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ตาราง  หนา 

1 แสดงการกําหนดจํานวนตัวอยางในการเก็บขอมูลตามสัดสวนจํานวน
นักเรียนในระดับ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 18 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโรงเรียนท่ี

กําลังศึกษาอยู 19 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับช้ันท่ี

กําลังศึกษา 19 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแผนกท่ีศึกษา 20 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเกรดเฉล่ีย

สะสม 20 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพของ

บิดา 21 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพของ

มารดา 21 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอ

เดือนของผูปกครองรวมกัน 22 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม วิชาท่ีเลือก

เรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชา 23 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวันท่ีเลือก

เรียนกวดวิชา 23 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ี

เรียนกวดวิชา 24 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาเรียนกวด

วิชาตอเทอม 24 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงค

ในการเรียนกวดวิชา 25 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ

ในการเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในจังหวดันาน 25 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ
ในการเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในตางจังหวดั 26 

17 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานผลิตภณัฑท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา 28 

18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา 31 

19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด 
วิชา 32 

20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชา 34 

21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานบุคคลท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา 36 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏที่มีผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวชิา 37 

23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา 39 

24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชา 40 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
25 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 42 
26 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานราคา จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 45 
27 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด จาํแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 47 
28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 49 
29 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานบุคคล จําแนกตามระดบัช้ันท่ีกําลังศึกษา 51 
30 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 53 
31 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานกระบวนการ จําแนกตามระดับช้ันท่ีกาํลังศึกษา 55 
32 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 57 
33 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ จําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 59 
34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานราคา จําแนกตามแผนกที่กําลังศึกษา 62 
35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด จาํแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 64 
36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานชองทางการจัดจําหนาย จําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 66 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง  หนา 
37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานบุคคล จําแนกตามแผนกที่กําลังศึกษา 68 
38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏจําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 70 
39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

ดานกระบวนการจําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 72 
40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความสําคัญของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการจําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 74 
41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีระบุถึงปญหาในการ

เรียนโรงเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจงัหวัดนาน 76 
42 สรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือก

โรงเรียนกวดวชิาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน 
ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก 82 

43 สรุปปจจัยยอยและปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวชิาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวดันาน 
ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 84 

44 สรุปปจจัยยอยและปจจยัสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวชิาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน 
ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด จําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 86 

45 สรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือก
โรงเรียนกวดวชิาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน 
เรียงลําดับตามคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 91 

 


