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ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 

ในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา 
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Province Towards Selecting Tutorial Schools 
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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา การศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนท่ีเคยเรียนหรือก าลังเรียนในสถาบันกวดวิชาจ านวน 300 ราย ใช้วิธีการเก็บ

ตัวอย่างแบบโควตา โดยแบ่งสัดส่วนการเก็บตัวอย่างตามจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอยู่ในอ าเภอเมือง 

จ านวน147 ราย และนอกอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูนจ านวน153 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชงิอนุมาน ได้แก่ ท าการทดสอบความ

แตกตา่งระหวา่งค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม จ าแนกตามอ าเภอของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียวจ าแนกตามระดับช้ัน แผนก รายได้ต่อเดอืนของผู้ปกครอง 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนกท่ีศึกษาคือ วิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01-3.50 รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองอยู่ระหว่าง 10,001-

20,000 บาท เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เลือกเรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เลือกช่วงเวลาท่ีเรียนกวดวิชา 10.00 น.-11.59 น. 

ค่าเรียนกวดวิชาต่อเทอมอยู่ระหว่าง 3,001-6,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการเรียนกวดวิชา คือ เพื่อท าเกรดในโรงเรียน 

มากที่สุด 

ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการ 

เลือกสถาบันกวดวิชาทุกปัจจัยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบุคคล 

ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ด้านราคา ตามล าดับ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ ด้านบุคคล คือ อาจารย์ผู้สอนมีความเป็น

กันเองกับนักเรียน ด้านกระบวนการ คือ ขั้นตอนการแนะน าหลักสูตรชัดเจน และขั้นตอนการสมัครเรียนชัดเจน  

ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ คือ มีสถานท่ีนั่งพัก และรอรับนักเรียนของผู้ปกครองอย่างสะดวกเพียงพอ  

และมีอุปกรณอ์ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ ด้านผลิตภัณฑ ์คือ รูปแบบหลักสูตรท่ีตรง

กับความต้องการ เช่น เรียนเนื้อหาล่วงหน้าอย่างละเอียด เน้นแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพิ่มประสบการณ์ในการ  

                                                           
*นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
**ดร.  อาจารย์ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ท าโจทย์ ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ การช าระค่าเรียนสามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆได้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ 

ท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง และด้านราคา คือ มีการแจ้งรายละเอยีดคา่ใชจ้่ายในการเรียนอยา่งชัดเจน 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการของนักเรียน

ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนพบวา่ 

 นักเรียนท่ีเรียนอยู่เขตอ าเภอท่ีแตกต่างกันมีระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ แตกตา่งกัน แตด่้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และ

ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏไมแ่ตกตา่งกัน 

 นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดับชั้นท่ีแตกต่างกัน มีระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ 

แตกตา่งกัน แตด่้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพท่ี

ปรากฏ และด้านกระบวนการไม่แตกต่างกัน 

 นักเรียนท่ีเรียนอยู่ในแผนกท่ีแตกต่างกัน มีระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน แต่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ ไมแ่ตกตา่งกัน 

 นักเรียนท่ีมีรายได้ของผู้ปกครองท่ีแตกต่างกัน มีระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ  

ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านบุคคล และด้านกระบวนการ แตกตา่งกัน แต่ด้านการส่งเสริม

การตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ ไมแ่ตกตา่งกัน 

ABSTRACT 

The objective of this independent study aims to explore services marketing mix affecting high school 

students in Lamphun province towards selecting tutorial schools. The respondents of this study were Lamphun 

secondary school’s students who had experience with tutorial schools. This study used 300 samples with quota 

sampling method, 147 samples of Muang district secondary school’s students and 153 samples from out of Muang 

district secondary school’s students. The data were collected by using a set of questionnaires. The data were 

processed by descriptive statistics which are consisting of frequency, percentage, and mean while the inferential 

statistics are consisting of Independent-Sample t-Test which informations are classified by district and One-Way 

ANOVA which informations are classified by classes program and parents earned monthly income.    

 Based upon the findings, most respondents were female students. They are studying in secondary 4in 

science-math program, grade per average (GPA) about 3.01-3.50. Their parents earned monthly income at 

10,001-20,000 bath. The tutorial expenditure was 3,001-6,000 bath. The objective of taking tutorial school was for 

their better school record.    

 The result of services marketing mix affecting high school students in Lamphun province towards selecting 

tutorial schools, the respondents gave high priority to the factors as followed, people, process, physical evidence, 
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product, promotion, place, price, respectively. The sub-factor that respondents gave highest priority to for each 

marketing mix factor were as followed, In people factor, instructors provide a friendly atmosphere during the class. 

In process factor, there is a clear description about the courses that the students are undertaking and clear 

application process.In physical evidence factor, there is a relax area for students, parents and enough equipment in 

the facility that can support the learning.  In product factor, the lesson in the course meets with that demands by the 

student such as advance study, emphasis on entrance examination and solving problems. In promotion factor, the 

tuition fee can be paid by installments. In place factor, the location of the tutorial school should be relatively easy to 

travel. In price factor, the detail of the payment should be clearly stated.  

The results of Independent-Sample t-Test and One-Way ANOVA revealed that: 

 The students of different district have a different services marketing mix in term of product, price, people, 

process, but not of place promotion, and physical evidence. 

 The students of different classes have a different services marketing mix in term of product, but not of 

price, place, promotion, people, physical evidence, and process. 

  The students of different program have a different services marketing mix in term of place, and physical 

evidence, but not of product, price, promotion, people, and process. 

 The students of different parents earned monthly income have a different services marketing mix in term of 

product, price, place, people, and process, but not of promotion, and physical evidence.  

บทน า  

ทรัพยากรมนุษย ์ เป็นปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญ  และเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา่ ประเทศใดมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีดี

และมีคุณภาพ จะมสี่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ันได้อยา่งยั่งยืน การศึกษาถือเป็นปัจจัยพืน้ฐาน

ท่ีมีความส าคัญมากที่สุดอยา่งหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์นื่องจากการศึกษาถือเป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์

ความรู้ ก่อให้เกิดปัญญา มทัีกษะ รวมไปถึงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้ และยังช่วยยกระดับชวีติความเป็นอยู่

ของประชากรให้มชีวีติความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ เนื่องจากสังคมในปัจจุบันน้ันให้การยอมรับ การยกย่องผู้ท่ีได้รับการศึกษาสูงว่า

เป็นผู้ท่ีมีโอกาสในการแสวงหาความก้าวหนา้ในการท างาน รวมไปถึงการหารายได้ท่ีเพิ่มสูงขึ้นกว่าผู้ท่ีได้รับการศึกษาน้อย 

(ถนิมภรณ์ อนิทแกล้ว, 2553: ออนไลน์) จึงท าให้เกิดการแข่งขันในเร่ืองของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายน้ันได้ให้ความส าคัญกับการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นอย่างมาก ท าให้

เกิดการแขง่ขันท่ีสูงขึ้นเพื่อสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ  

 ปัจจุบัน การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

นับตัง้แต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยได้มีการน าเอาผลการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม วิชาการงานและเทคโนโลยีอาชีพ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  

วิชาศิลปะ วิชาพลศึกษา มาคิดค านวณเป็นน้ าหนักในการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (การคัดเลือก
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บุคคลเขา้ศกึษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง, 2555: ออนไลน์) ส่งผลให้เกิดการแข่งขันภายในชั้นเรียนเพื่อให้ได้ผล

การเรียนแต่ละวชิาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนต้องท าผลการเรียนให้ดีตั้งแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคการเรียนท่ี 1 เป็นต้น

ไป ส่งผลให้นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายมุง่เนน้การกวดวิชามากขึน้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความสามารถและสร้างโอกาสใน

การท าผลการเรียนในโรงเรียนให้ดีและเพื่อการสอบแข่งขันเข้าสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น จึงท าให้จ านวนสถาบันกวดวิชา

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปัจจุบันพบว่ามีสถาบันกวดวิชาท่ัวประเทศท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มจี านวนท้ังหมด 1,983 แห่ง (ไทยพับลิกา้, 2556: ออนไลน)์  

 จังหวัดล าพูนในปัจจุบัน มีสถาบันกวดวิชาท่ีขึ้นทะเบียนกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) ท้ังหมด 30 แห่ง (ไทยพับลิก้า, 2556: ออนไลน์) และยังมีโรงเรียนกวดวิชาท่ียังไม่ได้จดทะเบียน ได้ท าการเปิดสอน 

นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวของกลุ่มนักเรียนเพื่อให้อาจารย์สอนตามบ้าน และ ยังมีกลุ่มนักเรียนท่ีให้ความส าคัญกับการ

เรียนตามสถาบันกวดวชิาในจังหวัดเชยีงใหม่ อกีจ านวนหนึ่ง อันเนื่องจากว่า จังหวัดเชยีงใหม่มีท่ีต้ังอยูใ่กล้กับจังหวัดล าพูน 

ซึ่งมีการเดินทางที่สะดวก และ รวดเร็วจากการท่ีมีการต้ังสถาบันกวดวิชาเป็นจ านวนมากจึงท าให้นักเรียนมัธยมศกึษาตอน

ปลาย ในจังหวัดล าพูน จ านวน 7,806 คน จากโรงเรียนต่างๆท้ังหมด 15 โรงเรียน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนจักรค าคณาทร 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนบ้าน

โฮ่งรัตนวทิยา โรงเรียนเวยีงเจดีย์วิทยา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนป่าซาง โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม โรงเรียนวชิรป่าซาง 

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยา   

(กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน, 2556: ออนไลน์)มีทางเลือกในการเลือกสถาบันกวดวิชา

มากขึ้น จากเหตุผลท่ีได้กล่าวมาในขัน้ต้น จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี

ผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน

ธุรกิจให้ผู้ท่ีสนใจจะประกอบกจิการสถาบันกวดวิชาต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้ทฤษฏีส่วนประสมการตลาดบริการ (วิเชียร วงศ์ณิชชากุล , 2550) ส่วนประสม

การตลาดบริการ (Marketing Mix) หรือ 7P’s เป็นสิ่งท่ีต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายทางการตลาด คือลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยแต่ละองค์ประกอบมีดังนี้ ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา 

(Price) ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ 

(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา  

ในการศึกษาครัง้นี้  ประกอบด้วย  การศึกษาเกี่ยวกับ  ส่วนประสมการตลาด บริการท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับ  

มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชามีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด

บริการ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) ด้านการส่งเสริม
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การตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ (Physical Evidence) และด้านกระบวนการ 

(Process)  

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนใน

การเลอืกสถาบันกวดวชิา มีขัน้ตอนท่ีส าคัญดังนี้ 

2.1 รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

2.2 สร้างแบบสอบถาม 

2.3 เก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.4 วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

2.5 จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน จังหวัดล าพูนท่ีเคยเรียนหรือก าลังเรียนใน

สถาบันกวดวชิาซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน ผู้ศึกษาจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่ง จ านวน 300ตัวอย่าง 

โดยท าการอ้างอิงจากการเปิดตารางของ Seymour Sudman   (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2549) และท าการเก็บตัวอย่าง แบบ

โควตา (Quota Sampling)จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งศึกษาอยู่ในจังหวัดล าพูนท่ีเคยเรียนหรือก าลังเรียนใน

สถาบันกวดวชิา โดยจะแบ่งสัดส่วนตัวอยา่งตามจ านวนนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายท่ีอยูใ่นอ าเภอเมอืง และนอกอ าเภอ

เมอืง จังหวัดล าพูน ดังนี ้(กลุ่มสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน, 2556: ออนไลน์) 

 

ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนตัวอยา่งตามจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีอยูใ่นอ าเภอเมอืง และนอกอ าเภอเมอืง  

 จังหวัดล าพูน 

อ าเภอ 
จ านวนนักเรียน

มัธยมศกึษาตอนปลาย 
ร้อยละ จ านวนตวัอย่าง 

1. ในอ าเภอเมอืง จังหวัดล าพูน 3821 49 147 

2. นอกอ าเภอเมอืง จังหวัดล าพูน 3985 51 153 

รวม 7806 100 300 
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4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  จ านวน 

300 รายการโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ เขตอ าเภอของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู ่

ระดับชั้น แผนก เกรดเฉลี่ยสะสม รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง วิชาท่ีเลือกเรียนท่ีกวดวิชา วันท่ีเลือกเรียนกวดวิชา 

ชว่งเวลาท่ีเรียนกวดวิชา ค่าเรียนกวดวิชาต่อเทอม วัตถุประสงค์ ในการเรียนกวดวิชา  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ และด้านกระบวนการ 

ส่วนท่ี 3ปัญหา และข้อเสนอแนะจากประสบการณ์ในการเรียนในสถาบันกวดวชิาระดับมัธยมศกึษา 

ตอนปลายวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ท าการ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม จ าแนกตามอ าเภอของโรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียวจ าแนกตามระดับช้ัน แผนก รายได้ตอ่เดอืนของผู้ปกครอง 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 300 ราย โดยก าหนดตามสัดส่วนของจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดล าพูน ซึ่งมีท้ังสิ้น 2 เขตอ าเภอ ได้แก่ เขตอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน และนอกเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

ล าพูน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.30 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ร้อยละ 34.00 แผนกท่ีศึกษาคือ วิทย์-คณิต ร้อยละ 47.30 มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01-3.50 ร้อยละ 37.70  

และรายได้ตอ่เดอืนของผู้ปกครอง 10,001-20,000 บาท 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกเรียนวชิาคณิตศาสตร์มากท่ีสุด โดยท่ีเลือกเรียนกวดวิชาในวัน เสาร์-อาทิตย์ มากกว่า

วัน จันทร์-ศุกร์ และเลือกช่วงเวลาท่ีเรียนกวดวิชา 10.00 น.-11.59 น. มากท่ีสุด ค่าเรียนกวดวิชาต่อเทอมอยู่ระหว่าง 

3,001-6,000 บาท มวีัตถุประสงค์ในการเรียนกวดวิชา คือ เพื่อท าเกรดในโรงเรียน 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

จังหวัดล าพูนในการเลอืกสถาบันกวดวชิา 

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 และปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ทุกปัจจัย มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญใน

ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ รูปแบบหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการ เช่น เรียนเนื้อหาล่วงหน้า

อย่างละเอยีด เนน้แนวข้อสอบเข้ามหาวทิยาลัย เพ่ิมประสบการณ์ในการท าโจทย์ ค่าเฉลี่ย 4.22 สถาบันกวดวิชาได้รับการ

รับรองมาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธกิาร ค่าเฉลี่ย 4.14 ความครบถ้วนของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ค่าเฉลี่ย 4.13  มีจ านวน
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และสถิติของผู้ท่ีเรียนแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มาก ค่าเฉลี่ย 4.07 มีการประกันผลการสอบคัดเลือกเข้า

มหาวทิยาลัย ค่าเฉลี่ย 4.00 จ านวนช่ัวโมงเรียนต่อหลักสูตรท่ีเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 3.99 จ านวนชั่วโมงต่อคาบ ท่ีเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย 3.94 จ านวนนักเรียนท่ีเหมาะสมต่อห้องเรียน ค่าเฉลี่ย 3.84 ชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชา ค่าเฉลี่ย 3.82 

ตามล าดับ 

ด้านราคาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาในภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63 และปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมาก เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่มีการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนอย่างชัดเจนค่าเฉลี่ย 4.14 มีอัตราค่าเรียนท่ี

เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.03ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ 

สามารถช าระค่าเรียนดว้ยบัตรเครดิตได้ ค่าเฉลี่ย 2.73 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.78และปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 

ค่าเฉลี่ย 4.03 ท าเลท่ีต้ังสามารถหาได้งา่ย มองเห็นได้ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.81 มีท่ีจอดรถเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.77 ตามล าดับ

ส าหรับปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ ท าเลท่ีตั้งอยู่ใกล้

โรงเรียนมัธยมท่ีศึกษาอยู่ ค่าเฉลี่ย 3.49 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการ

ส่งเสริมการตลาดในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 และปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดทุกปัจจัย  

มคี่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่การช าระค่าเรียนสามารถผ่อนช าระ

เป็นงวดๆได้ ค่าเฉลี่ย 4.02 มี เฟสบุ๊คแฟนเพจหรือ เว็บไซต์ ของโรงเรียนกวดวิชาที่ให้ข้อมูล รายละเอยีดครบถ้วน ค่าเฉลี่ย 

3.99 มีการแจกต าราเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน โดยไม่คิดมูลค่า ค่าเฉลี่ย 3.96 มีการแนะน าผ่านบุคคล เช่น อาจารย ์

รุ่นพี่ เพื่อน ค่าเฉลี่ย 3.90 มีส่วนลดค่าเรียน เช่น เป็นนักเรียนเก่ามา มาสมัครเรียนเป็นกลุ่ม เรียนหลายๆวิชา ช าระเ งิน

แบบเหมาจ่าย  เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.87 การโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ค่าเฉลี่ย 3.62  

มกีารให้ทดลองเรียนฟรีก่อนสมัคร ค่าเฉลี่ย 3.57 ตามล าดับ  

ด้านบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคลในภาพรวม  

อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16และปัจจัยย่อยด้านบุคคลทุกปัจจัย มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญในระดับมาก 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน ค่าเฉลี่ย 4.33 อาจารย์ผู้สอนมี

เทคนิคในการสอนดี ค่าเฉลี่ย 4.32 เจ้าหน้าท่ีให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ เอาใจใส่และช่วยเหลือ ค่าเฉลี่ย 4.17 อาจารย์

ผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ค่าเฉลี่ย 4.16 การบริการของเจ้าหน้าท่ีให้รายละเอียดข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนใน

สถาบันกวดวชิาถูกต้อง และรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.07 อาจารย์ผู้สอนมชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก ค่าเฉลี่ย 3.93 ตามล าดับ 

ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02และปัจจัยย่อยด้านลักษณะทางกายภาพท่ี

ปรากฏทุกปัจจัย มคี่าเฉลี่ยระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.06  มีสถานท่ีนั่งพักและรอรับนักเรียนของผู้ปกครองอย่างสะดวกและ
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เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.06 สภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ีภายนอกดี ค่าเฉลี่ย 4.04 มีการออกแบบห้องเรียนให้ น่าเรียน 

ค่าเฉลี่ย 4.03 มีหอ้งน้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกับผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 4.02 ภายในห้องเรียนมกีารจัดโตะ๊เรียนได้อยา่งเหมาะสม 

ค่าเฉลี่ย 4.02 ภายในอาคารเรียนมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี ค่าเฉลี่ย 3.99 มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีฟรีอินเทอร์เน็ต

ให้บริการ มร้ีานขายของ ร้านอาหาร อยูใ่กล้สถาบันกวดวชิา ค่าเฉลี่ย 3.93 ตามล าดับ 

ด้านกระบวนการพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 และปัจจัยย่อยด้านกระบวนการทุกปัจจัย มีค่าเฉลี่ยระดับมาก เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ขั้นตอนการแนะน าหลักสูตรชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.18 ขั้นตอนการสมัครเรียนชัดเจน 

ค่าเฉลี่ย 4.18 แนวทางการทดสอบความรู้ท่ีชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.14 สามารถท่ีจะสอนครบหลักสูตรได้ตามก าหนดเวลา 

ค่าเฉลี่ย 4.10 ตารางเรียนท่ีแน่นอน ไมเ่ปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย 4.00 ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดบริการท่ี

มีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชาจ าแนกตาม เขตอ าเภอของ

โรงเรียนท่ีก าลังศกึษาอยู่ ระดับช้ัน แผนก และรายได้ต่อเดอืนของผู้ปกครอง  

จ าแนกตามอ าเภอที่ตั้งของโรงเรียน  

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของ

ผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมอืงและนอกอ าเภอเมือง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาในปัจจัย

ยอ่ย พบว่า ท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมอืงและนอกอ าเภอเมือง ท่ีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่รูปแบบหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการ เช่น เรียนเนื้อหาล่วงหน้าอย่างละเอียด เน้นแนว

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพิ่มประสบการณ์ในการท าโจทย์ชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชาความครบถ้วนของหลักสูตรท่ี 

เปิดสอนจ านวนชั่วโมงเรียนต่อหลักสูตรท่ีเหมาะสมจ านวนชั่วโมงต่อคาบท่ีเหมาะสมจ านวนนักเรียนท่ีเหมาะสมต่อ

ห้องเรียนสถาบันกวดวิชาได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการและมีการประกันผลการสอบคัดเลือกเข้า

มหาวิทยาลัยโดยอ าเภอเมืองให้ความส าคัญมากกว่านอกอ าเภอเมือง และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่

แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่มีจ านวน

และสถิตขิองผู้ท่ีเรียนแลว้สามารถสอบเข้ามหาวทิยาลัยได้มาก 

ด้านราคาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาในภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามอ าเภอเมอืงและนอกอ าเภอเมอืง แตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย 

พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง ท่ี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่มีอัตราค่าเรียนท่ีเหมาะสมและสามารถช าระค่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้โดยอ าเภอ

เมืองให้ความส าคัญมากกว่านอกอ าเภอเมือง และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามอ าเภอเมอืงและนอกอ าเภอเมอืง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05 ได้แก่  มี ก า รแจ้ ง ร า ยละ เอี ย ด

ค่าใชจ้่ายในการเรียนอยา่งชัดเจน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการ

จัดจ าหนา่ยในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมอืงและนอกอ าเภอเมอืง ไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
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0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

อ าเภอเมอืงและนอกอ าเภอเมอืง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางและท าเลท่ีตั้งอยู่

ใกล้โรงเรียนมัธยมท่ีศึกษาอยู่โดยอ าเภอเมืองให้ความส าคัญมากกว่านอกอ าเภอเมือง และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ

ความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ได้แก่ท าเลท่ีต้ังสามารถหาได้งา่ย มองเห็นได้ชัดเจนและมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริม

การตลาดในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ การโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ 

ป้ายโฆษณา แผ่นพับและมีการแนะน าผ่านบุคคล เช่น อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนโดยอ าเภอเมืองให้ความส าคัญมากกว่านอก

อ าเภอเมือง และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอก

อ าเภอเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่มีเฟสบุ๊คแฟนเพจหรือ เว็บไซต์ ของโรงเรียนกวดวิชาท่ีให้ข้อมูล 

รายละเอยีดครบถ้วนมกีารให้ทดลองเรียนฟรีก่อนสมัครมีส่วนลดค่าเรียน เช่น เป็นนักเรียนเก่ามา มาสมัครเรียนเป็นกลุ่ม 

เรียนหลายๆวิชา ช าระเงนิแบบเหมาจ่าย  เป็นต้นการช าระค่าเรียนสามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆได้และมีการแจกต าราเรียน

หรืออุปกรณก์ารเรียนโดยไม่คิดมูลค่า 

ด้านบุคคลพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคล ในภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  และเมื่อพิจารณาในปัจจัย

ยอ่ย พบว่า ทุกปัจจัยย่อยมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอ

เมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่การบริการของเจ้าหน้าท่ีให้รายละเอียดข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนใน

สถาบันกวดวิชาถูกต้อง และรวดเร็วเจ้าหน้าท่ีให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ เอาใจใส่และช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียง

เป็นท่ีรู้จักอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงอาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคในการสอนดีและอาจารย์ผู้สอนมีความเป็น

กันเองกับนักเรียนโดยอ าเภอเมอืงให้ความส าคัญมากกวา่นอกอ าเภอเมอืง 

ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง    ไม่แตกต่างกัน  

ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกัน

ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่มีสิ่งอ า นวยความ

สะดวก เช่น มีฟรีอินเทอร์เน็ตให้บริการ มีร้านขายของ ร้านอาหาร อยู่ใกล้สถาบันกวดวิชาโดยนอกอ าเภอเมืองให้

ความส าคัญมากกว่าอ าเภอเมือง และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม

อ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่มีการออกแบบห้องเรียนให้น่าเรียนภายใน

ห้องเรียนมกีารจัดโตะ๊เรียนได้อยา่งเหมาะสม ภายในอาคารเรียนมสีิ่งแวดลอ้มท่ีดสีภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ีภายนอกดี

มีห้องน้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกับผู้เรียนมีสถานท่ีนั่งพักและรอรับนักเรียนของผู้ปกครองอย่างสะดวกและเพียงพอ 

และมีอุปกรณอ์ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015) |  10 

 

ด้านกระบวนการพบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการในภาพรวม

ของผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอกอ าเภอเมือง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณา

ในปัจจัยย่อย พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและนอก

อ าเภอเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ขั้นตอนการแนะน าหลักสูตรชัดเจน ขั้นตอนการสมัครเรียนชัดเจน

ขั้นตอนการช าระเงินชัดเจนและสามารถท่ีจะสอนครบหลักสูตรได้ตามก าหนดเวลาโดยอ าเภอเมอืงให้ความส าคัญมากกว่า

นอกอ าเภอเมือง และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอ าเภอเมืองและ

นอกอ าเภอเมือง ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ตารางเรียนท่ีแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงและแนวทางการทดสอบ

ความรู้ท่ีชัดเจน 

จ าแนกตามระดับชั้น 

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มระดับชั้น แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญไมแ่ตกตา่งกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มระดับช้ันต่างๆ ได้แก่ จ านวนชั่วโมง

เรียนต่อหลักสูตรท่ีเหมาะสมและ สถาบันกวดวิชาได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธกิาร  และปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ รูปแบบหลักสูตรท่ีตรงกับ

ความตอ้งการ เช่น เรียนเนื้อหาล่วงหนา้อย่างละเอยีด เน้นแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพิ่มประสบการณ์ในการท าโจทย์

(ม.6>ม.4) ชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชา (ม.4,ม.6>ม.5) ความครบถ้วนของหลักสูตรท่ีเปิดสอนแตกต่างกัน(ม.6>ม.4,ม.5) 

จ านวนชั่วโมงต่อคาบท่ีเหมาะสม(ม.6>ม.5) จ านวนนักเรียนท่ีเหมาะสมต่อห้องเรียน(ม.6>ม.5)มีจ านวนและสถิติของผู้ท่ี

เรียนแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มาก(ม.6>ม.4,ม.5)และมีการประกันผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 

(ม.6>ม.4,ม.5) 

ด้านราคาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาในภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกกลุ่มระดับชั้น ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า     

ทุกปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มระดับชั้นต่างๆ ได้แก่มีอัตราค่า

เรียนท่ีเหมาะสมสามารถช าระค่าเรียนดว้ยบัตรเครดิตได้และมีการแจ้งรายละเอยีดคา่ใชจ้่ายในการเรียนอยา่งชัดเจน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการ

จัดจ าหนา่ยในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มระดับชั้น ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และเมื่อ

พิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ทุกปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

ระดับช้ันตา่งๆ ได้แก่ท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทางท าเลท่ีต้ังอยูใ่กล้โรงเรียนมัธยมท่ีศึกษาอยู่ท าเลท่ีต้ังสามารถหาได้งา่ย 

มองเห็นได้ชัดเจนและมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริม

การตลาดในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มระดับชั้น ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และเมื่อ

พิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

ระดับช้ันตา่งๆ ได้แก่การโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ มี เฟสบุ๊คแฟนเพจหรือ เว็บไซต์ ของโรงเรียน

กวดวชิาท่ีให้ขอ้มูล รายละเอยีดครบถ้วน  มกีารแนะน าผ่านบุคคล เช่น อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน มีการให้ทดลองเรียนฟรีก่อน
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สมัคร มีสว่นลดค่าเรียน เชน่ เป็นนักเรียนเก่ามา มาสมัครเรียนเป็นกลุ่ม เรียนหลายๆวิชา ช าระเงินแบบเหมาจ่าย  เป็นต้น 

และมีการแจกต าราเรียน หรืออุปกรณก์ารเรียน โดยไม่คดิมูลค่า และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกัน

ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มระดับช้ันตา่งๆ ได้แก่ การช าระค่าเรียนสามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆได้ (ม.6>ม.5) 

ด้านบุคคลพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคลในภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกกลุ่มระดับช้ัน ไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบวา่ ปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มระดับชั้นต่างๆ ได้แก่การบริการของ

เจ้าหน้าท่ีให้รายละเอียดข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนในสถาบันกวดวิชาถูกต้อง และรวดเร็วเจ้าหน้าท่ีให้บริการมีมนุษย

สัมพันธ์ เอาใจใส่และชว่ยเหลอือาจารย์ผู้สอนมเีทคนิคในการสอนดีและอาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน และ

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มระดับช้ันตา่งๆ ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนมี

ชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก(ม.6>ม.5) และอาจารย์ผู้สอนมคีุณวุฒทิางการศกึษาสูง (ม.6>ม.5) 

ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มระดับชั้น ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มระดับชั้นต่างๆ ได้แก่มีการออกแบบห้องเรียนให้น่าเรียนภายในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียนได้อย่าง

เหมาะสมภายในอาคารเรียนมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีสภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ีภายนอกดีมีห้องน้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกับ

ผู้เรียนมสีถานท่ีน่ังพักและรอรับนักเรียนของผู้ปกครองอย่างสะดวกและเพยีงพอและมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มระดับชั้นต่างๆ ได้แก่ มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีฟรีอินเทอร์เน็ตให้บริการ มีร้านขายของ 

ร้านอาหาร อยู่ใกล้สถาบันกวดวชิา (ม.5, ม.6>ม.4) 

ด้านกระบวนการพบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการในภาพรวม

ของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มระดับชั้น ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย 

พบว่า ทุกปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มระดับชั้นต่างๆ ได้แก่

ขั้นตอนการแนะน าหลักสูตรชัดเจนขั้นตอนการสมัครเรียนชัดเจนขั้นตอนการช าระเงินชัดเจนตารางเรียนท่ีแน่นอนไม่

เปลี่ยนแปลงแนวทางการทดสอบความรู้ท่ีชัดเจนและสามารถท่ีจะสอนครบหลักสูตรได้ตามก าหนดเวลา 

จ าแนกตามแผนก 

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มแผนก ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า 

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญไมแ่ตกตา่งกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่รูปแบบหลักสูตร

ท่ีตรงกับความต้องการ เช่น เรียนเนื้อหาล่วงหนา้อย่างละเอยีด เนน้แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพิ่มประสบการณ์ในการ

ท าโจทย์ชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชาความครบถ้วนของหลักสูตรท่ีเปิดสอนจ านวนชั่วโมงเรียนต่อหลักสูตรท่ีเหมาะสม

จ านวนชั่วโมงต่อคาบท่ีเหมาะสมจ านวนนักเรียนท่ีเหมาะสมต่อห้องเรียนสถาบันกวดวิชาได้รับการรับรองมาตรฐาน  

จากกระทรวงศึกษาธิการและมีจ านวนและสถิติของผู้ท่ีเรียนแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มาก และปัจจัยย่อยท่ีมี
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ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่ มีการประกันผลการสอบ

คัดเลอืกเข้ามหาวทิยาลัย (ศลิป์ค านวณ>วทิย-์คณิต,ศลิป์ภาษา) 

ด้านราคาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาในภาพรวมของผู้ ตอบ

แบบสอบถามทุกกลุ่มแผนก ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า        

ทุกปัจจัยย่อยมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญไมแ่ตกตา่งกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่มีอัตราค่าเรียน

ท่ีเหมาะสมสามารถช าระค่าเรียนดว้ยบัตรเครดิตได้และมีการแจ้งรายละเอยีดคา่ใชจ้่ายในการเรียนอยา่งชัดเจน  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่ายในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มแผนก แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อ

พิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ทุกปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

แผนกต่างๆ ได้แก่ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางท าเลท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนมัธยมท่ีศึกษาอยู่ท าเลท่ีตั้งสามารถหาได้ง่าย 

มองเห็นได้ชัดเจนและมีท่ีจอดรถเพียงพอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริม

การตลาดในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มแผนก ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และเมื่อ

พิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

แผนกต่างๆ ได้แก่ มีเฟสบุ๊คแฟนเพจหรือ เว็บไซต์ ของโรงเรียนกวดวิชาท่ีให้ข้อมูล รายละเอียดครบถ้วนมีการแนะน าผ่าน

บุคคล เช่น อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนมีการให้ทดลองเรียนฟรีก่อนสมัครมีส่วนลดค่าเรียน เช่น เป็นนักเรียนเก่ามา มาสมัคร

เรียนเป็นกลุ่ม เรียนหลายๆวิชา ช าระเงนิแบบเหมาจ่าย  เป็นต้นการช าระค่าเรียนสามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆได้และมีการ

แจกต าราเรียน หรืออุปกรณ์การเรียน โดยไม่คิดมูลค่า และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่ม

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่ การโฆษณาในสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ (ศิลป์ค านวณ,ศิลป์

ภาษา>วทิย-์คณิต) 

ด้านบุคคลพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคลในภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกกลุ่มแผนก ไมแ่ตกตา่งกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย  พบว่า  ปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่ การบริการของ

เจ้าหน้าท่ีให้รายละเอียดข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนในสถาบันกวดวิชาถูกต้อง และรวดเร็วเจ้าหน้าท่ีให้บริการมีมนุษย

สัมพันธ์ เอาใจใส่และชว่ยเหลอือาจารยผ์ู้สอนมชีื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักอาจารยผ์ู้สอนมเีทคนิคในการสอนดีและอาจารย์ผู้สอนมี

ความเป็นกันเองกับนักเรียน และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

แผนกต่างๆ ได้แก่ อาจารยผ์ู้สอนมคีุณวุฒทิางการศกึษาสูง (ศิลป์ค านวณ>วทิย-์คณิต,ศลิป์ภาษา) 

ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มแผนก แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ

0.05 และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่ ภายในอาคารเรียนมสีิ่งแวดลอ้มท่ีดสีภาพแวดลอ้มอาคารสถานท่ีภายนอกดี         มี

ห้องน้ าที่สะอาดและเพยีงพอกับผู้เรียนมสีิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีฟรีอินเทอร์เน็ตให้บริการ มร้ีานขายของ ร้านอาหาร 

อยู่ ใกล้สถาบันกวดวิชาและมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเ รียนการสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  
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และปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่ มีการออกแบบ

ห้องเรียนให้น่าเรียน (ศิลป์ค านวณ,ศิลป์ภาษา>วิทย์-คณิต) ภายในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียนได้อย่างเหมาะสม       

(ศิลป์ค านวณ,ศิลป์ภาษา>วิทย์-คณิต)  และมีสถานท่ีนั่งพัก และรอรับนักเรียนของผู้ปกครองอย่างสะดวกและเพียงพอ 

(ศลิป์ค านวณ>วทิย-์คณิต, ศิลป์ภาษา) 

ด้านกระบวนการพบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการในภาพรวม

ของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มแผนก ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05และเมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย 

พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอน

การแนะน าหลักสูตรชัดเจนขั้นตอนการสมัครเรียนชัดเจนขั้นตอนการช าระเงินชัดเจนแนวทางการทดสอบความรู้ท่ีชัดเจน

และสามารถท่ีจะสอนครบหลักสูตรได้ตามก าหนดเวลา และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่ม

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มแผนกต่างๆ ได้แก่ ตารางเรียนท่ีแน่นอนไมเ่ปลี่ยนแปลง (ศิลป์ภาษา>วทิย-์คณิต) 

จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง 

ด้านผลิตภัณฑ์พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาใน

ปัจจัยย่อย พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญ ไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือน

ของผู้ปกครองต่างๆ ได้แก่ความครบถ้วนของหลักสูตรท่ีเปิดสอนจ านวนชั่วโมงเรียนต่อหลักสูตรท่ีเหมาะสมและจ านวน

นักเรียนท่ีเหมาะสมตอ่หอ้งเรียน และปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่ม

รายได้ตอ่เดอืนของผู้ปกครองตา่งๆ ได้แก่ รูปแบบหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการ เช่น เรียนเนื้อหาล่วงหน้าอย่างละเอียด 

เนน้แนวข้อสอบเข้ามหาวทิยาลัย เพิ่มประสบการณ์ในการท าโจทย์ (20,001-30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000บาท, 10,001-

20,000บาท) ชื่อเสียงของสถาบันกวดวิชา (20,001-30,000 บาท, มากกว่า 30,000 บาท>10,001-20,000 บาท) จ านวน

ชั่วโมงต่อคาบท่ีเหมาะสม (20,001-30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาทและมากกว่า 30,000 

บาท>ไมเ่กิน 10,000 บาท) สถาบันกวดวชิาได้รับการรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ(20,001-30,000 บาท>

ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) มีจ านวนและสถิติของผู้ท่ีเรียนแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มาก 

(20,001-30,000 บาท, มากกว่า 30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท) และมีการประกันผลการสอบคัดเลือกเข้า

มหาวทิยาลัย (20,001-30,000 บาท>ไมเ่กิน 10,000 บาท, 10,001-20,000บาท) 

ด้านราคาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาในภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาในปัจจัย

ย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ ไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของ

ผู้ปกครองตา่งๆ ได้แก่สามารถช าระค่าเรียนดว้ยบัตรเครดิตได้ และปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันใน

กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ตอ่เดอืนของผู้ปกครองตา่งๆ ได้แก่ มีอัตราค่าเรียนท่ีเหมาะสม (20,001-30,000 บาท

, มากกว่า 30,000 บาท >ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท)และมีการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียน

อย่างชัดเจน (20,001-30,000 บาท, มากกว่า 30,000 บาท > 10,001-20,000 บาท) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่ายในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง
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สถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า ทุกปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างๆ ได้แก่ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง (มากกว่า 30,000 บาท> 

ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท)ท าเลท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนมัธยมท่ีศึกษาอยู่ (มากกว่า 

30,000 บาท>10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท) ท าเลท่ีตั้งสามารถหาได้ง่ายมองเห็นได้ชัดเจน (มากกว่า 

30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท)และมีท่ีจอดรถเพียงพอ (20,001-30,000 บาท>10,001-

20,000 บาทและมากกว่า 30,000 บาท>ไมเ่กิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) 

ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริม

การตลาดในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ ไม่แตกต่างกันในกลุ่ม 

ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างๆ ได้แก่มีการให้ทดลองเรียนฟรีก่อนสมัครมีส่วนลดค่าเรียน 

เช่น เป็นนักเรียนเก่ามา มาสมัครเรียนเป็นกลุ่ม เรียนหลายๆวิชา ช าระเงินแบบเหมาจ่าย  เป็นต้นการช าระค่าเรียน

สามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆได้และมีการแจกต าราเรียน หรืออุปกรณ์การเรียนโดยไม่คิดมูลค่า และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

ระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ตอ่เดอืนของผู้ปกครองตา่งๆ ได้แก่ การโฆษณาในสื่อ

ตา่งๆ เชน่ วิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ (มากกว่า 30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) มีเฟสบุ๊คแฟน

เพจหรือ เว็บไซต์ ของโรงเรียนกวดวิชาท่ีให้ข้อมูล รายละเอียดครบถ้วน (มากกว่า 30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 

10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท) และมีการแนะน าผ่านบุคคล เช่น อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อน (มากกว่า 30,000 

บาท>ไมเ่กิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) 

ด้านบุคคลพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคลในภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05เมื่อพิจารณาในปัจจัย

ย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ ไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของ

ผู้ปกครองตา่งๆ ได้แก่เจ้าหนา้ที่ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ เอาใจใส่และช่วยเหลือและอาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคในการสอนดี 

และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง

ตา่งๆ ได้แก่ การบริการของเจ้าหน้าท่ีให้รายละเอียดข้อมูลด้านหลักสูตรการเรียนในสถาบันกวดวิชาถูกต้อง และรวดเร็ว 

(มากกวา่ 30,000 บาท>ไมเ่กิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท, 20,001-30,000 บาท) อาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียงเป็น

ท่ีรู้จัก (20,001-30,000 บาท, มากกว่า 30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) อาจารย์ผู้สอนมี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูง (20,001-30,000 บาท, มากกว่า 30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) 

และอาจารย์ผู้สอนมคีวามเป็นกันเองกับนักเรียน (20,001-30,000 บาท, มากกวา่ 30,000 บาท>10,001-20,000 บาท) 

ด้านลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง ไม่แตกต่างกัน  

ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.05เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อย พบวา่ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ ไม่แตกต่างกัน

ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างๆ ได้แก่ภายในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียนได้อย่าง

เหมาะสม สภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ีภายนอกดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น มีฟรีอินเทอร์เน็ตให้บริการ มีร้านขาย

ของ ร้านอาหาร อยู่ใกล้สถาบันกวดวิชา และมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
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และปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง

ต่างๆ ได้แก่ มีการออกแบบห้องเรียนให้น่าเรียน (มากกว่า 30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) 

ภายในอาคารเรียนมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี (มากกว่า 30,000 บาท >10,001-20,000 บาท) มีห้องน้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกับ

ผู้เรียน (20,001-30,000 บาท, มากกว่า 30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) และมีสถานท่ีนั่งพัก

และรอรับนักเรียนของผู้ปกครองอย่างสะดวกและเพียงพอ (20,001-30,000 บาท, มากกว่า 30,000 บาท>ไม่เกิน 

10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) 

ด้านกระบวนการพบวา่ ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการในภาพรวม

ของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้ตอ่เดอืนของผู้ปกครอง แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณา

ในปัจจัยย่อย พบว่า ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ ไม่แตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อ

เดอืนของผู้ปกครองตา่งๆ ได้แก่ตารางเรียนท่ีแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง และแนวทางการทดสอบความรู้ท่ีชัดเจน และปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญแตกต่างกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองต่างๆ ได้แก่ 

ขั้นตอนการแนะน าหลักสูตรชัดเจน (10,001-20,000 บาท>มากกว่า 30,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท, มากกว่า 

30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท)ขั้นตอนการสมัครเรียนชัดเจน (20,001-30,000 บาท>ไม่เกิน 10,000 บาทและ

มากกว่า 30,000 บาท> ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) ขั้นตอนการช าระเงินชัดเจน (มากกว่า 30,000 

บาท>ไม่เกิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) และสามารถท่ีจะสอนครบหลักสูตรได้ตามก าหนดเวลา(20,001-

30,000 บาท >10,001-20,000 บาทและมากกว่า 30,000 บาท >ไมเ่กิน 10,000 บาท, 10,001-20,000 บาท) 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

จากการศกึษาสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการ

เลอืกสถาบันกวดวชิาในครัง้นี้สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบัน

กวดวิชา ของผู้ตอบแบบสอบถามมากเป็นอันดับแรกคือ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคล ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ทรงกลด แสวงผล(2552)ได้ท าการศกึษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่านพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียน

กวดวิ ชาของผู้ ตอบแบบสอบถามมาก เ ป็นอันดับแรกคือ  ส่ วนประสมการตลาดบริการด้ านผลิตภัณฑ์  

และสอดคล้องกับผลการศกึษาของพวงเพชร อินตายวง (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด

เชียงราย พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

อันดับแรกคือ ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคล และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554) 

ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครใน

การเลือกสถาบันกวดวิชา ซึ่งพบว่าส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

สมุทรสาครในการเลอืกสถาบันกวดวชิาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอันดับแรกคือ ดา้นเนื้อหาหลักสูตรและเอกสาร 
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 ด้านผลิตภัณฑ์จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รูปแบบ

หลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการ เช่น เรียนเนื้อหาล่วงหน้าอย่างละเอียด เน้นแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  

เพิ่มประสบการณ์ในการท าโจทย์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงกลด แสวงผล(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน  

ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  

ความครบถ้วนของหลักสูตรท่ีเปิดสอน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพวงเพชร อินตายวง (2553) ท่ีได้

ท าการศกึษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียน

กวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีจ านวนและสถิติของผู้เรียนท่ีเรียนแล้วสามารถสอบเข้า

มหาวทิยาลัยได้มาก และสอดคล้องกับผลการศกึษาของศริิพร   วงษน์ครินทร์ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกสถาบันกวดวิชา ซึ่งพบว่า 

ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกสถาบันกวดวิชาท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื รูปแบบหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการ 

ด้านราคาจากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลอืกสถาบันกวดวชิาของผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื มกีารแจ้งรายละเอยีด

ค่าใช้จ่ายในการเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงกลด แสวงผล(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน  

ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการเลอืกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการแจ้ง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเรียนอย่างชัดเจน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพวงเพชร อินตายวง (2553) 

ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือก

โรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีอัตราค่าเรียนท่ีเหมาะสม และไม่สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียน

มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลอืกสถาบันกวดวิชา ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกสถาบันกวดวิชาท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถช าระค่าเรียนได้

หลายทาง เชน่ ทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านบัญชธีนาคาร เงินสด ฯลฯ 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการ 

จัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชาของผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงกลด แสวงผล

(2552) ท่ีได้ท าการศกึษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดนา่น ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบ
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แบบสอบถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ท่ีต้ังของโรงเรียนกวดวิชาสะดวกในการเดินทางไปเรียน และสอดคล้องกับผลการศกึษา

ของพวงเพชร อินตายวง (2553) ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวด

วิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้าน

สถานท่ี ท่ีมีผลต่อการเลอืกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท าเลท่ีตั้งของโรงเรียนกวดวิชา

สะดวกต่อการเดินทาง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลอืกสถาบันกวดวชิา ซึ่ง

พบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นท าเลท่ีต้ัง ท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลอืกสถาบันกวดวชิา

ท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดคอื ท าเลท่ีต้ังท่ีสามารถหาพบได้งา่ย  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดที่มี

ผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การช าระค่าเรียนสามารถผ่อนช าระเป็นงวดๆได้  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงกลด  

แสวงผล(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดนา่น ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชา

ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื มีการแจกต าราเรียนหรืออุปกรณก์ารเรียนโดยไม่คิดมูลค่า และไมส่อดคล้อง

กับผลการศึกษาของพวงเพชร อินตายวง (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ

เลอืกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า 

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  

มีโฆษณาทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษา

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกสถาบัน

กวดวชิา ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครใน

การเลอืกสถาบันกวดวชิาท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดคอื การแนะน าจากเพื่อนและรุ่นพี่  

 ด้านบุคคล จากผลการศึกษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคลที่มผีลตอ่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลอืกสถาบันกวดวชิาของผู้ตอบแบบสอบถามที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื อาจารย์ผู้สอนมคีวาม

เป็นกันเองกับนักเรียน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงกลด แสวงผล(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน  ซึ่งพบว่า 

ปัจจัยย่อยดา้นบุคคลที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดูแลเอาใจใส่

ของเจ้าหนา้ที่ และไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของพวงเพชร อินตายวง (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร

เชยีงราย จังหวัดเชยีงราย ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จัก และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554) 

ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครใน



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015) |  18 

 

การเลอืกสถาบันกวดวชิา ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นบุคคลที่มผีลตอ่นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครใน

การเลอืกสถาบันกวดวชิาท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดคอื อาจารย์ผู้สอนมคีวามสามารถในการสอนให้เข้าใจได้ดี  

 ด้านลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏจากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลักษณะทาง

กายภาพท่ีปรากฏท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชาของผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงกลด แสวงผล(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

การเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านลักษณะทาง

กายภาพท่ีปรากฏท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ห้องเรียนมี

เครื่องปรับอากาศ และไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของพวงเพชร อินตายวง (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนคร

เชยีงราย จังหวัดเชยีงราย ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียน

กวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการออกแบบห้องเรียนให้น่าเรียน และไม่สอดคล้องกับผล

การศึกษาของศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียน

มัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลอืกสถาบันกวดวิชา ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านสิ่งน าเสนอกายภาพท่ีมี

ผลตอ่นักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลอืกสถาบันกวดวชิาท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดคือ การมีชื่อเสียง

ด้านการศกึษามานาน 

 ด้านกระบวนการ จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการเลือกสถาบันกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ

ขั้นตอนการแนะน าหลักสูตรชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทรงกลด แสวงผล(2552) ท่ีได้ท าการศึกษาส่วน

ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน  

ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  

ขั้นตอนการแนะน าหลักสูตรชัดเจน และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพวงเพชร อินตายวง (2553) ท่ีได้ท าการศึกษา

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลอืกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย ใน

เขตเทศบาลนครเชยีงราย จังหวัดเชยีงราย ซึ่งพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีผลต่อการเลอืกโรงเรียนกวด

วิชาของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีกระบวนการให้บริการแนะแนวในการเลือกคณะท่ีสอบเข้า

มหาวิทยาลัย และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร วงษ์นครินทร์ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกสถาบันกวดวิชา ซึ่งพบว่า 

ปัจจัยย่อยดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาครในการเลือกสถาบันกวดวิชาท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคอื การเปิดสอนแต่ละวชิามหีลายช่วงเวลาเพื่อให้เลอืกเรียน 

 จากการศกึษาสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดล าพูนในการ

เลอืกสถาบันกวดวชิาคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะตอ่สถาบันกวดวิชาในภาพรวมดังน้ี 
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สถาบันกวดวิชาโดยท่ัวไป ผู้ประกอบการควรอาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  

มีความเป็นกันเองกับนักเรียน มีความเอาใจใส่และช่วยเหลือต่อผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนควรมีเทคนิคในการสอนท่ีท าให้

นักเรียนสามารถเรียนแล้วเข้าใจได้ง่าย และเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้กับสถาบนักวดวิชา ควรมกีารจัดการอบรม และประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าท่ีอย่าง

ตอ่เนื่อง มกีารส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมาเรียนสถาบันกวดวิชาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าท่ี เพื่อท าการ

ปรับปรุงคุณภาพ วิธีการสอน ของอาจารย์ผู้สอนและวธีิท างานของพนักงานให้ดีขึ้นตอ่ไป ควรมกีารจัดท าเอกสารเกี่ยวกับ

การแนะน าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรแยกไว้อย่างชัดเจน ควรมีการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในเอกสารอยู่ตลอด เพื่อให้

เกิดความถูกต้อง และทันสมัย และต้องสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับหลักสูตรได้อย่างชัดเจนหากมีข้อสงสัยจากนัก เรียน 

และขั้นตอนการสมัครเรียนน้ันตอ้งมีการจัดท าเอกสาร และแจ้งรายละเอยีดของขั้นตอนการสมัครเรียนให้กับนักเรียนอย่าง

ชัด มีการก าหนดแนวทางการทดสอบความรู้ท่ีชัดเจน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้กับผู้เรียนทราบตั้งแต่คร้ังแรก  

ควรท าการวางหลักสูตรให้มีความหลากหลาย สอดคล้อง และครอบคลุมกับเนื้อหาท่ีโรงเรียนได้ท าการสอน และเนื้อหาท่ี

ใชส้อบเข้ามหาวทิยาลัย โดยเนน้การสอนเนื้อหาพื้นฐาน ประกอบกับการแนะน าเทคนิคในการท าข้อสอบเพื่อเตรียมความ

พร้อมให้กับนักเรียนสามารถสอบท าคะแนนได้ดี และสามารถสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยมีหลักสูตรต่างๆ 

ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆได้ตามความต้องการ เช่น หลักสูตรเรียนล่วงหน้าช่วงซัมเมอร์ (Summer) 

หลักสูตรตวิเข้มของแต่ละระดับช้ัน หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้นควรท าการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันกวด

วชิาเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาคารสถานท่ี ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการ

สอน บุคลากร และหลักสูตรท่ีใช้ในการจัดตั้งโรงเรียนนั้นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้าง

ความนา่เช่ือถือให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง และควรจัดท าเอกสารเพื่อแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับนักเรียนหรือ

ผู้ปกครองอย่างชัดเจน เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลอืกเรียนได้งา่ยขึน้  

ข้อเสนอแนะจ าแนกตามกลุ่มท่ีให้ความส าคัญแตกตา่งกันในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ ดังนี้ 

อ าเภอที่ตั้งของโรงเรียน 

สถาบันกวดวชิาในเขตอ าเภอเมอืง ผู้ประกอบการควรเน้นการสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันกวดวิชา โดยการลงค า

นยิมจากเพ่ือน หรือรุ่นพี่ท่ีเคยเรียน ควรพิจารณาการตั้งราคาค่าเรียนให้เหมาะสมกับหลักสูตร และรายได้ของผู้ปกครอง 

โดยผู้ประกอบการตอ้งท าการส ารวจราคาจากสถาบันกวดวชิาอ่ืนๆท่ีเป็นคู่แข่ง เชน่เป็นกวดวิชาที่อยู่ในท าเลท่ีเดียวกันหรือ

มีคุณภาพ ชื่อเสียงท่ีใกล้เคียงกันหรืออยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ ว่ามีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายในการเรียน ในระดับ

ใดบ้าง เพ่ือปรับค่าเรียนให้เหมาะสม และไมม่ากกวา่หรอืต่ ากว่าคู่แข่งจนเกินไป ควรเลอืกท าเลท่ีต้ังท่ีอยูใ่น 

เขตชุมชนท่ีมีการคมนาคมสะดวก เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้ด้วยตนเอง และอ านวย

ความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการเดินทางมารับ-ส่งนักเรียนอีกด้วย ควรท าการตลาดผ่านบุคคล เช่น อาจารย์ รุ่นพี่ 

เพื่อน เพื่อแนะน าให้นักเรียน รุ่นน้อง หรือเพื่อน รู้จักและท าให้สนใจมาเรียน เป็นการสร้างความเชื่อถือให้กับสถาบันกวด

วิชามากยิ่งขึ้น ควรเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักโดยอาจจะเป็นอาจารย์ท่ีสอนอยู่ในโรงเรียนท่ีนักเรียนก าลัง

ศกึษาอยู่  
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 สถาบันกวดวชิาในเขตนอกอ าเภอเมือง ผู้ประกอบการควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น มีฟรีอินเทอร์เน็ต

ให้บริการ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ควรมีร้านขายของอยู่ในสถาบันกวดวิชา 

หรือมีร้านขายของ ร้านอาหารอยูใ่กล้ๆสถาบันกวดวชิา เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักเรียนท่ีเดินทางมาเรียน  

ระดับชั้น 

สถาบันกวดวิชาระดับชั้นม.6 เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นม.6 อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวเพื่อจะท าการสอบเข้า

มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการควรเน้นเร่ืองของ ความครบถ้วนของหลักสูตรท่ีเปิดสอน โดยในแต่ละหลักสูตรท่ีเปิดสอนใน

สถาบันกวดวิชาต้องมีเนื้อหาท่ีจะท าการเรียนการสอนครบถ้วน และครอบคลุมกับวิชาท่ีจะใช้ในการสอบ ควรมีการติด

จ านวนและสถิติของนักเรียนท่ีเรียนแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย และควรมีการรับประกันผลการสอบคัดเลือกเข้า

มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนท่ีสนใจมาเรียนท่ีสถาบันกวดวิชาว่าเมื่อมาเรียนแล้วจะมาสารถ

สอบเข้ามหาวทิยาลัยได้อยา่งที่นักเรียนต้ังใจไว ้ 

แผนก 

สถาบันกวดวชิาส าหรับแผนกศิลป์ (ศลิป์ค านวณ และศลิป์ภาษา) ควรมีการออกแบบห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ี

น่าเรียน และมีการจัดโต๊ะเรียนได้ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของห้องเรียนให้นักเรียนสามารถนั่งเรียนได้อย่างสบาย  

ไมแ่ออัด  

รายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง 

สถาบันกวดวิชาส าหรับกลุ่มของรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง มากกว่า 20,000 บาท เป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง 

ผู้ประกอบการควรเนน้การสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบันกวดวิชา โดยการลงค านิยมจากเพื่อน หรือรุ่นพี่ท่ีเคยเรียนท่ีสถาบัน

กวดวิชา ควรมีการรับประกันผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักเรียนท่ีสนใจมา

เรียนท่ีสถาบันกวดวิชาว่าเมื่อมาเรียนแล้วจะมาสารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างท่ีนักเรียนตั้งใจไว้ ควรท าการขอ

อนุญาตจัดตั้งสถาบันกวดวิชาเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาคารสถานท่ี 

ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน บุคลากร และหลักสูตรท่ีใช้ในการจัดตั้งโรงเรียนนั้นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดจาก

กระทรวงศึกษาธกิาร เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง ควรเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีอยู่ในเขตชุมชม ท่ีมีการ

คมนาคมสะดวก ควรมีท่ีจอดรถเพียงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้ด้วยตนเอง  

และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการเดินทางมารับ-ส่งนักเรียนอีกด้วย ควรพิจารณาเลือกใช้อินเทอร์เน็ตสร้าง

เว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)เช่น เฟสบุ๊ค เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันกวด

วชิาน้ันๆ และกระตุน้ความสนใจของผู้ที่เข้ามาดูและเข้ามาตดิตาม ร่วมท้ังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน 

และบุคลากรประจ าสถาบันกวดวิชา เพื่อให้ค าแนะน า และค าปรึกษาในการเลือกเรียน และเลือกหลักสูตร เลือกอาจารย์

ผู้สอนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักโดยอาจจะเป็นอาจารย์ท่ีสอนอยูใ่นโรงเรียนท่ีนักเรียนก าลังศกึษาอยู่ และเลอืกอาจารย์ผู้สอนท่ี

มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันกวดวิชา ควรมีการจัดการอบรม และประเมินผลเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน มีการส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมาเรียนสถาบันกวดวิชาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 

เพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพ วิธีการสอน ของอาจารย์ผู้สอนให้ดีขึ้นต่อไปควรมีห้องน้ าท่ีสะอาด และเพียงพอกับผู้เรียน 
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ควรมีอย่างน้อย 2 ห้อง แยกชาย-หญิงควรมีการจัดสถานท่ีโดยมีเก้าอี้และโต๊ะ เพื่อเป็นท่ีนั่งพักและรอรับนักเรียนให้มี

ความสะดวกและเพียงพอกับผู้ท่ีต้องการใช้ 
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