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การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสวนประสมการตลาดบริการที่มีผล
ตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน การศึกษา
คร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนกวดวิชาตามโรงเรียนกวด
วิชาท้ังในจังหวัดนานและจังหวัดใกลเคียง จํานวน 385 ราย ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบโควตา โดย
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
สถิติท่ีใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสตรีศรีนานมาก
ท่ีสุด แผนกท่ีศึกษาคือ วิทย-คณิต เปนสวนใหญ มีเกรดเฉล่ียสะสมระหวาง 3.01-3.50 มากท่ีสุด 
บิดาประกอบอาชีพขาราชการ มารดาประกอบอาชีพขาราชการ และรายไดตอเดือนของผูปกครอง
รวมกันระหวาง 20,001 – 30,000 บาท มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร 
โดยเลือกเรียนกวดวิชาในวัน เสาร – อาทิตย มากกวาวัน จันทร – ศุกร และเลือกชวงเวลาท่ีเรียน
กวดวิชา ชวงเชา (08.00 น. – 11.00 น.) คาเรียนกวดวิชาตอเทอมอยูระหวาง 4,001 – 6,000 บาท มี
วัตถุประสงคในการเรียนกวดวิชา คือ ทําเกรดใหดีข้ึน 

ผูตอบแบบสอบถามเคยเรียนกวดวิชาในจังหวัดนานกับ สถาบันกวดวิชา RAC       
(รัชดาวิทยานาน) และเคยเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในตาง 
จังหวัดกับ โรงเรียนกวดวิชา เคมี อาจารยอุ เชียงใหม มากท่ีสุด   
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในปจจัย
ดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ี
ปรากฏ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนายตามลําดับ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง
ความครบถวนของหลักสูตรท่ีเปดสอน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความสามารถของอาจารย
ผูสอน และมีสถิติจํานวนนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยไดมาก  

ปจจัยดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองมีการ
แจงราย ละเอียดคาใชจายในการเรียนอยางชัดเจน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความรูท่ีไดคุมคากับ
จํานวนเงินท่ีจายไป และสามารถแบงชําระคาเรียนกวดวิชาเปนงวด ๆ ได  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในเร่ือง มีการแจกตําราเรียนหรืออุปกรณการเรียนโดยไมคิดมูลคา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
มีสวนลดถามาสมัครเรียนกวดวิชาเปนกลุม และมีสวนลดเม่ือเรียนตอในเทอมถัดไป  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยในเร่ือง ท่ีต้ังของโรงเรียนกวดวิชาสะดวกในการเดินทางไปเรียน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
ท่ีต้ังของโรงเรียนกวดวิชาสามารถหาไดงายมองเห็นไดชัดเจน และสามารถติดตอกับทางโรงเรียน
ไดสะดวก  

ปจจัยดานบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง การ
ดูแลเอาใจใสของเจาหนาท่ี เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความเปนกันเองของเจาหนาท่ี และ
เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพเรียบรอย  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยในเร่ือง หองเรียนมีเคร่ืองปรับอากาศ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความสะอาดของ
อาคารเรียน หองเรียน และหองน้ําสะอาด  

ปจจัยดานกระบวนการ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ือง 
ข้ันตอนการแนะนําหลักสูตรชัดเจน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ สามารถท่ีจะสอนครบหลักสูตรได
ตามกําหนดเวลา และข้ันตอนการสมัครเรียนชัดเจน  
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   Abstract 
 

The objective of the independent study was to study services marketing mix 
affecting decision of secondary school students towards selecting tutorial schools in Nan. The 
respondents of this study were Nan secondary school’s students who had experience with tutorial 
schools in Nan and neighbor provinces. This study used 385 samples with quota sampling 
method. The data were collected by using a set of questionnaires and descriptive statistics were 
used in data analysis such as frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 Most of the respondents were female, studied in Strisrinan School, major in science-
math program, grade per average (GPA) about 3.01-3.50. Their parents were government official 
and monthly income was 20,001 – 30,000 Bath. 
 The result of the study founded most of respondents selected mathematic subject in 
top of the list. The study time was on Saturday and Sunday on morning time (8 AM. to 11AM.). 
The tutorial expenditure was 4,001 – 6,000 Bath. The objective of attending tutorial school was 
GPA improvement. 

Most of the respondents have been enrolled in RAC Nan and Pure Chem Center 
(Chemee Ajarn Au) Chiang Mai.  
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 The result of services marketing mix factors, it was found that product was the most 
affected factor to the respondents. The following factors were process, physical evidence, price, 
people, promotion and place respectively. 
 In product factor, the respondents rated the completeness of curriculum in the first 
priority. The following factors were tutor capability and the past record of students who were able 
to enroll the university. 
 In price factor, the respondents rated the information on tuition fee in the first 
priority. The following factors were value for money and tuition installment option. 
 In promotion factor, the respondents rated the free handbook or education aid in the 
first priority. The following factors were tuition discount when group apply and tuition discount 
when continually study in next semester. 
 In place factor, the respondents rated the convenient of tutorial school location in 
the first priority. The following factors were the visibility of tutorial school and easily contact to 
tutorial school. 
 In people factor, the respondents rated the hospitality of tutorial school staff in the 
first priority. The following factors were friendly staff and staff’s grooming. 
 In physical evidence factor, the respondents rated the air conditioned classroom in 
the first priority. The following factors were building and classroom cleanness, and clean 
lavatory. 
 In process factor, the respondents rated the clearly demonstration of the curriculum 
in the first priority. The following factors were the tuition completeness according to schedule 
and agenda and application procedure. 
  

 
 


