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   เลขท่ีแบบสอบถาม …………... 
แบบสอบถาม 

 
เร่ือง  “ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน” 
 
  แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการคนควาแบบอิสระของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงขอมูลท่ี
ไดจะนําไปวิเคราะหและเสนอในภาพรวม และใชเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาเชิงวิชาการเทานั้น  
 ท้ังนี้ ผูศึกษาจึงขอความกรุณาจากทานในการทําแบบสอบถามชุดนี้ใหครบทุกขอ
และขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ  ท่ีนี้  
 

นายทรงกลด แสวงผล 
ผูศึกษา 

ทานเคยเรียนกวดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม 
1.(  )  เคย (ทําตอใน สวนท่ี 1) 2.(  )  ไมเคย (จบการตอบแบบสอบถาม) 

 
สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวางหนาขอความท่ีเปนคําตอบของทาน เพียงขอเดียว 

1. เพศ   
1.(  )  ชาย 2.(  )  หญิง 
 

2. โรงเรียนท่ีกําลังศึกษาอยู 
1.(  )  โรงเรียนสตรีศรีนาน 2.(  )  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 
3.(  )  โรงเรียนสา 4.(  )  โรงเรียนทาวังผาวิทยาคม 
5.(  )  โรงเรียนปว 6.(  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................... 

 
3. กําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน 

1.(  )  ม.4 2.(  ) ม.5 
3.(  )  ม.6  



 104

4. แผนก 
1.(  )  วิทย-คณิต 2.(  )  ศิลปคํานวณ  
3.(  )  ศิลปภาษา 4.(  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................... 
  

5. เกรดเฉล่ียสะสม 
1.(  )  ไมเกิน 2.00   2.(  )  ระหวาง 2.01 - 2.50   
3.(  )  ระหวาง 2.51-3.00 4.(  )  ระหวาง 3.01 – 3.50 
5.(  )  ระหวาง 3.51-4.00 
  

6. อาชีพของบิดา 
1.(  )  ขาราชการ 2.(  )  รัฐวิสาหกิจ 
3.(  )  นักธุรกิจ/กิจการสวนตัว 4.(  )  พนักงาน/ลูกจางธุรกิจเอกชน 
5.(  )  เกษตรกร 6.(  )  รับจางอิสระท่ัวไป 
7.(  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................................................................................................  
 

7. อาชีพของมารดา 
1.(  )  ขาราชการ 2.(  )  รัฐวิสาหกิจ 
3.(  )  นักธุรกิจ/กิจการสวนตัว 4.(  )  พนักงาน/ลูกจางธุรกิจเอกชน 
5.(  )  เกษตรกร 6.(  )  รับจางอิสระท่ัวไป 
7.(  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ...................................................................................................  
  

8. รายไดตอเดือนของผูปกครองรวมกัน  
1.(  )  ไมเกิน 10,000 บาท 2.(  )  10,001 – 20,000 บาท 
3.(  )  20,001 – 30,000 บาท 4.(  )  30,001 – 40,000 บาท 
5.(  )  มากกวา 40,000 บาท 6.(  )  ไมสามารถระบุได  

  

9. วิชาท่ีเลือกเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.(  )  เคมี  2.(  )  ฟสิกส 
3.(  )  ชีววิทยา  4.(  )  คณิตศาสตร 
5.(  )  ภาษาอังกฤษ  6.(  )  ภาษาไทย 
7.(  )  สังคม  8.(  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................... 
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10. วันท่ีเลือกเรียนกวดวิชา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.(  )  วันจันทร - ศุกร 2.(  )  วันเสาร - อาทิตย 
   

11. ชวงเวลาท่ีเรียนกวดวิชา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.(  )  ชวงเชา (08.00 น. – 11.00 น.) 2.(  )  ชวงบาย (13.00 น. – 16.00 น.) 
3.(  )  ชวงเย็น (17.00 น. – 20.00 น.)  
 

12. คาเรียนกวดวิชาตอเทอม 
1.(  )  ไมเกิน 4,000  บาท 2.(  )  4,001 – 6,000 บาท 
3.(  )  6,001 – 8,000 บาท 4.(  )  8,001 บาท ข้ึนไป 
 

13. วัตถุประสงคในการเรียนกวดวิชา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1.(  )  เรียนลวงหนาสําหรับเทอมใหม 2.(  )  ทําเกรดใหดีข้ึน 
3.(  )  สอบเขามหาวิทยาลัย 4.(  )  ผูปกครองแนะนําใหเรียน 
5.(  )  เรียนตามเพ่ือน 6.(  )  ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียน  
7.(  )  อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................... 
 

14. ประสบการณในการเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) ไมนับรวมการเรียนพิเศษกับอาจารย  

 

ช่ือโรงเรียนกวดวิชา เคยเรียน ไมเคยเรียน 
โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดนาน   
1. สถาบันกวดวิชา  RAC (รัชดาวิทยานาน) อ.เมือง   
2. โรงเรียนกวดวิชา บานวิชาการ อ.ปว   
3. โรงเรียนกวดวิชาทอป ไอคิว อ.ปว   
4. อ่ืนๆ โปรดระบุ 
........................................................ 

  

โรงเรียนกวดวชิาท่ีเคยเรียนในตางจังหวัด (โปรดระบุช่ือโรงเรียน และจงัหวัด) 
1. .................................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................ 
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สวนท่ี 2 : ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนาน  
คําชี้แจง : ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้มีความสําคัญตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายของทานอยางไร โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางท่ีเปนคําตอบของทาน 
 

15.   ทานคิดวาปจจยัตอไปนี้มีความสําคัญตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา ท่ีทานกําลังเรียนอยู
หรือเคยเรียนอยางไร 

 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  
ระดับความสําคัญตอการเลือก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 
1. ช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา      
2. ความครบถวนของหลักสูตรที่เปดสอน      
3. จํานวนช่ัวโมงเรียนตอหลักสูตรมีความเหมาะสม       
4. ช่ือเสียงของอาจารยผูสอน      
5. ความนาเช่ือถือของอาจารยผูสอน เชน ตําแหนง ประสบการณ      
6. ความสามารถของอาจารยผูสอน      
7. ความตรงตอเวลาของอาจารยผูสอน      
8. มีการแจกตําราเรียน      
9. จํานวนผูเรียนตอหองที่เหมาะสม ไมแออัดเกินไป      
10. มีสถิติจํานวนนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย
ไดมาก 

     

11. มีการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ      
12. มีการรับประกันผลการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย      
13. บริการเสริมอื่นๆ เชน แนะแนวการเลือกคณะ  การทํา 
portfolio 

     

14. อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................................      
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  

ระดับความสําคัญตอการเลือก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานราคา (Price) 
1. คาเรียนกวดวิชาที่ถูกกวาที่อื่น      
2. ความรูที่ไดคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป      
3. สามารถแบงชําระคาเรียนกวดวิชาเปนงวดๆ ได      
4. มีการแจงรายละเอียดคาใชจายในการเรียนอยางชัดเจน      
5. สามารถชําระคาเรียนดวยบัตรเครดิตได      
6. อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................................      

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
1. การลงโฆษณา ในสื่อตางๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ วิทยุ      
2. มีเว็บไซตของโรงเรียนกวดวิชาที่ใหขอมูล รายละเอียด 
ครบถวน 

     

3. มีการจัดบูท แนะนํา ใหรายละเอียดของโรงเรียนกวดวิชา      
4. อาจารยที่โรงเรียนแนะนํา      
5. เพ่ือนหรือรุนพ่ีแนะนํา      
6. มีสวนลดคาเลาเรียนกวดวิชา เมื่อเลือกชําระเงินแบบเหมาจาย      
7. มีการแจกตําราเรียน หรืออุปกรณการเรียน โดยไมคิดมูลคา      
8. มีสวนลด ถามาสมัครเรียนกวดวิชาเปนกลุม      
9. มีสวนลด เมื่อเรียนตอในเทอมถัดไป      
10. อื่นๆ โปรดระบุ .....................................................................      

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
1. ที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชา สะดวกในการเดินทางไปเรียน      
2. ที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชาสามารถหาไดงาย มองเห็นไดชัดเจน      
3. ที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชาอยูใกลบาน      
4. มีรานขายอาหารอยูใกลบริเวณที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชา      
5. โรงเรียนกวดวิชามีที่จอดรถเพียงพอ      
6. การจราจรไมติดขัด ในชวงกอนและหลังเลิกเรียนกวดวิชา      
7. สามารถติดตอกับทางโรงเรียนไดสะดวก เชน โทรศัพท อีเมล      
8. อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................................      
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  

ระดับความสําคัญตอการเลือก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานบุคคล  (People) 
1. ความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่      
2. ความถูกตองในการใหบริการของเจาหนาที่      
3. ความเปนกันเองของเจาหนาที่       
4. การดูแล เอาใจใส ของเจาหนาที่      
5. จํานวนเจาหนาที่ ที่ใหบริการเพียงพอ      
6. เจาหนาที่แตงกายสุภาพ เรียบรอย      
7. อื่นๆ โปรดระบุ ........................................................................      

ดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ  (Physical Evidence) 
1. ความสวยงามของเครื่องแบบสําหรับเจาหนาที่      
2. หองเรียนมีเครื่องปรับอากาศ      
3. ความสะอาดของอาคารเรียน หองเรียน      
4. มีพ้ืนที่พักผอนระหวางรอเรียนเพียงพอ      
5. จํานวนหองนํ้ามีเพียงพอ      
6. หองนํ้าสะอาด      
7. อุปกรณในการเรียนการสอน ทันสมัย      
8. สภาพแวดลอมภายนอกอาคารเรียน สะอาด เรียบรอย      
9. อื่นๆ โปรดระบุ .............................................................      

ดานกระบวนการ  (Process) 
1. ขั้นตอนการแนะนําหลักสูตรชัดเจน       
2. ขั้นตอนการการสมัครเรียนชัดเจน      
3. ขั้นตอนการการชําระเงินชัดเจน      
4. ตารางเรียนที่แนนอน ไมเปล่ียนแปลง      
5. แนวทางการทดสอบความรูที่ชัดเจน      
6. สามารถที่จะสอนครบหลักสูตร ไดตามกําหนดเวลา      
7. อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................       
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16.  ทานคิดวาปจจัยตอไปนี ้มีความสําคัญตอการเลือกโรงเรียนกวดวชิาในภาพรวม อยางไร 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  
ระดับความสําคัญตอการเลือก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ เชน ช่ือเสียง หลักสูตร อาจารยผูสอน การ
รับประกันการสอบเขา ฯลฯ 

     

2. ปจจัยดานราคา เชน คาเรียน วิธีการชําระเงิน รายละเอียด
คาใชจาย ฯลฯ 

     

3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เชน การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ คําแนะนําจากบุคคลอื่น ของแถม ฯลฯ  

     

4. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เชน ทําเล ที่ต้ัง ที่จอดรถ 
สภาพการจราจรรอบๆโรงเรียน ฯลฯ 

     

5. ปจจัยดานบุคคล เชน ความรวดเร็ว ความถูกตองในการ
ใหบริการ ความเปนกันเอง เอาใจใส ของเจาหนาที่ ฯลฯ 

     

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฎ เชน ความสะอาด 
ความเปนระเบียบของสถานที่ อุปกรณการเรียน ฯลฯ 

     

7. ปจจัยดานกระบวนการ เชน ขั้นตอนการทํางาน แนวทางการ
สอน การทดสอบ  ฯลฯ 

     

 
สวนท่ี 3 : ปญหาและขอเสนอแนะ จากประสบการณในการเรียนในโรงเรียนกวดวิชาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีทานเคยเรียนมากอนและท่ียังเรียนอยูในปจจุบัน  

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
 

*****  ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม  ***** 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ – สกุล  นายทรงกลด     แสวงผล 
 
วัน  เดือน ป เกิด  29 สิงหาคม 2520 
 
ประวัติการศึกษา  ปการศึกษา 2542 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร (วิศวกรรมอุตสา
หการ) มหาวทิยาลัยเชียงใหม  จังหวดัเชียงใหม 

 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2542       บริษัท วันเดอรเวิรล จํากัด 
 
                            พ.ศ.2542-2546 บริษัท มินีแบ (ไทย) จํากดั 

 
                            พ.ศ.2547-2552      บริษัท อินโนเวกซ (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 


