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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ โดยท าการเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถาม ซ่ึงสอบถามจากนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และเคยเรียนใน
โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 385 ราย และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน 
สามญัศึกษา มธัยมศึกษาปีท่ี 6 เรียนอยู่ในแผนกการเรียน วิทยาศาสตร์ รายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัว 35,001 – 45,000 บาท การพักอาศัยในปัจจุบัน อาศัยอยู่ท่ีบ้านพ่อแม่ โรงเรียนสอน
ภาษาองักฤษท่ีก าลงัเรียนพิเศษภาษาองักฤษในปัจจุบนั คือ บริติช เคานซิล (British Council) ทราบ
แหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จากเพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า ระยะเวลาโดยเฉล่ียใน
การเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อหลกัสูตร  21 – 30 ชัว่โมง ค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียในการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อหลกัสูตร 3,001 - 6,000 บาท 
วนัในการเลือกเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ คือ วนัหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-
อาทิตย)์ ช่วงเวลาในเลือกเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 12:01-16:00 น. 
จ  านวนชั่วโมงในการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 5-6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
จ านวนนกัเรียนต่อห้องเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ท่ีเหมาะสม คือ 11 – 20 
คน จุดประสงคใ์นการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม
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ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Entrance) และความคิดเห็นของการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ใน
โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อผลการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ช่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึนมาก 

ผลการศึกษา ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผล
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ตามล าดบั และ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และ ปัจจยัดา้นราคา ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ มีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละดา้นมีดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 
ดา้นบุคลากร  คือ ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน 
ด้านกระบวนการให้บริการ คือ มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่

ซบัซอ้น 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผ่านช่องทางเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง) 
และดา้นราคา คือ มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ย่างชดัเจน เช่น ในเวบ็ไซต ์แผ่น

พบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to explore services marketing mix affecting high school 
students in Mueng Chiang Mai District towards selecting English language schools. The data were 
gathered from 385 questionnaires distributed to high school students who attended English language 
schools. The given data were then analyzed by using descriptive statistics consisted of a frequency, 
a percentage, and a mean.  The research results were summarized as follows. 
 Based on the findings, the majority of the respondents were female private school students 
in Grade 12 studying in the science program. The average net monthly income of their household 
ranged between 35,001 and 45,000 baht. They lived with their parents. The English language school 
they were attending was the British Council Chiang Mai. Recommendations from their friends and 
acquaintances played an important role as a main source of information regarding a selection of 
English language schools. The average duration of study time these students enrolled in the program 
at the English language schools ranged between 21 and 30 hours. The average cost per program at 
the schools ranged between 3,001 and 6,000 baht. They chose to attend the class on the weekends 
between 12:01 and 4:00 pm. The number of hours they attended the class was from 5 to 6 hours per 
week. The appropriate number of students in the class was between 11 and 20 students. The 
objective of learning English was for the students to prepare themselves for the University Entrance 
examination. Students believed that attending English language schools could help them with their 
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English classes at school. They also noticed a significant improvement on their grades in English at 
school.  

As a result of the study, the services marketing mix affecting high school students in Mueng 
Chiang Mai District towards selecting English language schools at a high level were Product, People 
and Process respectively. The services marketing mix factors affecting these high school students at 
a medium level were Promotion, Physical Evidence, Place, and Price respectively.  

The sub factors for services marketing mix affecting high school students in Mueng Chiang 
Mai District towards selecting English language schools with the highest average were as followed:  

For Product, the highest average was for the good reputation of the English language 
institutes/schools.  

For People, the highest average was for the good human relations the instructors established 
and maintained with the students in the class. 

For Process, the highest average was for the seamless flow of admission and enrollment 
process.  

For Promotion, the highest average was for the advertising and public relations (PR) of the 
institutes/schools through social media such as Facebook and Twitter.   

For Physical Evidence, the highest average was for the installation of air conditioning in the 
classrooms.  

For Place, the highest average was for the speed of the phone connection with the 
institutes/schools such as the availability of phone lines and the ease of connection.  

For Price, the highest average was for the clarity of program prices displayed on the 
websites and inside the leaflets or the brochures. 


