือเสียงของโรงเรียน คุณภาพของ
ครูผูส้อน เป็นต้น นอกจากนั้ น ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ควรค านึงถึงเร่ืองการ
สามารถให้นกัเรียนช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้หรือ สามารถช าระดว้ยบตัรเครดิตได ้เพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระคา่ใชจ่้ายของทางพอ่ แม่ หรือ ผูป้กครอง อีกทางหนึงดว้ย 

เน่ืองจากปัจจัยด้านราคามีผลต่อนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลในระดับมาก ดังนั้ นหาก
ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ตอ้งการเน้นกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาล ควรให้
ความส าคญัในเร่ือง ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวนชัว่โมงการสอน สามารถผอ่น
ช าระค่าเรียนเป็นงวด และสามารถต่อรองราคาไดอี้กดว้ย  
 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการท่ีนกัเรียนสามารถ
ติดต่อกับทางโรงเรียนสอนภาษาองักฤษได้อย่างสะดวก อาทิเช่น ควรมีเบอร์โทรศพัท์กลางของ
โรงเรียน หรือ Call Center ท่ีสามารถโอนสายไปยงัเจา้หนา้ท่ีของทางโรงเรียนไดท้นัที เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการติดต่อกบัทางโรงเรียนสอนภาษาองักฤษให้แก่นักเรียน และ ผูป้ระกอบการโรงเรียน
สอนภาษาองักฤษ ควรค านึงถึงเร่ืองช่วงเวลาการให้บริการของโรงเรียนสอนภาษาองักฤษดว้ย ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนพิเศษภาษาองักฤษในวนัหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ 
และ ช่วงเวลา 12:01-16:00 น. เป็นหลกั ดงันั้น ทางผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรจดั
ตารางเรียนหรือ เปิดชั้นเรียน/หลกัสูตร ในช่วงเวลาดงักล่าวมากเป็นพิเศษกว่าในช่วงเวลาอ่ืนด้วย  
นอกจากนั้น ทางผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรมีเว็บไซด์ของโรงเรียนอย่างเป็น
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ทางการและให้รายละเอียดของหลกัสูตร ตารางการเรียน การสอน รวมถึงราคาค่าเรียนของแต่ละ
หลกัสูตรใหมี้ความชดัเจนในเวบ็ไซดข์องโรงเรียนอีกดว้ย 
 อย่างไรก็ตามหากผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ตอ้งการเน้นกลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียนเอกชน ควรให้ความส าคญัในเร่ือง สถานท่ีตั้งของสถาบนัควรอยู่ในแหล่งชุมชน หรือย่าน
การคา้ อยูติ่ดถนนใหญ่ มีทางเขา้ออกสะดวก และมีช่องทางให้ติดต่อกบัทางสถาบนัผา่นทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอยา่งไดส้ะดวก อีกทั้งสถาบนัควรมีจ านวนสาขาเพียงพอต่อการใหบ้ริการอีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter 
เป็นต้น โดยจัดท า Facebook ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ กบันกัเรียนไดโ้ดยตรง และทางโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ยงัสามารถ
ส่ือสารทางการตลาด เช่น ข่าวสารการจดักิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของโรงเรียน หรือ การเปิดหลกัสูตร
ใหม่ของโรงเรียน เป็นต้น ให้แก่นักเรียนได้โดยตรงด้วย และ ผู ้ประกอบการโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษ ควรค านึงถึงเร่ืองการส่งเสริมการขายของทางโรงเรียน หากมีนกัเรียนลงทะเบียนเรียน
พร้อมกนัหลายคน โดยการก าหนดส่วนลดให้ชดัเจน เช่น หากลงทะเบียนเรียนพร้อมกนั ตั้งแต่ 5 คน
ข้ึนไป จะไดส่้วนลด 10% เป็นตน้ นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรมีการ
โฆษณาโรงเรียนผา่นส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ดว้ย อาทิเช่น ใบปลิว แผน่พบั ป้ายโฆษณา เป็นตน้ เพื่อเป็นการ
แนะน าโรงเรียนและหลกัสูตร อีกทั้งยงัเพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จกัเพิ่ม
มากข้ึนอีกดว้ย 

อย่างไรก็ตามหากผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ตอ้งการเน้นกลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียนเอกชน ควรให้ความส าคญัในเร่ือง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter เป็นหลัก แต่หากต้องการเน้นกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียน
รัฐบาล ควรให้ความส าคญัในเร่ือง การได้รับส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองใน
เทอมถดัไป เพิ่มเติมอีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร  
ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกครูผูส้อนท่ี

มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อนกัเรียน มีความรู้ความสามารถในดา้นภาษาอยา่งแทจ้ริง และมีประสบการณ์
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ในการสอน จะส่งผลท าให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาของหลกัสูตรไดง่้ายยิ่งข้ึน และครูผูส้อนควร
มีคุณสมบติัท่ีพร้อมจะเป็นผูใ้ห้ความรู้กบันกัเรียนอย่างแทจ้ริง ควรมีเอกสาร หรืออุปกรณ์ช่วยสอน 
เพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายยิง่ข้ึนดว้ย นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
ควรสรรหาอาจารยท่ี์สามารถสร้าง ช่ือเสียง และเสมือนเป็นตวัแทนหรือผูส่้งเสริมการตลาดให้กบั
โรงเรียนได ้และอาจจะมีการวางแผนใหอ้าจารยม์าเป็นหน่ึงในหุน้ส่วนทางธุรกิจกบัทางโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษต่อไปในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม บุคลากรท่ีทางโรงเรียนสอนภาษาองักฤษควรให้
ความส าคญัอีกกลุ่ม ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการ ช่ึงเจา้หนา้ท่ีของโรงเรียนสอนภาษาองักฤษจะตอ้งมีใจ
รักในการให้บริการ (Service Mind) ยิ้มแยม้แจ่มใส มีความสุภาพ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และมีความรู้
เก่ียวกบัหลกัสูตรและสามารถตอบขอ้ชกัถามของนกัเรียน หรือ ผูป้กครองไดเ้ป็นอยา่งดี อีกดว้ย 

อย่างไรก็ตาม ปัจจยัด้านความรู้ และความสามารถความช านาญของครูผูส้อนยงัเป็นส่วน
ส าคัญท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ดังนั้ นผู ้ประกอบการโรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษ ควรใส่ใจในคุณภาพของครูผูส้อน เพิ่มมากข้ึน ไม่ใช่สนใจเพียงการสรรหา ครูผูส้อนท่ี
เป็นเจา้ของภาษา อาทิเช่น อาจารยช์าวองักฤษ หรือ อเมริกนั เพียงอยา่งเดียว แต่ตอ้งประเมินคุณภาพ
การสอนดว้ย 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  
กระบวนการใหบ้ริการเป็นส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ในระดับมาก ดังนั้ น เม่ือมีนักเรียน
ตดัสินใจเขา้มาเรียนแล้ว (เสมือนเป็นปัจจยัน าเขา้ หรือ Input) ขั้นต่อมาคือกระบวนการให้บริการ 
(Process) ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีท าให้ทั้งนักเรียนและโรงเรียน ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ควรท าการพัฒนาคุณภาพและรักษามาตรฐานของกระบวนการ
ให้บริการไว ้เพื่อให้นกัเรียนท่ีส าเร็จตามหลกัสูตร (Output) มีความรู้ในภาษาองักฤษตามมาตรฐานท่ี
โรงเรียนได้ก าหนดไว ้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนถือเป็นส่วนส าคญัท่ีทางผูป้ระกอบการ
โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรให้ความส าคญั และควรมีการจดัการลงทะเบียนท่ีไม่ยุง่ยากนกั เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบันกัเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถือเป็นการสร้างความประทบัใจต่อนกัเรียนท่ีมา
สมคัรเรียนกบัโรงเรียนเป็นคร้ังแรก นอกจากนั้น ในกรณีมีนกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียน ควรมี
การสอนเสริมเพิ่มเติม หรือ ให้นกัเรียนไปเรียนเพิ่มไดใ้นคลาสอ่ืน โดยไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม อีก
ทั้ง ควรมีระบบการชดเชยเวลาเรียนท่ีเป็นธรรม หากนักเรียนหรือผูส้อนไม่ว่าง ด้วย และเพื่อการ
พฒันาอย่างต่อเน่ือง ทางโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรมีตูรั้บความคิดเห็นไวใ้นบริเวณโรงเรียน



 

110 
 

สอนภาษาองักฤษดว้ยเพื่อน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนไป อีกทั้งทาง
สถาบนัควรเปิดหอ้งเรียนใหม้องเห็นไดอ้ยา่งโปร่งใส เช่น ท าเป็นหอ้งกระจก เป็นตน้ อีกดว้ย 

อย่างไรก็ตามหากผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ตอ้งการเน้นกลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียนเอกชน ควรให้ความส าคัญในเร่ืองการส่งอีเมล์ หรือ โทรศัพท์ เตือนนักเรียน เม่ือถึง
ก าหนดเวลาเรียนหรือเปิดหลักสูตร เพื่อให้สถาบันสามารถติดต่อกับทางนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
ผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการสร้างบรรยากาศ

และสภาพแวดลอ้มของห้องเรียนท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนสามารถมีสมาธิในการเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน 
โดยผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรพิจารณาจดัสภาพบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการ
เรียนโดยปรับปรุง ห้องเรียนให้มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีอ านวยความสะดวก
ให้กบันักเรียนอย่างเพียงพอ และควรเน้นความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ควรจดัเพิ่ม
เกา้อ้ี มา้นัง่ให้ลูกคา้ไดน้ัง่พกัผอ่น ขณะรอเรียน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน อีกทั้งความ
จดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนไวบ้ริการดว้ย เช่น หนังสือพิมพ์ น ้ าด่ืมและลูกอม หรือ ร้านสแน็ค
บาร์ (Snack Bar) เป็นตน้ รวมถึงโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ควรรักษาความสะอาดของห้องน ้ าและ
ควรมีไวใ้หเ้พียงพอกบัการใชบ้ริการของนกัเรียน อีกดว้ย 

อย่างไรก็ตามหากผูป้ระกอบการโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ตอ้งการเน้นกลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียนเอกชน ควรให้ความส าคญัในเร่ือง  โต๊ะ และเก้าอ้ีเรียน มีความเหมาะสมต่อการนั่งเรียน 
(สะดวกสบาย) ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนผูเ้รียน ห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ และ
สถานท่ีของสถาบนัโดยรวมทั้งในและนอกห้องเรียนสะอาด รวมถึงสถาบนัมีห้องน ้ าท่ีสะอาดและ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการกบันกัเรียน อีกดว้ย 

 


