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แบบสอบถาม 
 
 

เร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการ
เลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
 
  
ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการศึกษา ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระ ตามหลกัสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และตอ้งการน าขอ้มูลไปพฒันาการบริการให้ดีข้ึน
เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด  แบบสอบถามน้ีจะใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษา
เท่านั้น ดงันั้นจึงขอความกรุณาผูต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ
และเป็นความจริงมากท่ีสุด  
ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

 นางสาวปัณณ์นารา ศิวปรีชาพงศ ์
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
  
รายละเอยีดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2   ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในการเลือกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
ส่วนท่ี 3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกหรือเขียนข้อความตัวเลขลงในช่องว่าง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ  
 (   )1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
 
2. ประเภทของสถานศึกษาท่ีท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั  
 (   )1.โรงเรียนเอกชน 
  (   ) 1.1 โรงเรียนเอกชน สามญัศึกษา 
  (   ) 1.2 โรงเรียนเอกชน สองภาษา (ไทย – องักฤษ) 
 (   )2. โรงเรียนรัฐบาล  
 
3. ระดบัชั้นเรียนท่ีท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 
 (   )1. มธัยมศึกษาปีท่ี 4  
 (   )2. มธัยมศึกษาปีท่ี 5  
 (   )3. มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 
4. แผนกการเรียนท่ีท่านก าลงัศึกษาอยูใ่นปัจจุบนั 
 (   )1. วทิยาศาสตร์    (   )2. ศิลป์ - ค  านวณ  
 (   )3. ศิลป์ - ภาษา    (   )4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………) 
 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 
 (   )1. ต ่ากวา่ 15,000 บาท    (   )2. 15,000 – 25,000 บาท  
 (   )3. 25,001 – 35,000 บาท    (   )4. 35,001 – 45,000 บาท  
 (   )5. 45,001 – 55,000 บาท    (   )6. 55,000 บาทข้ึนไป 
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6. การพกัอาศยัในปัจจุบนั 
 (   )1. อาศยัอยูท่ี่บา้นพอ่แม่    (   )2. อาศยัอยูท่ี่บา้นญาติ 
 (   )3. เช่าหอพกั     (   )4. เช่าบา้นพกั 
 (   )5. อ่ืนๆ  (โปรดระบุ …………………) 
 
7. ปัจจุบนัท่านก าลงัเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   )1.  สถาบนัสอนภาษา เอ ย ูเอ (AUA Language Center)  
(   )2.  อีเอฟแอล เลิร์นน่ิง เซ็นเตอร์ (EFL Learning Centre) 
(   )3.  โรงเรียนภาษาองักฤษ ลอนดอนเฮา้ส์ (London House)    
(   )4.  บริติช เคานซิล (British Council) 
(   )5.  อีซีซี (ECC)   
(   )6.  สถาบนัภาษาองักฤษ อีเอฟอี (EFE) 
(   )7.  โรงเรียนบา้นภาษา เอ็นอีเอส (NES) 
(   )8.  สถาบนัสอนภาษาองักฤษ อีเอฟ อิงลิชเฟิร์ส (EF English First) 
(   )9.  สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ จี อิงลิช อะคาเดม่ี (GEE English Academy) 
(   )10. สถาบนัสอนภาษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (Language Institute Chiang Mai University) 
(   )11.  โรงเรียนการส่ือสารภาษา เชียงใหม่ หรือ Direct English 
(   )12.  โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอร์เกียรติพฒันา (CEC) 
(   )13.  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ …………………) 

 
8. ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโรงเรียนสอนภาษาองักฤษท่ีท่านเรียนอยู ่จากแหล่งขอ้มูลใด (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. รู้จกัดว้ยตวัเอง   (   ) 2. ครอบครัวหรือญาติแนะน า 
(   ) 3. เพื่อนหรือคนรู้จกัแนะน า                 (   ) 4. หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน / นิตยาสาร 
(   ) 5. แผน่พบั / ใบปลิว   (   ) 6 .อินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์
(   ) 7. ครู/อาจารยท่ี์โรงเรียน  (   ) 8. ป้ายโฆษณากลางแจง้ 
(   ) 9. ส่ือวทิยุ    (   ) 10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................................) 
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9. ท่านเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษต่อหลกัสูตร ใชเ้วลาโดยเฉล่ียก่ีชัว่โมง 
 (   )1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10 ชัว่โมง  (   )2. 11 – 20 ชัว่โมง  
 (   )3. 21 – 30 ชัว่โมง    (   )4. 31 – 40 ชัว่โมง 
 (   )5. 41 – 50 ชัว่โมง    (   )6. มากกวา่ 50 ชัว่โมง ข้ึนไป 
 
10. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ต่อหลกัสูตรท่ี
ท่านเรียน 

(   )1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 บาท  (   )2. 3,001 - 6,000 บาท 
(   )3. 6,001 - 9,000 บาท    (   )4. 9,001 - 12,000 บาท 
(   )5. 12,001 - 15,000 บาท   (   )6. มากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป 

 
11. ปัจจุบนัท่านเลือกเรียนพเิศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ วนัใด (ตอบได ้มากกวา่ 
1 ขอ้) 
 (   )1.  วนัธรรมดา (จนัทร์-ศุกร์) 
 (   )2.  วนัหยดุสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย)์ 
  
12. ปัจจุบนัท่านเลือกเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ในช่วงเวลาใด (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   )1.  8:00-12:00 น. 
 (   )2.  12:01-16:00 น. 
 (   )3.  16:01-20:00 น. 
  
13. ปัจจุบนัท่านเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ก่ีชัว่โมงต่อสัปดาห์  
 (   )1.  1-2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 (   )2.  3-4 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 (   )3.  5-6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 (   )4.  7 ชัว่โมง/สัปดาห์ ข้ึนไป 
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14. จ านวนนกัเรียนต่อหอ้งเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ ท่ีท่านคิดวา่
เหมาะสม  
 (   )1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10 คน   (   )2. 11 – 20 คน 
 (   )3. 21 – 30 คน    (   )4. 31 – 40 คน 
 (   )5. มากกวา่ 40 คนข้ึนไป 
 
15. จุดประสงคท่ี์ท่านเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   )1.  เพื่อพฒันาผลการเรียนใหดี้ข้ึน 
 (   )2.  เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั (Entrance) 
 (   )3.  เพื่อการติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติ 
 (   )4.  เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 (   )5.  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ …………………) 
 
16. ท่านคิดวา่การเรียนพิเศษภาษาองักฤษ ในโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ จะมีผลต่อเกรดวชิาองักฤษ
อยา่งไร 
 (   )1.  ช่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึนมาก 
 (   )2.  ช่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึนปานกลาง 
 (   )3.  ไมช่่วยใหเ้กรดวชิาองักฤษดีข้ึน 
 (   )4.  ยงัไม่ทราบ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ในการเลอืกโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ 
 

ค าช้ีแจง : โปรดพจิารณาว่าปัจจัยต่อไปนี ้มีผลต่อท่านในระดับใด ในการเลอืกใช้บริการ โดยท า
เคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องว่าง ทีต่รงกบัค าตอบของท่าน 
 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) 
1.1 สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง           
1.2 สถาบนัไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ           
1.3 สถาบนัไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ เช่น 

สถาบนัสอนภาษา เอ ย ูเอ, บริติช เคานซิล เป็นตน้ 
          

1.4 สถาบนัมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน เช่น 
บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นตน้ 

          

1.5 สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวัและเลือกเวลา
เรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

          

1.6 สถาบนัจดัจ านวนนกัเรียนในหน่ึงชั้นเรียนมีไม่มาก
จนเกินไป เช่น ไม่เกิน 10 หรือ 20 คน เป็นตน้ 

          

1.7 สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย สามารถสนอง
ความตอ้งการได ้เช่น หลกัภาษาไวยากรณ์(Grammar) 
และการสนทนา (Conversation), อ่าน-เขียน เป็นตน้ 

          

1.8 สถาบนัมีหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีต่อเน่ืองและมี
การเล่ือนระดบัชั้นข้ึนไป 

          

1.9 สถาบนัมีอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เหมาะสมกบัหลกัสูตร เช่น หนงัสือเรียน ซีดี เป็นตน้ 

          

1.10 การก าหนดจ านวนชัว่โมงเรียนต่อหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม 

          

1.11 มีการออกใบประกาศนียบตัรเม่ือเรียนจบหลกัสูตร           
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ส่วนประสมการตลาดบริการ 

ระดับทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

2. ด้านราคา (Price) 

2.1 ราคาค่าเล่าเรียนแต่ละหลกัสูตรเหมาะสมกบัจ านวน
ชัว่โมงการสอน 

          

2.2 สามารถผอ่นช าระค่าเรียนเป็นงวดได ้           
2.3 มีการรับช าระเงินโดยจ่ายผา่นบตัรเครดิต           
2.4 มีการรับช าระเงินโดยจ่ายผา่นธนาคาร           
2.5 สามารถต่อรองราคาได ้           
2.6 มีการแสดงราคาของแต่ละหลกัสูตรไดอ้ยา่งชดัเจน 

เช่น ในเวบ็ไซต ์แผน่พบั หรือ โบรชวัร์ เป็นตน้ 
          

3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

3.1 สถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อการเดินทาง           

3.2 สถานท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน หรือยา่นการคา้           
3.3 สถานท่ีตั้งติดถนนใหญ่ และมีทางเขา้ออกสะดวก           
3.4 สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโรงเรียน/บา้น/ท่ีท างานของ

ผูเ้รียน 
          

3.5 มีท่ีจอดรถของสถาบนัสะดวกและเพียงพอต่อผูเ้รียน           

3.6 มีช่องทางท่ีใหติ้ดต่อกบัทางสถาบนัผา่นทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไดส้ะดวก 

          

3.7 การโทรศพัทติ์ดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย 
สายวา่ง) 

          

3.8 เวลาเปิด-ปิดของสถาบนัสะดวกต่อการใหบ้ริการ            

3.9 สถาบนัมีจ านวนสาขาใหบ้ริการเพียงพอ           
3.10 เวบ็ไซดข์องสถาบนัใหร้ายละเอียดชดัเจน           
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ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ

หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 
          

4.2 มีการแจกเอกสารใบปลิว แผน่พบัตามสถานท่ีต่างๆ 
เช่น สถาบนัการศึกษา หรือห้างสรรพสินคา้ เพื่อ
โฆษณาสถาบนั และแจง้ก าหนดการเปิดเทอมใหม่ 

          

4.3 มีของสมนาคุณ หรือของขวญัตอบแทนแก่ผูเ้รียนใน
รูปแบบต่างๆตามโอกาส เช่น วนัปีใหม่ วนัเกิด  

          

4.4 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียน
เรียนต่อเน่ืองในเทอมถดัไป 

          

4.5 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียน
เรียนมากกวา่ 1 หลกัสูตร 

          

4.6 ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียน
พร้อมกนัหลายคน 

          

4.7 มีการโฆษณาโดยการ ส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นทาง
โทรศพัท ์เช่น การส่ง SMS แจง้เร่ืองสิทธิพิเศษ การ
รับส่วนลด ก าหนดการลงทะเบียน เป็นตน้ 

          

4.8 สถาบนัร่วมสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น  
งานกีฬาของสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

          

4.9 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์สถาบนั ผา่นช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter  

          

4.10 มีบริการใหท้ดลองเรียนก่อนสมคัรเรียนกบัสถาบนั           
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ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5.ด้านบุคลากร (People) 

5.1 ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถความช านาญ และ
สามารถอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน 

          

5.2 ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา เช่น อาจารยช์าวองักฤษ 
หรือ อเมริกนั เป็นตน้ 

          

5.3 ครูผูส้อนสอนตรงตามวตัถุประสงคแ์ละตรงตาม
หลกัสูตร ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 

          

5.4 ครูผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน           
5.5 ครูผูส้อนปฏิบติัต่อผูเ้รียนทุกคนอยา่งเท่าเทียม           
5.6 เจา้หนา้ท่ีสามารถใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ

อยา่งครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 
          

5.7 เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น และเตม็ใจในการ
ใหบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอ 

          

5.8 เจา้หนา้ท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
ผูเ้รียน 

          

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

6.1 มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่ซบัซอ้น 

          

6.2 มีการทดสอบวดัระดบัความรู้ในระหวา่งเรียน และ
ก่อนการเล่ือนระดบัทั้งขอ้เขียนและสัมภาษณ์กบั
ครูผูส้อน 

          

6.3 มีระบบการชดเชยเวลาเรียน หากผูเ้รียนหรือผูส้อน
ไม่วา่ง 

          

6.4 เอกสารท่ีใชป้ระกอบการสมคัรเรียน มีความ
เหมาะสม  เช่น รูปถ่าย ใบเสร็จการจ่ายเงิน บตัร
ประจ าตวันกัเรียน เป็นตน้ 
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ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) (ต่อ) 

6.5 สถานบนัมีการส่งอีเมล์ หรือ โทรศพัท ์เตือน
นกัเรียน เม่ือถึงก าหนดเวลาเรียนหรือเปิดหลกัสูตร 

          

6.6 มีการสอนเสริมใหก้บันกัเรียนท่ียงัไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ี
เรียน เช่น สอนเพิ่มฟรีส าหรับ กลุ่มท่ียงัไม่เขา้ใจ
เน้ือหา เป็นตน้ 

          

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

7.1 โตะ๊ และเกา้อ้ีเรียน มีความเหมาะสมต่อการนัง่เรียน 
(สะดวกสบาย) 

          

7.2 หอ้งเรียนมีขนาดเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน           

7.3 หอ้งเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ           

7.4 ความสะอาดของสถานท่ีโดยรวมทั้งในและนอก
หอ้งเรียน 

          

7.5 สภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการเรียน
การสอน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ ไม่มีเสียงรบกวน 
เป็นตน้ 

          

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

          

7.7 อุปกรณ์การเรียนการสอนเหมาะสมครบถว้น และ
ทนัสมยั เช่น หอ้งปฏิบติัการทางภาษา (Sound Lab) 
เป็นตน้  

          

7.8 ป้ายช่ือสถาบนัเห็นไดช้ดัเจน           
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ส่วนประสมการตลาดบริการ 
ระดับทีม่ีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) (ต่อ) 

7.9 ระบบรักษาความปลอดภยัของสถาบนัมีความ
เหมาะสม เช่น มีพนกังานรักษาความปลอดภยั มี
กลอ้งวงจรปิด หรือ CCTV เป็นตน้ 

          

7.10 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอกบันกัเรียน           

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
 
…………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………..... 

 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
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