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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์ต่อโดยใช้

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ประกอบด้วย   ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา          

ด้านการจัดจ าหน่ายบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์ท้ังหมดของโรงเรียนเตน้และ

ดนตรีวิวาเช่ จ านวน 190 ราย และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ค่าความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนบัลเลต์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31  – 40 ปี มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและประกอบอาชพีค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการ โดยมีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดอืนสูง

กว่า 60,000 บาท ผู้ปกครองส่วนใหญ่น าบุตรหลานเข้าเรียนบัลเลต์ 1 คน โดยเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย ์และมรีะยะเวลา

ในการเข้าเรียนท่ีโรงเรียนมากกวา่ 1 ปี ซึ่งส่วนใหญ่บุตรหลานก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้น Pre-Primary Ballet การเดินทางท่ี

สะดวกเป็นเหตุผลท่ีผู้ปกครองเลือกเรียนท่ีโรงเรียน โดยส่วนมากแล้วบุตรหลานไม่เคยเรียนบัลเลต์มาก่อนและผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ไมเ่คยมีความรู้ด้านการเตน้บัลเลต์มาก่อนเช่นเดียวกัน     และผู้ปกครองจ านวนมากรู้จักโรงเรียนเต้นและดนตรี  

ววิาเชจ่ากการแนะน าของผู้ปกครองท่านอ่ืน 

 เมื่อพิจารณาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลย์มี

การให้ระดับความส าคัญตอ่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 

ด้านบุคลากร ปัจจัยยอ่ยท่ีผู้ปกครองมกีารให้ระดับความส าคัญสูงสุดคือ เจ้าหนา้ท่ีท่ีให้บริการมีความสุภาพ ดา้นหลักฐาน

ทางกายภาพ ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญสูงสุดคือ โรงเรียนมีความปลอดภัยแก่นักเรียน  

ด้านกระบวนการ ปัจจัยยอ่ยท่ีผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญสูงสุดคือ มีความสม่ าเสมอด้านคุณภาพการให้บริการ 

ด้านผลิตภัณฑ ์ปัจจัยยอ่ยท่ีผู้ปกครองมกีารให้ระดับความส าคัญสูงสุดคือ หลักสูตรท่ีใชใ้นการสอนมคีวามเหมาะสมกับ 
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นักเรียน ด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมกีารให้ระดับความส าคัญสูงสุดคือ ความเหมาะสมของค่าเล่าเรียนกับคุณภาพ

การสอน ด้านสถานท่ี ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมกีารให้ระดับความส าคัญสูงสุดคือ สถานท่ีต้ังของโรงเรียนมคีวามสะดวกต่อ

การเดินทาง และด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญสูงสุดคือ มีการให้ทดลอง

เรียน ก่อนการตัดสินใจเรียน และส าหรับระดับความพึงพอใจ พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลย์มีระดับความพึงพอใจ

ตอ่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อย

ท่ีผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมีความสุภาพและเจ้าหน้าท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อ

ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดต่อ ด้านหลักฐานทางกายภาพ ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจสู งสุดคือ 

โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีอบอุ่นในการต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมีระดับ      

ความพึงพอใจสูงสุดคือ มีความสม่ าเสมอด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมีระดับ           

ความพึงพอใจสูงสุดคือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียนแต่ละคลาส ด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมีระดับ      

ความพึงพอใจสูงสุดคือ ความเหมาะสมของค่าเล่าเรียนกับคุณภาพการสอน และค่าเล่าเรียนเป็นลักษณะเหมาจ่าย  

ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ด้านสถานท่ี ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ สถานท่ีตั้งของโรงเรียนมี

ความสะดวกต่อการเดินทาง และด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจสูงสุดคือ  

มกีารให้ทดลองเรียนก่อนการตัดสนิใจเรียน 

 เมื่อท าการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค IPA (Important-Performance Analysis: IPA) พบว่าปัจจัยย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน 

Quadrant B (Keep up with good work) โดยปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant B ท้ังหมดทุกปัจจัยย่อยคือ ปัจจัยด้านบุคลากร  

ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี 3 ปัจจัยย่อย ปัจจัยด้านราคาและ

ด้านสถานท่ีและด้านการส่งเสริมการตลาดมเีพยีง 1 ปัจจัยย่อย ส าหรับปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant C มากท่ีสุดคือ ปัจจัยดา้น

การส่งเสริมการตลาดม ี5 ปัจจัยย่อย รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสถานท่ีมี 3 ปัจจัยย่อย และปัจจัยด้านราคามี 2 ปัจจัยยอ่ย 

แต่ไม่พบปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน Quadrant C เลย ส าหรับปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant D มีปัจจัยย่อยด้านราคาและ

ด้านผลิตภัณฑ์ 2 ปัจจัยย่อย และปัจจัยย่อยด้านสถานท่ี 1 ปัจจัยย่อย ดังนั้นโรงเรียนไม่มีความจ าเป็นต้องรีบแก้ไข      

อย่างเร่งด่วน แต่ควรแก้ไขในล าดับต่อไป เนื่องจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้าในระดับต่ า เมื่อเทียบกับ

ปัจจัยบริการอ่ืน ๆ และไมม่ปัีจจัยย่อยใดเลยท่ีอยูใ่น Quadrant A (Concentrate - Here) 

ABSTRACT 

The objective of this independent study was to study the satisfaction of ballet students’ parents towards 

service marketing mix of Vivace Dance and Music School.  The study was based on the concept of marketing mix 

which consists of product, price, place, promotion, personnel, physical evidence, and process.  The data was 

collected from all 190 parents of students at Vivace Dance and Music School.  The data was analysed using 

descriptive statistics namely frequency, percentage and mean. 

The results of the study showed that most of the parents were female, 31-40 years old, with Bachelor’s 

degree.  Most were in business or had a business of their own with average monthly income of more than 60,000 
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baht.  Most parents sent one child to Vivace Dance and Music School for weekend classes.  The students had been 

to Vivace for more than one year.  Most students were at pre-primary ballet.  The parents chose Vivace because of 

the convenient location.  Most students had not had ballet lessons before and the parents also had no knowledge of 

ballet before.  Most parents learned about Vivace Dance and Music School from other parents. 

From the study of marketing mix, it was found that the parents ranked the overall factors in the high level 

in the following order, along with the sub-factor which was ranked the highest in each category.  The factor that 

was ranked first was personnel, and the sub-factor which was ranked the highest was the staff were polite.  For 

physical appearance, the school was safe.  For process, the service was always up to the standard.  For product, 

the lesson was appropriate for the students.  For price, the price was reasonable considering the quality of teaching.  

For place, the location of the school was convenient.  For promotion, trial lessons were offered before parents and 

students made the decision to learn ballet. 

For the satisfaction of the parents, it was found that the parents were satisfied with the overall marketing 

mix at the high level in the following order, along with the sub-factor which was ranked the highest in each 

category.  The factor that was ranked first was personnel, and the sub-factor which the parents were satisfied with 

the most was the staff were polite and were friendly towards the parents, the students, and other customers.  For 

physical appearance, the school had a warm atmosphere. 

For process, the service was always up to the standard.  For product, lesson periods were appropriate.  For 

price, the price was reasonable considering the quality of teaching, and the payment was one-time payment with 

no additional fees.  For place, the location of the school was convenient.  For promotion, trial lessons were offered 

before parents and students made the decision to learn ballet. 

From Important-Performance Analysis (IPA), it was found that most sub-factors were in Quadrant B (Keep 

up with good work).  All sub-factors of personnel, physical evidence, and process; 3 sub-factors of product; and one 

sub-factor of price, place and promotion, were in Quadrant B.  In Quadrant C, there were 5 sub-factors of 

promotion, 2 sub-factors of place, and 2 sub-factors of price.  No sub-factor of product was in Quadrant C.  In 

Quadrant D, there were 2 sub-factors of price and product, and one sub-factor of place.  Therefore Vivace School 

had no immediate problems to solve but the school can handle these problems in time as they affected the 

customers at the low level. No sub-factor was found in Quadrant A (Concentrate here). 
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บทน า 

บัลเลต์  เป็นศิลปะการแสดงจากภูมิปัญญาตามแบบชนชาติตะวันตกชนิดหนึ่งซึ่งอาศัยการเคลื่อนไหวด้วยพลัง

ความเข้มแข็งของขา และปลายเท้า ทั้งการหมุน การกระโดดโลดแล่นให้เกิดความพลิ้วไหว นุม่นวลราวกับนกกางปีกร่อน

กลางอากาศ เล่นกันเป็นเร่ืองราวมากมายหลายเร่ือง ปราศจากบทพูดหรือเสียงร้องของนักแสดง บัลเลตม์กีารพัฒนาการ

มาจากการจัดการแสดงในราชส านัก และต่อมาจากจัดการแสดงก็ได้แพร่หลายเข้าไปเจริญงอกงามในประเทศฝร่ังเศส 

(นราพงษ์ จรัสศรี, 2548: 5) จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยของพระจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศส 

หลังจากนัน้บัลเลตก์็ได้รับความนยิมแพร่หลายไปท่ัวโลก 

ส าหรับประเทศไทยแล้วพบว่ามีการเรียนการสอนวิชาร าละคร ร้องเพลงและเต้นบัลเลต์ ท่ีโรงเรียน  

นาฏดุริยางคศาสตร์มาตัง้แตก่่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในเวลาต่อมาบัลเลต์ในประเทศไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีครู

และนักบัลเลต์มืออาชีพชาวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย บัลเลต์เร่ิมมีการเรียนการสอนขึ้นนับจากสมัยรัชกาลท่ี 7 

ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีด าเนินการสอนบัลเลต ์อยา่งแพร่หลายท้ังในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ในประเทศไทยนัน้การ

เรียนบัลเลต์ส่วนใหญ่เด็กๆ จะเร่ิมตั้งแต่เด็กอายุ 2.5 ปี โดยส่วนมากจะเรียนจนกระท่ังถึงอายุประมาณ 15 ปี นักเรียน 

ส่วนใหญ่จะหยุดเรียนเนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานมุ่งเน้นความสนใจในด้านวิชาการมากกว่าในช่วงอายุ

ดังกล่าว (สิรินทรา ภูมี, 2557: สัมภาษณ์) การเตน้บัลเลตจ์ัดเป็นกิจกรรมท่ีพ่อแมน่ิยมให้ลูกเรียนในวัยเด็ก เพราะสามารถ

พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กได้ ทั้งยังช่วยให้เด็กมีท่าเดินท่ีสง่างาม หากปฏิบัติเป็นประจ าเด็กจะมีสุขภาพแข็งแรง มีนิสัยร่า

เริงแจ่มใส และมีความกล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักเสียงเพลงตั้งแต่วัยเยาว์ และเป็น             

การปูพื้นฐานการเต้นให้พวกเขาก่อนจะเลือกเรียนเต้นประเภทอื่น ดั งนั้น  บัลเลต์จึงมีประโยชน์หลายอย่าง  

(สุขภาพดีดว้ยบัลเลต,์ 2555. ระบบออนไลน์) 

ในจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนท่ีท าการเปิดสอนบัลเลต์หลายแห่งด้วยกันเช่น โรงเรียนเชียงใหม่บัลเลต์ โรงเรียน

นาฏศิลป์แสงดาว และโรงเรียนรัสเซียบัลเล่ต ์เป็นต้น ส าหรับโรงเรียนเต้นและดนตรีววิาเชถ่ือเป็นโรงเรียนบัลเลต์แห่งใหม่

ล่าสุดในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดท าการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 และได้เร่ิมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ    

การสอนเต้น ดนตรี และโยคะบิน โดยด้านการสอนเต้นสามารถแบ่งเป็  นการเต้นบัลเลต์ การเต้นแจ๊ส การเต้นฮิป-ฮอป  

การเต้นออกก าลังกาย และการเต้นโคฟเวอร์ ด้านการสอนดนตรีเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว เปิดท าการสอนเฉพาะกีตาร์

คลาสสิก เปียโน และไวโอลิน ส่วนของการสอนบัลเลต์เปิดท าการสอนท้ังหมด 7 ระดับประกอบไปด้วย Baby Class,  

Pre-Primary Class, Primary Class, Grade 1, Grade 2 , Grade 3 และ Grade 4 โดยรูปแบบการเรียนการสอนบัลเลต์ของ

โรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับ       

การเรียนการสอนในชัน้เรียนเพื่อน ามาปรับปรุงการสอนของโรงเรียน เพราะทางโรงเรียนต้องการจัดการเรียนการสอนให้

เด็กมีความรู้สึกสนุกสนานในการมาเรียน และเป็นกิจกรรมท่ีเสริมทักษะแก่ผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย ถึงแม้จะมีการสอนท้ัง

ในด้านของการเต้นหลากหลายประเภทและดนตรี แต่การสอนบัลเลต์นั้นสามารถสร้างรายได้คิดเป็นมากกว่าร้อยละ  70  

ของรายได้โรงเรียนท้ังหมดซึ่งถือเป็นรายได้หลักของโรงเรียน (สิรินทรา ภูมี, 2557: สัมภาษณ)์ 

จากจ านวนผู้เรียนบัลเลต์เร่ิมต้นท่ี 5 คนในเดือนกรกฎาคม 2556 จนกระท่ังในปัจจุบันมีผู้ท่ีเรียนบัลเลต์จ านวน

มากกว่า 190 คน โดยมีอายุตั้งเฉลี่ยแต่ 2.5 ปีถึง 18 ปี ปัจจุบันโรงเรียนวิวาเช่ถือเป็นโรงเรียนบัลเลต์ท่ีมีปริมาณนักเรียน
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มากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งถือวา่มีแนวโน้มในการเติบโตสูง ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีแนวโนม้ในการ

ขยายตัวของจ านวนนักเรียนอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากผู้ปกครองมีความสนใจมากขึ้นท่ีจะหากิจกรรมเสริมทักษะ  

นอกห้องเรียนให้บุตรหลาน รวมถึงผู้ปกครองหลายท่านพบว่าหลังจากเร่ิมเรียนบัลเลตแ์ลว้บุตรหลานมบุีคลิกภาพท่ีงดงาม

ขึ้น มีความกล้าแสดงออกและสมาธิมากขึ้น จึงท าให้การแข่งขันของธุรกิจโรงเรียนบัลเลต์มีการแข่งขันกันอย่างสูง  

และสิ่งท่ีน่าสนใจในการแข่งขันก็คือรูปแบบของการท าการตลาดของธุรกิจโรงเรียนบัลเลต์ การท าการตลาดนั้นจะเป็นใน

รูปแบบปากต่อปากของผู้ปกครองต่อผู้ปกครอง ประกอบกับผู้ปกครองเป็นผู้ท่ีมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้ 

บุตรหลานด้วยตนเอง เป็นสาเหตุให้ความสามารถในการท าให้ผู้ปกครองมีความประทับใจตั้งแต่คร้ังแรกท่ีมาใช้บริการ  

จึงเป็นสว่นส าคัญที่ท าให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง อีกท้ังผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนโรงเรียนให้บุตรหลาน

ได้ง่าย เนื่องจากในการเปลี่ยนโรงเรียนนั้นมีค่าใช้จ่ายน้อย และยังมีตัวเลือกท่ีหลากหลายจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ปกครอง

สามารถเลือกท่ีจะเปลี่ยนโรงเรียนให้บุตรหลานของตนได้อยู่เสมอ (ปฐมาภรณ์ วิริโยทัย , 2557: สัมภาษณ์) ด้วยเหตุผล

ดังท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ จึงท าให้เป็นท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์ต่อส่วน

ประสมการตลาดบริการของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการบริการให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองท่ีบุตรหลานเรียนอยู ่ณ ปัจจุบันให้ได้มากที่สุด และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน

กลยุทธ์การตลาดท่ีเหมาะสมกับผู้ปกครองท่ีมคีวามสนใจจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน อีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดการบอก

ตอ่ เพื่อสง่ผลให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจต่อไปไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดบริการ 

  ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา (2557) ได้กล่าวถึงแนวคิดส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีส าคัญ

นัน้มอียู่ 7 ประการ รายละเอยีดของแตล่ะองค์ประกอบมีดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง แนวคิดโดยรวมของ วัตถุ และ กระบวนการ ซึ่งสื่อความหมายถึง 

สินค้า และ บริการ ท่ีให้คุณค่าและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผลิตภัณฑ์บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น  5 ระดับ คือ 

ผลประโยชน์หลัก ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง ผลิตภัณฑ์เสรมิ และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นไปได้ องค์ประกอบเหล่านี้

ถูกน าไปใช้ในการจัดการบริการให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ผลิตภัณฑ์บริการยังรวมไปถึงแนวคิดเร่ือง

ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ล้อมรอบผลิตภัณฑ์หลัก (Product Surround Concept) และตรายี่ห้ออีกด้วย แนวความคิดเหล่านี้สามารถ

น าไปใชเ้พื่อสร้างความแตกตา่งในดา้นบริการของกินการท่ีย่ังยนืต่อไป 

2. ราคา (Price) หมายถึง ปริมาณเงินท่ีลูกค้าจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อท่ีจะมีสิทธิได้รับสินค้าหรือบริการ 

ลูกค้าจะท าการเปรียบระหว่างต้นทุนท่ีลูกค้าต้องจ่ายในรูปแบบของตัวเงินเพื่อท่ีจะได้รับสินค้าหรือใช้บริการกับ

คุณประโยชนท่ี์ได้รับท้ังคุณประโยชนจ์ากด้านหน้าท่ีของสินค้าหรือคุณประโยชนท์างอารมณ ์ลูกค้าจะตัดสนิใจเลอืกสิ่งท่ีให้

ความพึงพอใจของตน การก าหนดราคามี 3 วิธีหลัก คือ วิธีการก าหนดราคาจากต้นทุน วิธีการก าหนดราคาจากคุณค่า

ของผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้ารับรู้ และวิธีการก าหนดราคาจากการแข่งขัน การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ส าหรับกิจการบริการ 
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3. การจัดจ าหน่ายบริการ (Place) หมายถึง กระบวนการเพื่อจัดแสดงหรือจัดส่งสินค้าหรือบริการให้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นระบบการน าพาคุณค่าไปให้ผู้บริโภค ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายบริการนั้น  

ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ การเข้าถึงได้ และความพร้อมท่ีจะให้บริการได้ อีกท้ังยังต้องพิจารณา

เร่ือง ท าเลท่ีตัง้ของกิจการ และช่องทางในการน าเสนอบริการ กิจการจะต้องพิจารณาเลอืกท้ังท าเลท่ีตัง้และชอ่งทางการ

น าเสนอให้เหมาะสมกับกจิการมากที่สุด 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีท าการสื่อสารประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และ

ชักจูงลูกค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์ ส าหรับการบริการซึ่งไมส่ามารถจับต้องได้ บทบาทของการสื่อสารการตลาดจึงมคีวามส าคัญ

อย่างยิ่ง เนื่องจากการสื่อสารการตลาดนั้นช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าใจถึงบริการได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และยังช่วยให้

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการน าเสนอบริการแก่ลุกค้าอีกด้วย โดยตระหนักถึงลักษณะและจุดเด่นของการสื่อสารทาง

การตลาดแต่ละประเภท และใช้การผสมผสานกันระหว่างเคร่ืองมือต่างๆ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย 

การสง่เสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแบบปากต่อปากและการตลาดทางตรง 

5. บุคลากร (People) หมายถึง ปัจจัยท่ีเกี่ยวกับบุคคลท้ังหมดท่ีมีส่วนร่วมในการน าเสนอบริการให้กับ

ลูกค้า ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า ได้แก่พนักงานฝ่ายต่างๆ ให้บริการแก่ลูกค้า พนักงานของกิจการเป็น

องคป์ระกอบท่ีส าคัญทั้งในการผลิตบริการและการให้บริการ พนักงานเหลา่นี้จะต้องผ่านการคัดเลอืกและฝึกอบรมเพื่อท า

ให้สามารสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อีกท้ังยังมีส่วนช่วยให้การสร้างความแตกต่างให้กับกิจการ โดยการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนท่ีสร้างความได้เปรียบแก่องค์กรให้อยู่เหนือคู่แข่ง นอกจากนี้ส่วนประสม

การตลาดด้านบุคลากรยังรวมไปถึง ตัวลูกค้าที่มาใชบ้ริการ และลูกค้ารายอื่นอีกดว้ย 

6. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ สถานท่ี  

ท่ีลูกค้าและกิจการมีปฏิสัมพันธ์กัน และรวมไปถึงองค์ประกอบท่ีลูกค้าสามารถจับต้องได้ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใน  

การบริการ หลักฐานทางกายภาพท าหน้าท่ีเป็นบรรจุภัณฑ์ของบริการ อ านวยความสะดวกในการบริการ และสร้าง   

ความแตกต่างให้แก่บริการนั้นๆ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทท่ีส าคัญคือ ภูมิทัศน์บริการ และสิ่งท่ีจับต้องได้ประเภทอื่น 

ลูกค้าจะสามารถใช้เป็นสว่นประกอบในการพิจารณาตัดสินใจใชบ้ริการ 

7. กระบวนการ (Process) หมายถึง ล าดับขั้นตอน กระบวนการท่ีธุรกิจใชใ้นการจัดส่งบรกิารของธุรกิจ

ให้กับลูกค้า ระเบียบ รวมท้ังวิธีการท างาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและการน าเสนอบริการให้กับลูกค้า การออกแบบ

กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพนั้นกิจการควรจัดท าผังกระบวนการบริการขึ้นมา อีกท้ังยังสามารถน าเทคโนโลยีต่างๆ  

มาใชใ้นการด าเนนิงานของกิจการให้มปีระสิทธิภาพสูงขึ้นได้ โดยจะต้องมุ่งเน้นให้ท้ังพนักงานและลูกค้าเกิดความพงึพอใจ

สูงสุด เพื่อให้กินการประสบความส าเร็จตามท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว้ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า 

Philip Kotler and others (2005: 14) ได้เสนอแนวคิดเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer Satisfaction)  

ว่าความพึงพอใจ (Satisfaction) ขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับความคาดหวังของผู้ซื้อ  

ถ้าสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ต่ ากวา่ความคาดหวังของลูกค้า จะเกิดความไม่พอใจกับลูกค้า (Dissatisfied) ถ้าสมรรถภาพ

ของผลิตภัณฑ์เทียบเท่ากับความคาดหวัง จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfied) และถ้าสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์มีเหนือ

ความคาดหวังของลูกค้าจะก่อให้เกิดความประทับใจ (Delighted) ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิผลก่อให้เกิดการซื้อซ้ า
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และการบอกต่อในอนาคต และลูกค้าท่ีไม่พึงพอใจส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์คู่แข่งและวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ท่ี

ก่อให้เกิดความไม่พงึพอใจนั้น 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

John A. Martilla and John C. James (1977) ได้เสนอการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ( Importance-Performance 

Analysis หรือ IPA) สามารถสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

IPA เป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อวัดผลหรือประเมินการยอมรับ 

และพงึพอใจในตัวสินค้าของผู้บริโภคในการตลาดลักษณะเฉพาะรูปแบบต่างๆ เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีใช้ได้ง่ายส าหรับการ

ประเมินหรือวัดผลในคุณลักษณะผลประกอบการและความส าคัญของผลิตภัณฑ์และบริการ หรืออีกนัยหนึ่งสิ่งนี้ก็คือ

ความคาดหวังของลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑห์รือบริการตามตอ้งการ 

IPA มีข้อได้เปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผู้บริโภคในโปรแกรมทางการตลาด เป็นการประเมินท่ีมี

ต้นทุนต่ า มีเทคนิคการประเมินท่ีเข้าใจง่าย และให้ข้อมูลท่ีในเชิงลึกท่ีส าคัญในแง่ของส่วนประสมการตลาดกับกิจการ 

กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยังส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็น  

การน าเสนอผลการประเมิน IPA ในรูปกราฟ ท าให้สามารถแปลผล จัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกและเข้าใจมากขึ้น  

ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์นการวางกลยุทธ์และตัดสนิใจด้านการตลาดได้ดยีิ่งขึน้ 

ลักษณะท่ีน่าสนใจของ IPA คือ ผลท่ีได้สามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายต่อการแปลผล ในรูปของกราฟมิต ิ

จากคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (Martilla and James, 1977 : อ้างใน ศุภจิต  

สนทิวงศ์ ณ อยูธยา, 2550) ดังภาพท่ี 2.1 

 
 

ภาพ ท่ี  2.1 แสด งก ารวิ เค ราะห์ แล ะ เป รียบ เที ยบผลการให้ ระดั บ ค วามส าคั ญ และก ารประ เมิ น ค วามคิ ด เห็ น  

                               (ความพึงพอใจ) ของผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
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เมื่อน าค่าความส าคัญและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติผลลัพธ์ท่ีได้ตกอยู่ท่ี  Quadrants 

ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะดังต่อไปนี้ 

Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อผู้บริโภคและไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง

เพยีงพอ 

Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผู้ ให้บริการสามารถตอบสนองได้ เป็นอย่างดีในคุณลักษณะ  

ท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก 

Quadrants C (Low Priority) คือ ผลการบริการต่ า ในคุณลักษณะท่ีไม่ส าคัญต่อผู้บริโภค ผู้ให้บริการสามารถ

เลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน 

Quadrants D (Possible Overkill) คือผู้บริการให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญ

น้อยต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาเกีย่วกับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนบัลเล่ต์ มกีารศึกษาที่หลากหลาย โดยการศกึษาท่ีผ่านมา 

ได้แก่ เสาวลักษณ์ จงอักษร (2552) ไอยรา ปรดีาสันติ์ (2554) ฆราวัฒน์ สืบไกรสร (2550)  

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา 

 เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

โรงเรียนเต้นและดนตรีววิาเช่ ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายบริการ /สถานท่ี ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์ท้ังหมดของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช ่  

ท่ียังเรียนอยู่ วันท่ี 1 มกราคม 2558 ซึ่งมีจ านวนท้ังหมด 190 ราย (สิรินทรา ภูมี. 2558. สัมภาษณ์) ในการศึกษาคร้ังนี้ 

เป็นการศึกษาจากประชากรท้ังหมด 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

จากแหล่งข้อมูลของการศึกษาคร้ังนี้คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 

จากผู้ปกครองนักเรียนบัลเลต์ท่ีก าลังเรียนของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ และการสัมภาษณ์โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือ โรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนคอื 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์ท่ีเรียนอยู่ ของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวา  เช่น 

ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ จ านวนบุตรหลานท่ีน ามาเรียน วันเวลาท่ีบุตรหลานเรียน 

ระยะเวลาท่ีเรียน ระดับชั้นของบุตรหลาน เหตุผลท่ีเลือกเรียน ประวัติการเรียนบัลเลต์ของบุตรหลาน ความรู้ด้านบัลเลต์  

ของผู้ปกครอง แหล่งขอ้มูลท่ีท าให้รู้จักโรงเรียน มีลักษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 
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ส่ วน ท่ี  2 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ค วามส าคัญ และความพึ งพ อ ใจ ของผู้ ป กครองนั ก เรียน บัล เลต์ 

ตอ่ส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย 

การส่งเสริมทางการตลาด บุคลากร หลักฐานทางกายภาพ และกระบวนการ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยใช้  

มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

เคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึ้นได้น ามาทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  20 ราย   ก่อน  

เก็บขอ้มูลจรงิ ได้คา่ความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.981 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จากการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 

ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการ มีรายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อ

เดอืนสูงกว่า 60,000 บาท น าบุตรหลานเข้าเรียนบัลเลต์ 1 คน โดยน าบุตรหลานมาเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย ์
 

              ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ระดับความส าคัญและความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์ต่อ  

ส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนเตน้และดนตรีวิวาเช่ 

ตารางที่ 1 แสดงการให้ระดับความส าคัญและความพงึพอใจที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด และต่ าสุดของผู้ปกครองท่ีมีต่อส่วนประสม 

   การตลาดบริการของโรงเรียนเตน้และดนตรีวิวาเช่ 

ส่วนประสม

การตลาดบริการ 

ค่าเฉลี่ยการให้

ระดับความส าคัญ

สูงสดุ 

ค่าเฉลี่ยการให้

ระดับความส าคัญ

ต่ าสดุ 

ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลี่ยความ 

พึงพอใจต่ าสุด 

ด้านผลิตภณัฑ ์

หลักสูตรท่ีใชใ้น 

การสอนมคีวาม

เหมาะสมกับ

นักเรียน 

มคีลาสเรียนให้

เลอืกหลากหลาย 

ความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการเรียน

แตล่ะคลาส 

มคีลาสเรียนให้เลอืก

หลากหลาย 

ด้านราคา 

ความเหมาะสม 

ของคา่เล่าเรียนกับ

คุณภาพการสอน 

มรูีปแบบการช าระ

ค่าเล่าเรียนท่ี

หลากหลาย 

ความเหมาะสมของ 

ค่าเล่าเรียนกับ

คุณภาพการสอน 

และค่าเล่าเรียนเป็น

ลักษณะเหมาจ่าย ไมม่ี

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เพิ่มเตมิ 

มรูีปแบบการช าระ

ค่าเล่าเรียนท่ี

หลากหลาย 

ด้านสถานที ่
สถานท่ีต้ังของ

โรงเรียนมี 

โรงเรียนต้ังอยูใ่กล้

กับสถานศึกษาของ

สถานท่ีต้ังของโรงเรียน

มคีวามสะดวกต่อการ

โรงเรียนต้ังอยูใ่กล้

กับท่ีพักอาศัยของ
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ความสะดวกต่อ 

การเดินทาง 

นักเรียน เดินทาง นักเรียน 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

มกีารให้ทดลอง

เรียน ก่อนการ

ตัดสนิใจเรียน 

มกีารระชาสัมพันธ์ 

โดยใชใ้บปลิว หรอื

แผ่นพับ 

มกีารให้ทดลองเรียน 

ก่อนการตัดสินใจเรียน 

มกีารประชาสัมพันธ์ 

โดยใชใ้บปลิว หรอื

แผ่นพับ 

ด้านบุคลากร 

เจ้าหนา้ที่ท่ี

ให้บริการ             

มคีวามสุภาพ 

เจ้าหนา้ที่มเีพยีงพอ

ตอ่การให้บริการ 

เจ้าหนา้ที่ท่ีให้บริการมี

ความสุภาพและ

เจ้าหนา้ที่มมีนุษย์

สัมพันธ์ท่ีดตีอ่

ผู้ปกครอง นักเรียน 

และผู้มาติดต่อ 

จ านวนครูผู้สอนต่อ

นักเรียนแต่ละคลาส

ท่ีจ านวนท่ีเหมาะสม 

ด้านหลักฐานทาง

กายภาพ 

โรงเรียนมี       

ความปลอดภัย    

แก่นักเรียน 

จุดให้บริการ

ผู้ปกครองและ

นักเรียนภายใน

โรงเรียน ตัง้อยู่ใน

จุดที่สามารถ

ให้บริการได้ท่ัวถึง 

เชน่ เคาน์เตอร์

ตดิตอ่

ประชาสัมพันธ์  

เป็นต้น 

โรงเรียนมบีรรยากาศ

ท่ีอบอุน่ในการตอ้นรับ

นักเรียนและผู้ปกครอง 

จ านวนห้องเรียนมี

เพยีงพอกับจ านวน

นักเรียน 

ด้านกระบวนการ 

มคีวามสม่ าเสมอ

ด้านคุณภาพ      

การให้บริการ 

กระบวนการในการ

ให้บริการมีความ

รวดเร็ว เช่น การรับ

สมัคร การช าระเงิน 

เป็นต้น 

มคีวามสม่ าเสมอด้าน

คุณภาพการให้บริการ 

กระบวนการจัดกลุ่ม

ในแต่ละคลาสเรียนมี

ความเหมาะสมตาม

พื้นฐานของผู้เรียน 
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     ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการให้ระดับความส าคัญและความพงึพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อ

ส่วนประสมการตลาดบริการของของโรงเรียนเตน้และดนตรีวิวาเช่ ผลการศึกษาพบวา่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญ และมีความพงึพอใจตอ่ปัจจัยยอ่ยด้านผลิตภัณฑ์อยู่

ในระดับมากทุกปัจจัยย่อย 

ด้านราคา พบว่าผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญ และมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านราคาอยู่ในระดับ

มากทุกปัจจัยย่อย 

ด้านสถานท่ี พบว่าผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญ และมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านสถานท่ีอยู่ใน

ระดับมากทุกปัจจัยย่อย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญและมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้าน  

การสง่เสริมการตลาดสว่นมากอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยยอ่ยเร่ืองการมกีารประชาสัมพันธ์ โดยใช้ใบปลิว หรอืแผ่นพับ  

ซึ่งผู้ปกครองมกีารให้ระดับความส าคัญและมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง 

ด้านบุคลากร พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการให้ระดับความส าคัญส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อย

เร่ืองครูผู้สอนมบุีคลิกภาพน่าเช่ือถือ ปัจจัยย่อยครูผู้สอนมมีนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดตีอ่นักเรียนและผู้ปกครอง ปัจจัยยอ่ยครูผู้สอน

มีความเป็นกันเองกับนักเรียน และปัจจัยย่อยเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมีความสุภาพท่ีผู้ปกครองให้ระดับความส าคัญอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด แต่เมื่อพจิารณาถึงความพึงพอใจ พบว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจตอ่ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรอยู่ในระดับ

มากทุกปัจจัยยอ่ย 

ด้านหลักฐานทางกายภาพ พบว่าผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญ และมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อย  

ด้านหลักฐานทางกายภาพอยู่ในระดับมากทุกปัจจัยย่อย 

ด้านกระบวนการ พบวา่ผู้ปกครองมกีารให้ระดับความส าคัญ และมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้นกระบวนการ

อยู่ในระดับมากทุกปจัจัยย่อย 

              ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบการให้ระดับความส าคัญและความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อ  

ส่วนประสมการตลาดบริการของของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่  จ าแนกตามระยะเวลาท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียน  

ผลการศึกษาพบวา่  

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ปกครองท้ังท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมากกว่า 1 ปีมีความพึงพอใจ

ตอ่ปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑอ์ยู่ในระดับมากเหมอืนกันทุกปัจจัย 

ด้านราคา ผู้ปกครองท้ังท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมากกว่า 1 ปีมีความพึงพอใจต่อ

ปัจจัยย่อยดา้นราคาอยู่ในระดับมากเหมอืนกันทุกปัจจัย 

ด้านสถานท่ี ผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะมากกว่า 1 ปีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านสถานท่ี

อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย แต่ส าหรับผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีส่วนมากมีความพึงพอใจ

ต่อปัจจัยย่อยด้านสถานท่ีอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กลับสถานศึกษาของนักเรียน 

ผู้ปกครองกลุ่มน้ีมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ปกครองส่วนใหญ่ท้ังท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมากกว่า 

1 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองมีการประชาสัมพันธ์ 

โดยใชใ้บปลิว หรอืแผ่นพับท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปีมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง 

ด้านบุคลากร ผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยย่อย

ด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองเจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการมีความสุภาพ และเร่ืองเจ้าหน้าท่ีมีมนุษยส์ัมพันธ์

ท่ีดตีอ่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มาติดตอ่ท่ีผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด และส าหรับผู้ปกครองท่ีน าบุตร

หลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีนั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านบุคลากรอยู่ในระดับมาก  

ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองครูผู้สอนมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อนักเรียนและผู้ปกครองท่ีผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด 

ด้านหลักฐานทางกายภาพ ผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีมีความพึงพอใจต่อปัจจัย

ย่อยด้านหลักฐานทางกายภาพอยู่ในระดับมากทุกปัจจัย แต่ส าหรับผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลา

มากกว่า 1 ปีนั้น ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นปัจจัยย่อยเร่ืองสภาพบรรยากาศของ

โรงเรียนเหมาะสมตอ่การเรียนท่ีผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด 

ด้านกระบวนการ ผู้ปกครองท้ังท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และมากกว่า 1 ปีมีความ  

พงึพอใจต่อปัจจัยย่อยดา้นกระบวนการอยู่ในระดับมากเหมอืนกันทุกปัจจัย 

ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA) 

พบว่าปัจจัยย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B (Keep up with good work) โดยปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant B ท้ังหมด

ทุกปัจจัยย่อยคอื ปัจจัยดา้นบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์

มี 3 ปัจจัยย่อย ปัจจัยด้านราคาและด้านสถานท่ีและด้านการส่งเสริมการตลาดมีเพียง  1 ปัจจัยย่อย ดังนั้นโรงเรียนต้อง

รักษาคุณภาพให้อยูใ่นระดับสูงตอ่ไป 

ปัจจัยย่อยล าดับรองลงมาอยู่ใน Quadrant C (Low Priority) โดยปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant C มากท่ีสุดคือ ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาดมี 5 ปัจจัยย่อย รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสถานท่ีมี 3 ปัจจัยย่อย และปัจจัยด้านราคามี 2 ปัจจัย

ยอ่ย แต่ไม่พบปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ใน Quadrant C เลย ดังนั้นโรงเรียนไมม่ีความจ าเป็นต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

แตค่วรแก้ไขในล าดับตอ่ไป เนื่องจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญตอ่ผู้ปกครองในระดับต่ า 

ปัจจัยย่อยล าดับรองลงมาอีกจะอยู่ใน Quadrant D (Possible Overkill) โดยปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant D มีปัจจัย

ย่อยด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์  2 ปัจจัยย่อย และปัจจัยย่อยด้านสถานท่ี 1 ปัจจัยย่อย ดังนั้นโรงเรียนไม่มี             

ความจ าเป็นต้องรีบแก้ไขอยา่งเร่งดว่น แตค่วรแก้ไขในล าดับตอ่ไป เนื่องจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญตอ่ผู้ปกครอง

ในระดับต่ า เมื่อเทียบกับปัจจัยบริการอ่ืนๆ 

และไมม่ีปัจจัยย่อยใดเลยท่ีอยูใ่น Quadrant A (Concentrate Here) ดังนั้นทางโรงเรียนยังไมม่ีความจ าเป็นเร่งด่วน

ในการแกไ้ขปรังปรุงในเร่ืองเกี่ยวกับการให้บริการใดๆ 
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อภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 1. อภปิรายผลการศึกษา  

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาถึง   

ความพงึพอใจ พบวา่ ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดับมากเช่นกัน 

ส าหรับในปัจจัยย่อยพบว่า ผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของฆราวัฒน์ สืบไกรสร (2550)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านการบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการศูนย์  

ฝึกยิมนาสติกและการเต้นจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ระดับความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ือง

หลักสูตรการสอนมีมาตรฐาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาในคร้ังน้ี และสอดคล้องกับผลการศกึษาของ

ไอยรา ปรีดาสันติ์ (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษระยะสั้น สถาบันภาษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังในปัจจัยย่อย

เร่ืองมเีนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรตรงกับความตอ้งการ และระยะเวลาเรียนแต่ละหลักสูตรเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก 

และพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความพงึพอใจในปัจจัยย่อยเร่ืองระยะเวลาเรียนแต่ละหลักสูตรเหมาะสม และปัจจัย

ย่อยเร่ืองมีเนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรตรงกับความต้องการ อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

เสาวลักษณ ์จงอักษร (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดในการเลอืกโรงเรียนกวดวชิาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์เรียงตามล าดับคือเร่ือง วิชาท่ีเปิดสอนตรงตาม

ความต้องการของผู้เรียน ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการสอนท่ีมีมาตรฐาน และโรงเรียนกวดวิชามีความน่าเชื่อถือ 

เนื่องจากปัจจัยยอ่ยแต่ละปัจจัยของส่วนประสมการตลาดบริการของการศึกษาในคร้ังท่ีผ่านมาของเสาวลักษณ์ จงอักษร 

แตกตา่งจากการศกึษาในครัง้นี้ 

เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA แล้ว พบว่าปัจจัยย่อยส่วนใหญ่ของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน Quadrant B 

ซึ่งหมายถึง ปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ สามารถตอบสนองต่อผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีใน

คุณลักษณะท่ีผู้ปกครองมีความคาดหวังมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนต้องพยายามรักษาไว้ ส าหรับปัจจัยย่อยเร่ืองมีคลาส

เรียนให้เลือกหลากหลายและความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียนแต่ละคลาส ซึ่งเป็นปัจจัยย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant D 

หมายถงึ ทางโรงเรียนให้ความส าคัญกับเร่ืองนี้เกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีมีความคาดหวังน้อยจากผู้ปกครอง 

ด้านราคา 

ผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาถึง 

ความพงึพอใจ พบวา่ ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ส าหรับในปัจจัยย่อยพบว่า ผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของฆราวัฒน์ สืบไกรสร (2550)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านการบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการศูนย์ 

ฝึกยิมนาสติกและการเต้นจังหวัดเชยีงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านราคา

เร่ืองอัตราค่าเล่าเรียน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของไอยรา ปรีดาสันติ์  (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  
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ความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อปัจจัยย่อยด้านราคาเร่ืองค่าเรียนเหมาะสม  

และค่าเรียนจ่ายคร้ังเดียวไม่ต้องจ่ายเพิ่ม อยู่ในระดับมาก และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในปัจจัย

ยอ่ยเร่ืองคา่เรียนเหมาะสม และค่าเรียนจ่ายคร้ังเดียวไม่ต้องจ่ายเพิ่ม อยู่ในระดับมาก อีกทัง้ยังสอดคล้องกับผลการศกึษา

ของเสาวลักษณ์ จงอักษร (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ของ

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ระดับความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ืองคุณภาพเหมาะสมกับราคา และเร่ืองเมื่อเปรียบเทียบ

ค่าใชจ้่ายในการเรียนกับโรงเรียนกวดวชิาอ่ืนๆ ค่าใชจ้่ายของท่ีน่ีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก แตผ่ลการศึกษาในคร้ังน้ี

ไมต่รงกับผลการศกึษาของท้ัง ไอยรา ปรีดาสันติ์ และเสาวลักษณ์ จงอักษร ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารให้ความส าคัญใน

ปัจจัยย่อยท่ีเกี่ยวกับเร่ืองช่องทางการช าระเงนิท่ีหลากหลาย หรือการรับช าระเงนิผ่านบัตรเครดิต อยู่ในระดับมาก 

เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA แล้ว พบว่าปัจจัยย่อยเร่ืองความเหมาะสมของค่าเล่าเรียนกับคุณภาพ     

การสอน อยู่ใน Quadrant B ซึ่งหมายถึง ปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ สามารถตอบสนองต่อ

ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีในคุณลักษณะท่ีผู้ปกครองมีความคาดหวังมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนต้องพยายามรักษาไว ้ส าหรับ

ปัจจัยยอ่ยเร่ืองค่าเล่าเรียนเป็นลักษณะเหมาจ่าย ไม่มคี่าใชจ้่ายอื่นๆ เพ่ิมเตมิ และระดับค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเมื่อเทียบ

กับโรงเรียนอื่นๆ อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant D หมายถึง ทางโรงเรียนให้ความส าคัญกับ

เร่ืองนี้เกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีมีความคาดหวังน้อยต่อจากผู้ปกครอง 

เร่ืองการมีรูปแบบการช าระค่าเล่าเรียนท่ีหลากหลาย และการมีความแตกต่างของค่าเล่าเรียนในแต่ละระดับชั้น 

อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยย่อยท่ีอยู่ใน  Quadrant C หมายถึง ปัจจัยย่อยดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีทางโรงเรียน

สามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน เนื่องจากปัจจัยย่อยดังกล่าวผู้ปกครองมีความคาดหวังต่ า 

ด้านสถานที่ 

ผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านสถานท่ี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาถึง  

ความพงึพอใจ พบวา่ ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นสถานท่ี โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ส าหรับในปัจจัยย่อยพบว่า ผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของฆราวัฒน์ สืบไกรสร (2550)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านการบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึก

ยิมนาสติกและการเต้นจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ระดับความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ืองมีความ

สะดวกต่อการเดินทาง อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของไอยรา ปรีดาสันติ์  (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง

ความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น สถาบันภาษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายเร่ือง

สามารถเดินทางมาใชบ้ริการได้สะดวก อยู่ในระดับมาก และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในปัจจัยย่อยเรื่อง

สามารถเดินทางมาใช้บริการได้สะดวก อยู่ในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของเสาวลักษณ์ จงอักษร  

(2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครองนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมกีารให้

ระดับความส าคัญต่อปัจจัยย่อยเร่ืองอยู่ในแหลง่ชุมชน เดินทางสะดวกการจราจรไมต่ิดขัด อยู่ในระดับมาก 
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เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA แล้ว พบว่าปัจจัยย่อยเร่ืองสถานท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อ        

การเดินทาง เป็นปัจจัยย่อยท่ีอยู่ใน  Quadrant B ซึ่งหมายถึง ปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช ่

สามารถตอบสนองต่อผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีในคุณลักษณะท่ีผู้ปกครองมีความคาดหวังมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนต้อง

พยายามรักษาไว้ 

เร่ืองท่ีจอดรถของโรงเรียนเพียงพอต่อลูกค้า โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาของนักเรียน และโรงเรียนตั้งอยู่

ใกล้กับท่ีพักอาศัยของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยยอ่ยท่ีอยู่ใน Quadrant C หมายถงึ ปัจจัยย่อยดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีทางโรงเรียน

สามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน เนื่องจากปัจจัยย่อยดังกล่าวผู้ปกครองไม่มีความคาดหวัง และส าหรับปัจจัยยอ่ย

เร่ืองโรงเรียนมีทางเข้า - ออกสะดวก ซึ่งเป็นปัจจัยย่อยท่ีอยูใ่น Quadrant D หมายถึง ทางโรงเรียนให้ความส าคัญกับเร่ือง

นี้เกินความจ าเป็นในคุณลักษณะท่ีมีความคาดหวังน้อยจากผู้ปกครอง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พจิารณาถึงความพึงพอใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยูใ่น

ระดับมาก 

ส าหรับในปัจจัยย่อยพบว่า ผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของไอยรา ปรีดาสันติ์  (2554)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น สถาบัน

ภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด

เร่ืองมีการให้ส่วนลด ค่าเรียนเมื่อลงทะเบียนต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก แต่ผลการศึกษาในคร้ังนี้ไม่สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของท้ัง ฆราวัฒน์ สืบไกรสร และเสาวลักษณ์ จงอักษร เนื่องจากปัจจัยยอ่ยแต่ละปัจจัยของการศึกษาในครั้ง

ท่ีผ่านมาแตกตา่งจากการศกึษาคร้ังน้ี 

เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA แล้ว พบว่าปัจจัยย่อยเร่ืองมีการให้ทดลองเรียนก่อนการตัดสินใจเรียน  

อยู่ใน Quadrant B ซึ่งหมายถึง ปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของโรงเรียนเต้นและดนตรีววิาเช่ สามารถตอบสนองต่อผู้ปกครองได้

เป็นอย่างดีในคุณลักษณะท่ีผู้ปกครองมีความคาดหวังมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนต้องพยายามรักษาไว้ ส าหรับปัจจัยย่อย

เร่ืองมกีารประชาสัมพันธ์ โดยใชใ้บปลิว หรือแผ่นพับ มีการประชาสัมพันธ์ โดยป้ายประกาศ มกีารประชาสัมพันธ์ โดยผ่าน

เฟสบุ๊คเพจของโรงเรียน มีการแจกของช าร่วยหรือของขวัญแก่นักเรียน ในโอกาสพิเศษตา่งๆ และมสี่วนลดพิเศษส าหรับผู้

ท่ีช าระค่าเล่าเรียนเป็นรายปี ซึ่งเป็นปัจจัยย่อยท่ีอยู่ใน Quadrant C หมายถึง ปัจจัยย่อยดังกล่าวเป็นปัจจัยท่ีทางโรงเรียน

สามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน เนื่องจากปัจจัยย่อยดังกล่าวผู้ปกครองไมม่คีวามคาดหวัง 

ด้านบุคลากร 

ผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาถึง     

ความพงึพอใจ พบวา่ ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ส าหรับในปัจจัยย่อยพบว่า ผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของฆราวัฒน์ สืบไกรสร (2550)  

ท่ี ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านการบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการ  

ศูนย์ฝึกยิมนาสติกและการเต้นจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ระดับความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ือง
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พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี มีความจริงใจในการให้บริการ อยู่ในระดับมาก อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

ไอยรา ปรีดาสันติ์ (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษระยะสั้น  สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความคาดหวังตอ่ปัจจัยยอ่ย

ด้านบุคลากรเร่ืองพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริการและพนักงานมมีนุษยส์ัมพันธ์ท่ีด ีอยูใ่นระดับมาก 

เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA แล้ว พบว่าปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของปัจจัยด้านบุคลากรอยู่ใน Quadrant B  

ซึ่งหมายถึง ปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ สามารถตอบสนองต่อผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีใน

คุณลักษณะท่ีผู้ปกครองมคีวามคาดหวังมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนต้องพยายามรักษาไว้ 

ด้านหลักฐานทางกายภาพ 

ผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พจิารณาถึงความพึงพอใจ พบวา่ ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นหลักฐานทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฆราวัฒน์ สืบไกรสร (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้าน 

ส่วนประสมการตลาดด้านการบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการศูนย์ฝึกยิมนาสติกและการเต้นจังหวัด

เชยีงใหม่ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับการให้ความส าคัญตอ่ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของไอยรา ปรีดาสันติ์  (2554) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อ 

ส่วนประสมการตลาดบริการของหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคาดหวังต่อปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคาดหวังในปัจจัยย่อยเร่ืองบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 

และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดับความพงึพอใจต่อปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อีกท้ังยัง

สอดคล้องกับผลการศกึษาของเสาวลักษณ ์จงอักษร (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางการตลาดในการเลอืกโรงเรียนกวด

วชิาคณิตศาสตร์ของผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด

สงขลา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านหลักฐานท่ีเป็นตัววัตถุอยู่ในระดับมาก  

แต่เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยแต่ละปัจจัยของส่วนประสมการตลาดด้านหลักฐานทางกายภาพแล้วพบว่าผลการศึกษาไม่

สามารถน ามาเปรียบเทียบกันกับผลการศกึษาที่ผ่านมาของท้ังฆราวัฒน์ สบืไกรสร และเสาวลักษณ์ จงอักษรได้ เนื่องจาก

ปัจจัยย่อยในการศึกษามีความแตกต่างกัน 

เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA แล้ว พบว่าปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพอยู่ใน 

Quadrant B ซึ่งหมายถึง ปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ สามารถตอบสนองต่อผู้ปกครองได้เป็ น

อย่างดใีนคุณลักษณะที่ผู้ปกครองมคีวามคาดหวังมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนต้องพยายามรักษาไว้ 

ด้านกระบวนการ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

พจิารณาถึงความพึงพอใจ พบวา่ ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยดา้นกระบวนการ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ส าหรับในปัจจัยย่อยพบว่า ผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของฆราวัฒน์ สืบไกรสร (2550)  

ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดด้านการบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกใช้บริการศูนย์  
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ฝึกยิมนาสติกและการเต้นจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ระดับความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ือง

กระบวนการจัดกลุ่มการเรียนเหมาะสม อยูใ่นระดับมาก 

เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA แล้ว พบว่าปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของปัจจัยด้านกระบวนการอยู่ใน Quadrant 

B ซึ่งหมายถึง ปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่ สามารถตอบสนองต่อผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีใน

คุณลักษณะท่ีผู้ปกครองมคีวามคาดหวังมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนต้องพยายามรักษาไว้ 

นอกจากนี้ผลการศึกษาคร้ังนี้ยังพบวา่ ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยการให้ระดับความส าคัญและความพึงพอใจในระดับ

มากทุกปัจจัย แต่หากพิจารณาสาหรับปัจจัยย่อยต่างๆ ในแต่ละปัจจัยของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ พบว่า 

ปัจจัยด้านบุคลากรมีการให้ระดับความส าคัญสูงท่ีสุด และมีความพึงพอใจสูงสุดเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) ว่าบุคคลจะมีส่วนช่วยให้การสร้างความแตกต่างให้กับกิจการ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือวา่เป็นส่วนท่ีสร้างความได้เปรียบแก่องค์กรให้อยู่เหนือคู่แข่ง ดังนั้นการคัดเลอืกบุคลากรจึงส าคัญ

อย่างย่ิงท่ีจะเป็นสว่นในการก่อให้เกิดความพงึพอใจของผู้มาใชบ้ริการ 

2. ข้อค้นพบ 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์

ผู้ปกครองท้ังท่ีน าบุตรหลานมาเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีและมากกว่า 1 ปีมีการให้ระดับความส าคัญต่อ

ปัจจัยย่อยเร่ืองมคีลาสเรียนให้เลือกหลากหลายน้อยท่ีสุดเหมือนกัน และผู้ปกครองท้ังสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อปัจจัย

ยอ่ยเร่ืองนี้น้อยท่ีสุดเชน่เดียวกัน 

2. ด้านราคา 

ผู้ปกครองท้ังท่ีน าบุตรหลานมาเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีและมากกวา่ 1 ปมีคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยยอ่ยด้าน

ราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ผู้ปกครองท้ังสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยเร่ืองมีรูปแบบการช าระค่า

เล่าเรียนท่ีหลากหลายอยูใ่นระดับต่ ากว่าเม่ือเทียบกับปัจจัยย่อยอ่ืน ๆ 

3. ด้านสถานที่ 

ผู้ปกครองท้ังท่ีน าบุตรหลานมาเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีและมากกว่า 1 ปีมีการให้ระดับความส าคัญต่อ

ปัจจัยย่อยเร่ืองสถานท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทางมากท่ีสุดเหมือนกัน และผู้ปกครองท้ั งสองกลุ่มมี

ความพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยเร่ืองนี้สูงท่ีสุดเชน่เดียวกัน 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

จากปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท้ังหมด การประชาสัมพันธ์โดยการใช้ใบปลิวหรือแผ่นพับเป็นสิ่งท่ีท้ัง

ผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเรียนเป็นระยะเวลา

มากกว่า 1 ปี มีความพึงพอใจในปัจจัยย่อยเร่ืองดังกล่าวน้อยท่ีสุดเช่นเดียวกัน อีกท้ังผู้ปกครองยังมีการให้ระดับ

ความส าคัญในปัจจัยย่อยเร่ืองนี้น้อยท่ีสุดเช่นเดียวกัน ปัจจัยย่อยการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางเฟสบุ๊คเพจของ

โรงเรียนน้ันเป็นเร่ืองท่ีผู้ปกครองท้ังสองกลุ่มมีความพึงพอใจมากที่สุดในปัจจัยย่อยเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 

การให้ทดลองเรียนก่อนการตัดสนิใจสมัครเรียนเป็นปัจจัยท่ีผู้ปกครองมกีารให้ระดับความส าคัญมากที่สุด อีกท้ัง

ผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้าเรียนเรียนเป็นระยะเวลา

มากกวา่ 1 ปีก็ยังมีความพึงพอใจในปัจจัยเร่ืองนี้มากที่สุดเชน่กัน 
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5. ด้านบุคลากร 

ผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญและมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านบุคลากรมากท่ีสุด อีกท้ังยังค้นพบว่า

ปัจจัยย่อยทุกปัจจัยของปัจจัยด้านบุคลากร เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยเทคนคิ IPA แล้วนั้น ทุกปัจจัยย่อยอยู่ใน Quadrant B 

ซึ่งหมายความว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยท่ีผู้ปกครองให้ความส าคัญมาก และสิ่งท่ีรับสามารถสร้างความพึงพอใจได้สูง 

โรงเรียนจ าเป็นต้องรักษาคุณภาพให้อยูใ่นระดับสูงตอ่ไป 

ปัจจัยย่อยเร่ืองจ านวนครูผู้สอนต่อนักเรียนแต่ละคลาสมีจ านวนท่ีเหมาะสมเป็นหัวข้อท่ีผู้ปกครองท้ังท่ี  

น าบุตรหลานมาเรียนเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปีและมากกว่า 1 ปมีคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยเร่ืองนี้น้อยท่ีสุดเชน่เดียวกัน 

6. ด้านหลักฐานทางกายภาพ 

ผู้ปกครองท้ังท่ีน าบุตรหลานมาเรียนเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปแีละมากกวา่ 1 ปีมคีวามพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยเร่ือง

สภาพบรรยากาศของโรงเรียนเหมาะสมต่อการเรียนมากท่ีสุดเหมือนกัน และส าหรับปัจจัยย่อยเร่ืองจ านวนห้องเรียนมี

เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน ผู้ปกครองท้ังสองกลุ่มมีความพงึพอใจต่อปัจจัยย่อยเร่ืองนี้เป็นล าดับสุดท้ายเชน่เดียวกัน 

7. ด้านกระบวนการ 

ผู้ปกครองท้ังท่ีน าบุตรหลานมาเรียนเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีและมากกว่า 1 ปีมีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้าน

กระบวนการโดยรวมอยูใ่นระดับมาก แต่ผู้ปกครองท้ังสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยเรื่องกระบวนการจัดกลุ่มใน

แตล่ะคลาสเรียนมคีวามเหมาะสมตามพืน้ฐานของผู้เรียนน้อยท่ีสุดเชน่เดียวกัน 

8. จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค IPA แล้ว พบว่าปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ียู่ใน Quadrant B มีดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หลักสูตรการสอนมีมาตรฐาน หลักสูตรท่ีใช้ในการสอนมีความเหมาะสมกับนักเรียน  

และวันและเวลาของคลาสเรียนท่ีเปิดสอนมีความเหมาะสม ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ความเหมาะสมของค่าเล่าเรียนกับ

คุณภาพการสอน ปัจจัยด้านสถานท่ี ได้แก่ สถานท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกต่อการเดินทาง ปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด ได้แก่ มีการให้ทดลองเรียน ก่อนการตัดสินใจเรียน และปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านหลักฐานทางกายภาพ 

และปัจจัยด้านกระบวนการทุกปัจจัย ดังนั้นปัจจัยดังกล่าวถือวา่เป็นปัจจัยท่ีทางโรงเรียนสามารถท าได้ดีแล้วจึงควรระดับ

ความสามารถในการให้บริการต่อไป 

9. จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค  IPA แล้ว ไม่พบปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดด้านใดเลยท่ีอยู่ใน 

Quadrant A หมายความว่าทางโรงเรียนยังไมม่คีวามจ าเป็นเร่งดว่นในการแก้ไขปรับปรุงในเร่ืองเกี่ยวกับการบริการใดๆ 

3. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียน

เต้นและดนตรีวิวาเช่ ผู้ศึกษาพบว่าไม่มีปัจจัยส่วนประสมการตลาดในด้านใดท่ีอยู่ใน  Quadrant A (ผู้ปกครองให้

ความส าคัญต่อด้านนี้ แต่สิ่งท่ีได้รับในด้านนี้ยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจ) ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์ท่ีโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช่

ด าเนินอยู่นั้นมีความเหมาะสม ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนเต้นและดนตรีวิวาเช ่  

ดังมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
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ด้านผลิตภัณฑ์ 

เนื่องจากในปัจจุบันทางโรงเรียนมีการจัดคลาสเรียนท่ีมีความเหมาะสมแล้ว จึงยังไม่จ าเป็นจะต้องปรับปรุง     

การจัดคลาสเรียนในปัจจุบัน แตส่ าหรับข้อเสนอแนะในอนาคตทางโรงเรียนควรมีการเพิ่มคลาสเรียนส าหรับเด็กผู้ชายดว้ย 

เนื่องจากมีผู้ปกครองบางส่วนให้ความสนใจ 

ด้านราคา 

ทางโรงเรียนควรเพิ่มชอ่งทางการรับช าระเงินชอ่งทางอื่น เช่น การรับช าระด้วยบัตรเครดิต การโอนผ่านธนาคาร 

เป็นต้น และทางโรงเรียนควรมีการเก็บค่าเล่าเรียนในลักษณะแบบเหมาจ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป และควรมี

การรักษาระดับราคาให้อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับโรงเรียนอ่ืน ๆ 

ด้านสถานที่ 

ผู้ปกครองของนักเรียนบัลเลต์มีความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านสถานท่ีของโรงเรียน ซึ่งแสดงว่าท าเลท่ีตั้งของ

โรงเรียนในปัจจุบันมคีวามเหมาะสม และสะดวกต่อการเดินทาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ทางโรงเรียนควรปรับเปลี่ยนวิธีการการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการใช้ใบปลิว หรือแผ่นพับของทางโรงเรียน 

และทางโรงเรียนควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่องทางของเฟสบุ๊คเพจของโรงเรียน หรือป้ายประกาศท่ีติดภายใน

บริเวณโรงเรียนแทน เนื่องจากเป็นช่องทางท่ีผู้ปกครองจะสามารถเขา้ถึงได้สะดวกมากกวา่ นอกจากนี้ทางโรงเรียนควรให้

มกีารทดลองเรียนก่อนการตัดสินใจเรียน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้ปกครองมีการให้ระดับความส าคัญและมีความพึงพอใจอย่างมาก

ตอ่ไป อีกท้ังทางโรงเรียนควรมอบส่วนลดค่าเล่าเรียนส าหรับผู้ปกครองท่ีน าบุตรหลานเข้ามาเรียนเป็นระยะเวลามากกว่า   

1 ปี เน่ืองจากสามารถช่วยสร้างความพงึพอใจให้แกผู่้ปกครองได้ 

ด้านบุคลากร 

ทางโรงเรียนควรรักษาระดับความสามารถในการให้บริการของบุคลากรของโรงเรียนท้ังครูและเจ้าหน้าท่ี  

โดยควรเร่ิมต้นตั้งแต่การคัดเลอืกครูผู้สอนท่ีมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ท่ีจะสามารถเป็นครูสอนเต้นจากสถาบันท่ีมมีาตรฐาน 

อีกท้ังผู้บริหารควรจัดการประเมินคุณภาพการสอนของครูทุก ๆ 3 เดือนโดยการใช้เกณฑ์การวัดคุณภาพการสอนท่ีมี

มาตรฐานและเฉพาะเจาะจงกับการเต้นแต่ละประเภทอีกท้ังยังควรมีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้ปกครองอย่าง

สม่ าเสมอด้วย นอกจากนั้นยังควรตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี โดยจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นจาก

ผู้ปกครองเร่ืองการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี และทางโรงเรียนควรมีเพิ่มจ านวนครูผู้สอนในแต่ละคลาสให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

เพื่อท่ีจะสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อยา่งทั่วถึง  

ด้านหลักฐานทางกายภาพ 

เนื่องจากจ านวนห้องเรียนของโรงเรียนมีอยู่ในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต  

จึงขอเสนอส าหรับการวางแผนในอนาคตให้ทางโรเงรียนพิจารณาเร่ืองการเพิ่มจ านวนห้องเรียน เพื่อรองรับต่อจ านวน

นักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น  
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ด้านกระบวนการ 

ในปัจจุบันทางโรงเรียนมีกระบวนการจัดกลุ่มในแต่ละคลาสเรียนท าโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์เท่านั้น ควรเพิ่มการใช้

ความสามารถของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มควบคู่ด้วย ซึ่งจะท าให้นักเรียนในแต่ละคลาสมีความสามารถ           

ใกล้เคียงกัน และท าให้การเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพสูงขึน้อีกดว้ย 
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