
 
บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนานคร้ังนี้ สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปราย
ผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 

การคนควาแบบอิสระเร่ือง สวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสวน
ประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในจังหวัดนาน เพื่อใหทราบถึงสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาและสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการปรับปรุง พัฒนาตลาดโรงเรียนกวดวิชา แก
ผูท่ีสนใจจะประกอบกิจการและผูท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานโรงเรียนกวดวิชา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในจังหวัดนาน 

การศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับสวนประสม
การตลาดบริการ ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย 
(Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานลักษณะทางกายภาพท่ี
ปรากฏ (Physical Evidence) และดานกระบวนการ (Process) ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีศึกษาอยูในจังหวัดนาน จํานวนท้ังหมด 10,145 ราย โดย
ศึกษาเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนกวดวิชาตามโรงเรียนกวดวิชาท้ังในจังหวัดนานและจังหวัดใกลเคียง 
ขนาดตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 385 ราย เลือกการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota 
Sampling) ในการเลือกจํานวนตัวอยางตามสัดสวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 135 ตัวอยาง นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 5 
จํานวน 130 ตัวอยาง นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 120 ตัวอยาง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 
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ลักษณะแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เปนแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) โดยในแตละขอมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย
ท่ีสุด 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 385 ราย โดยกําหนดตามสัดสวนของ

จํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ซ่ึงมีท้ังส้ิน 3 ระดับการศึกษา ต้ังแต
มัธยมศึกษาปท่ี 4 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 
62.9 กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสตรีศรีนาน รอยละ 35.1 แผนกท่ีศึกษาคือ วิทย-คณิต รอยละ 77.9 มี
เกรดเฉล่ียสะสมระหวาง 3.01-3.50 รอยละ 33.8 บิดาประกอบอาชีพขาราชการ รอยละ 41.3 มารดา
ประกอบอาชีพขาราชการ รอยละ 30.1 และรายไดตอเดือนของผูปกครองรวมกันระหวาง       
20,001 – 30,000 บาท  

ผูตอบแบบสอบถามเลือกเรียนวิชาคณิตศาสตรมากท่ีสุด โดยท่ีเลือกเรียนกวดวิชาใน
วัน  เสาร  – อาทิตย  มากกวาวัน  จันทร  – ศุกร  และเลือกชวงเวลาท่ีเ รียนกวดวิชา  ชวงเชา            
(08.00 น. – 11.00 น.) มากท่ีสุด คาเรียนกวดวิชาตอเทอมอยูระหวาง 4,001 – 6,000 บาท มี
วัตถุประสงคในการเรียนกวดวิชา คือ ทําเกรดใหดีข้ึน  

ผูตอบแบบสอบถามเคยเรียนกวดวิชาในจังหวัดนานกับ สถาบันกวดวิชา RAC     (รัช
ดาวิทยานาน) และ เคยเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในตางจังหวัด
กับ โรงเรียนกวดวิชา เคมี อาจารยอุ เชียงใหม มากท่ีสุด   
 

สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน  

  
ดานผลิตภัณฑ 
ดานผลิตภัณฑ พบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียระดับความสําคัญ

สูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก เร่ืองความครบถวนของหลักสูตรท่ีเปดสอน (คาเฉล่ีย 4.28 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.685) รองลงมาคือ เร่ืองความสามารถของอาจารยผูสอน (คาเฉล่ีย 4.28 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.706) และเร่ืองมีสถิติจํานวนนักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยไดมาก (คาเฉล่ีย 
4.18 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.700) 
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ดานราคา 
ดานราคา พบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 

ลําดับแรก ไดแก เร่ืองมีการแจงรายละเอียดคาใชจายในการเรียนอยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.18 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.761) รองลงมาคือ เร่ืองความรูท่ีไดคุมคากับจํานวนเงินท่ีจายไป (คาเฉล่ีย 4.17 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.763) และเร่ืองสามารถแบงชําระคาเรียนกวดวิชาเปนงวดๆได (คาเฉล่ีย 
4.02 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.930) 

  
ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียระดับ

ความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก เร่ืองมีการแจกตําราเรียน หรืออุปกรณการเรียน โดยไมคิด
มูลคา (คาเฉล่ีย 4.06 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.792) รองลงมาคือ เร่ืองมีสวนลด ถามาสมัครเรียน
กวดวิชาเปนกลุม (คาเฉล่ีย 3.97 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.908) และเร่ืองมีสวนลด เม่ือเรียนตอใน
เทอมถัดไป (คาเฉล่ีย 3.97 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.969) 

  
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียระดับ

ความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก เร่ืองท่ีต้ังของโรงเรียนกวดวิชา สะดวกในการเดินทางไปเรียน 
(คาเฉล่ีย 4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.847) รองลงมาคือ เร่ืองท่ีต้ังของโรงเรียนกวดวิชาสามารถ
หาไดงาย มองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.98 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.807) และเร่ืองสามารถติดตอ
กับทางโรงเรียนไดสะดวก เชน โทรศัพท อีเมล (คาเฉล่ีย 3.97 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.813)  

 
ดานบุคคล 
ดานบุคคล พบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 

3 ลําดับแรก ไดแก เร่ืองการดูแล เอาใจใส ของเจาหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.808) รองลงมาคือ เร่ืองความเปนกันเองของเจาหนาท่ี (คาเฉล่ีย 4.20 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.739) และเร่ืองเจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เรียบรอย (คาเฉล่ีย 4.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.823) 

 
ดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ 
ดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ พบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉล่ีย

ระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก เร่ืองหองเรียนมีเคร่ืองปรับอากาศ (คาเฉล่ีย 4.16 สวน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.769) รองลงมาคือเร่ืองความสะอาดของอาคารเรียน หองเรียน (คาเฉล่ีย 4.16 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.791) และเร่ืองหองน้ําสะอาด (คาเฉล่ีย 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.773) 

ดานกระบวนการ 
ดานกระบวนการ พบวา ปจจัยยอยท่ีผูตอบแบบสอบถาม มีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ

สูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก เร่ืองข้ันตอนการแนะนําหลักสูตรชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.18 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.700) รองลงมาคือ เร่ืองสามารถท่ีจะสอนครบหลักสูตรไดตามกําหนดเวลา (คาเฉล่ีย 
4.17 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.786) และเร่ืองข้ันตอนการสมัครเรียนชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.15 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.692) 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ปจจัยหลักของสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียระดับ

ความสําคัญเรียง ลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 4.27) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับมาก 
2. ปจจัยดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย 4.16) คาเฉลี่ยความ สําคัญอยูในระดับ

มาก 
3. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ  (คา เฉล่ีย  4 .14)  คา เฉล่ีย

ความสําคัญอยูในระดับมาก 
4. ปจจัยดานราคา (คาเฉล่ีย 4.09) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับมาก 
5. ปจจัยดานบุคคล (คาเฉล่ีย 4.09) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับมาก 
6. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย 3.86) คาเฉล่ียความสําคัญอยูใน

ระดับมาก 
7. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.84) คาเฉล่ียความสําคัญอยู

ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 42 สรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 
ลําดับแรก 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชา 

อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 

1. ดานผลิตภัณฑ 

ความครบถวนของ
หลักสูตรที่เปดสอน 
(คาเฉล่ีย 4.28, ระดับ
มาก)  

ความสามารถของ
อาจารยผูสอน (คาเฉล่ีย 
4.28, ระดับมาก) 

มีสถิติจํานวนนักเรียนที่
ผานการคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยไดมาก 
(คาเฉล่ีย 4.18, ระดับ
มาก) 

2. ดานราคา 

มีการแจงรายละเอียด
คาใชจายในการเรียน
อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.18, ระดับมาก) 

ความรูที่ไดคุมคากับ
จํานวนเงินที่จายไป 
(คาเฉล่ีย 4.17, ระดับ
มาก) 

สามารถแบงชําระคา
เรียนกวดวิชาเปนงวดๆ
ได (คาเฉล่ีย 4.02, ระดับ
มาก) 

3. ดานการสงเสริม
การตลาด 

มีการแจกตําราเรียน หรือ
อุปกรณการเรียนโดยไม
คิดมูลคา (คาเฉล่ีย 4.06, 
ระดับมาก) 

มีสวนลด ถามาสมัคร
เรียนกวดวิชาเปนกลุม 
(คาเฉล่ีย 3.97, ระดับ
มาก) 

มีสวนลด เมื่อเรียนตอใน
เทอมถัดไป (คาเฉล่ีย 
3.97, ระดับมาก) 

4. ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ที่ต้ังของโรงเรียนกวด
วิชา สะดวกในการ
เดินทางไปเรียน (คาเฉล่ีย 
4.03, ระดับมาก) 

ที่ต้ังของโรงเรียนกวด
วิชาสามารถหาไดงาย
มองเห็นไดชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 3.98, ระดับ
มาก) 

สามารถติดตอกับทาง
โรงเรียนไดสะดวก เชน 
โทรศัพท อีเมล เปนตน 
(คาเฉล่ีย 3.97, ระดับ
มาก) 

5. ดานบุคคล 
การดูแล เอาใจใส ของ
เจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 4.21, 
ระดับมาก) 

ความเปนกันเองของ
เจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 4.20, 
ระดับมาก) 

เจาหนาที่แตงกายสุภาพ 
เรียบรอย (คาเฉล่ีย 4.07, 
ระดับมาก) 

6. ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

หองเรียนมีเครื่อง ปรับ
อากาศ (คาเฉล่ีย 4.16, 
ระดับมาก) 

ความสะอาดของอาคาร
เรียน หองเรียน (คาเฉล่ีย 
4.16, ระดับมาก) 

หองนํ้าสะอาด (คาเฉล่ีย 
4.15, ระดับมาก) 
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ตารางท่ี 42 (ตอ) สรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญ
สูงสุด 3 ลําดับแรก 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชา 

อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 

7. ดานกระบวนการ 
ขั้นตอนการแนะนํา
หลักสูตรชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.18, ระดับมาก) 

สามารถที่จะสอนครบ
หลักสูตรไดตาม
กําหนดเวลา (คาเฉล่ีย 
4.17, ระดับมาก) 

ขั้นตอนการสมัครเรียน
ชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.15, 
ระดับมาก) 

8. ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
(คาเฉล่ีย 4.27, ระดับ
มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 
(คาเฉล่ีย 4.16, ระดับ
มาก) 

ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 
(คาเฉล่ีย 4.14, ระดับ
มาก) 
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สวนท่ี 3 สรุปปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน จําแนกตามระดับชั้นท่ีกําลังศึกษาและ
จําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการจําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา แสดงในตารางท่ี 43 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 43 สรุปปจจัยยอยและปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 
จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชา 

จําแนกตามระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 

1. ดานผลิตภัณฑ 
ความสามารถของ
อาจารยผูสอน (คาเฉล่ีย 
4.35, ระดับมาก) 

ความครบถวนของ
หลักสูตรที่เปดสอน 
(คาเฉล่ีย 4.25, ระดับมาก) 

ความสามารถของ
อาจารยผูสอน (คาเฉล่ีย 
4.28, ระดับมาก) 

2. ดานราคา 
ความรูที่ไดคุมคากับ
จํานวนเงินที่จายไป 
(คาเฉล่ีย 4.21, ระดับมาก) 

มีการแจงรายละเอียด
คาใชจายในการเรียน
อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.22, ระดับมาก) 

มีการแจงรายละเอียด
คาใชจายในการเรียน
อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.22, ระดับมาก) 

3. ดานการสงเสริม
การตลาด 

มีสวนลดเมื่อเรียนตอใน
เทอมถัดไป (คาเฉล่ีย 
4.04, ระดับมาก) 

มีการแจกตําราเรียนหรือ
อุปกรณการเรียนโดยไม
คิดมูลคา (คาเฉล่ีย 4.05, 
ระดับมาก) 

มีการแจกตําราเรียนหรือ
อุปกรณการเรียนโดยไม
คิดมูลคา (คาเฉล่ีย 4.16, 
ระดับมาก) 

4. ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ที่ต้ังของโรงเรียนกวด
วิชาสะดวกในการ
เดินทางไปเรียน (คาเฉล่ีย 
4.03, ระดับมาก) 

ที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชา
สามารถหาไดงาย มองเห็น
ไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.12, 
ระดับมาก) 

สามารถติดตอกับทาง
โรงเรียนไดสะดวก 
(คาเฉล่ีย 4.06, ระดับมาก) 
 

5. ดานบุคคล 
ความเปนกันเองของ
เจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 4.02, 
ระดับมาก) 

ความเปนกันเองของ
เจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 4.36, 
ระดับมาก) 

การดูแล เอาใจใส ของ
เจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 4.30, 
ระดับมาก) 
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ตารางท่ี 43 (ตอ) สรุปปจจัยยอยและปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญ
สูงสุด จําแนกตามระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชา 

จําแนกตามระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา 

ม.4 ม.5 ม.6 

6. ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

หองนํ้าสะอาด (คาเฉล่ีย 
4.16, ระดับมาก) 

สภาพแวดลอมภายนอก
อาคารเรียน สะอาด 
เรียบรอย (คาเฉล่ีย 4.18, 
ระดับมาก) 

หองเรียนมี
เครื่องปรับอากาศ 
(คาเฉล่ีย 4.23, ระดับ
มาก) 

7. ดานกระบวนการ 

สามารถที่จะสอนครบ
หลักสูตรไดตาม
กําหนดเวลา (คาเฉล่ีย 
4.28, ระดับมาก) 

ขั้นตอนการแนะนํา
หลักสูตรชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.26, ระดับมาก) 

ขั้นตอนการชําระเงิน
ชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.06, 
ระดับมาก) 

8. ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.30, ระดับมาก) 

ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.18, ระดับมาก) 

ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.33, ระดับมาก) 

 
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการจําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา แสดงในตารางท่ี 44 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 44 สรุปปจจัยยอยและปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 
จําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชา 

จําแนกตามแผนกที่กําลังศึกษา 

วิทย-คณิต ศิลปคํานวณ ศิลปภาษา 

1. ดานผลิตภัณฑ 
ความครบถวนของ
หลักสูตรที่เปดสอน 
(คาเฉล่ีย 4.31, ระดับมาก) 

ช่ือเสียงของโรงเรียนกวด
วิชา (คาเฉล่ีย 4.24, ระดับ
มาก) 

ความสามารถของอาจารย
ผูสอนและมีสถิติจํานวน
นักเรียนที่ผานการคัดเลือก
เขามหาวิทยาลัยไดมาก 
(คาเฉล่ีย 4.29, ระดับมาก) 

2. ดานราคา 
ความรูที่ไดคุมคากับ
จํานวนเงินที่จายไป 
(คาเฉล่ีย 4.20, ระดับมาก) 

มีการแจงรายละเอียด
คาใชจายในการเรียน
อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.12, ระดับมาก) 

มีการแจงรายละเอียด
คาใชจายในการเรียน
อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.18, ระดับมาก) 

3. ดานการสงเสริม
การตลาด 

มีการแจกตําราเรียนหรือ
อุปกรณการเรียนโดยไม
คิดมูลคา (คาเฉล่ีย 4.05, 
ระดับมาก) 

การลงโฆษณาในสื่อ
ตางๆ เชน ปายโฆษณา 
แผนพับ วิทยุ (คาเฉล่ีย 
4.12, ระดับมาก) 

มีเว็บไซตของโรงเรียน
กวดวิชาที่ใหขอมูล 
รายละเอียด ครบถวน 
(คาเฉล่ีย 4.24, ระดับมาก) 

4. ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

ที่ต้ังของโรงเรียนกวด
วิชาสะดวกในการ
เดินทางไปเรียน (คาเฉล่ีย 
4.02, ระดับมาก) 

ที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชา
สามารถหาไดงาย มองเห็น
ไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.98, 
ระดับมาก) 

ที่ต้ังของโรงเรียนกวด
วิชาสะดวกในการ
เดินทางไปเรียน (คาเฉล่ีย 
4.24, ระดับมาก) 

5. ดานบุคคล 
การดูแลเอาใจใสของ
เจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 4.23, 
ระดับมาก) 

ความเปนกันเองของ
เจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 4.12, 
ระดับมาก) 

ความเปนกันเองของ
เจาหนาที่ (คาเฉล่ีย 4.50, 
ระดับมากที่สุด) 

6. ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

หองนํ้าสะอาด (คาเฉล่ีย 
4.20, ระดับมาก) 

หองเรียนมี
เครื่องปรับอากาศ (คาเฉล่ีย 
4.14, ระดับมาก) 

หองเรียนมี
เครื่องปรับอากาศ 
(คาเฉล่ีย 4.44, ระดับมาก) 

7. ดานกระบวนการ 
ขั้นตอนการแนะนํา
หลักสูตรชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.18, ระดับมาก) 

สามารถที่จะสอนครบ
หลักสูตรไดตาม
กําหนดเวลา (คาเฉล่ีย 4.16,
ระดับมาก) 

ขั้นตอนการแนะนํา
หลักสูตรชัดเจน (คาเฉล่ีย 
4.44, ระดับมาก) 
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ตารางท่ี 44 (ตอ) สรุปปจจัยยอยและปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญ
สูงสุด จําแนกตามแผนกท่ีกําลังศึกษา 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชา 

จําแนกตามแผนกที่กําลังศึกษา 

วิทย-คณิต ศิลปคํานวณ ศิลปภาษา 

8. ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.31, ระดับมาก) 

ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
4.06, ระดับมาก) 

ดานกระบวนการ 
(คาเฉล่ีย 4.24, ระดับมาก) 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน ในคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลการศึกษาได
ดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน พบวาปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีพบวา ปจจัยดาน
บุคลากรมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสุด และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัฐกร 
แผนทอง (2547) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่พบวา ปจจัยดานบุคลากรมี
ผลตอการเลือกโรงเรียนกวดวิชามากท่ีสุด ในสวนของรายละเอียดของความไมสอดคลองนั้น พบวา
ไดมีการระบุถึงปจจัยยอยทางดานอาจารยผูสอนไวแตกตางกันในปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ โดยท่ีผลการศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) และผลการศึกษาของ อัฐกร แผนทอง 
(2547) ไดระบุปจจัยยอยท่ีเกี่ยวของกับอาจารยผูสอน เชน  เทคนิคการสอนของอาจารย เปนอาจารย
ท่ีมีประสบการณติวในโรงเรียนกวดวิชา อาจารยมีความรูความสามารถในวิชาท่ีสอนเปนอยางดี
และสามารถถายทอดใหนักเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน อาจารยมีความเปนกันเอง เปนตน ใหอยู
ในสวนของปจจัยดานบุคคล ในสวนของผูศึกษานั้น ไดระบุปจจัยยอยท่ีเกี่ยวของกับอาจารยผูสอน 
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เชน ช่ือเสียงของอาจารยผูสอน ความนาเช่ือถือของอาจารยผูสอน ความตรงตอเวลาของอาจารย
ผูสอน และความสามารถของอาจารยผูสอน อยูในสวนของปจจัยดานผลิตภัณฑ  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัฐกร แผนทอง (2547) ท่ีพบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมาก 
 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ ในระดับมาก ซ่ึงไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานราคา
ในระดับปานกลาง และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัฐกร แผนทอง (2547) ท่ีพบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาในระดับมาก ความไมสอดคลองท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากกลุม
ตัวอยางมีลักษณะรายไดท่ีแตกตางกันระหวางผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดนาน ท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ตอหัวตอปตํ่ากวาผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม แตจะมีความสอดคลองกันกับผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดพะเยาท่ีมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปใกลเคียงกัน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ซ่ึง
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง เนื่องจากมีเพียงปจจัยยอยในเร่ืองของการ
ประชาสัมพันธผานทางเพ่ือนหรือรุนพี่แนะนํา ท่ีมีระดับความสําคัญมาก และไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อัฐกร แผนทอง (2547) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดในระดับปานกลาง เนื่องจากมีเพียงปจจัยยอยในเร่ืองของการมีคําแนะนําจากอาจารยท่ี
โรงเรียน เพื่อนหรือรุนพี่แนะนํา และมีการลดคาเลาเรียน ท่ีมีความสําคัญระดับมาก ความไม
สอดคลองท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจาก ผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดนานใหความสนใจกับการสงเสริม
การตลาดในทุกๆ เร่ืองของโรงเรียนกวดวิชามากกวา เนื่องจากจํานวนผูประกอบการโรงเรียนกวด
วิชาในจังหวัดนานมีจํานวนนอยและเพ่ิงเร่ิมกิจการไดไมนาน ดังนั้นจึงทําใหผูตอบแบบสอบถาม
ตองการขอมูลเพื่อทําการเปรียบเทียบกับการกวดวิชาแบบดั้งเดิมตามบานอาจารย ซ่ึงจะแตกตางกับ
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพะเยาท่ีมีจํานวนผูประกอบการโรงเรียนกวดวิชามากกวา และดําเนิน
กิจการมานาน   จึงทําใหผูตอบแบบจังหวัดเชียงใหมหรือจังหวัดพะเยาท่ีจะใหความสําคัญของการ
ประชาสัมพันธผานทางเพื่อนหรือรุนพี่แนะนําเปนปจจัยสําคัญ วาโรงเรียนกวดวิชาใดมีความ
นาเช่ือถือ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก 
ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางให
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ความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับปานกลาง เนื่องจากมีเพียงปจจัยยอยเร่ือง 
สถานท่ีหาพบไดงาย มีความสําคัญระดับมาก แตสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัฐกร แผนทอง 
(2547) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก ความ
ไมสอดคลองท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจาก ลักษณะของการขนสงและการเดินทางท่ีแตกตางกันของกลุม
ตัวอยางระหวางผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดนาน ท่ีมีผูตอบแบบสอบถามบางสวนอาศัยอยูในตาง
อําเภอ และจะตองเดินทางเขามาเรียนกวดวิชาในตัวเมือง จึงทําใหตองเดินทางไกลกวาผูตอบ
แบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหมท่ีสามารถจะเดินทางไปโรงเรียนกวดวิชาไดสะดวกกวา แตจะมี
ความสอดคลองกันกับผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดพะเยาท่ีมีลักษณะของการขนสงและการ
เดินทางท่ีใกลเคียงกัน  

ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคคล
ในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัฐกร แผนทอง (2547) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับปจจัยดานบุคคลในระดับมาก 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ
มาก ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ อัฐกร แผนทอง (2547) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ท่ีปรากฏในระดับมาก 

ปจจัยดานกระบวนการ  ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิริยะ ฤาชัยพาณิชย (2544) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานกระบวนการในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัฐกร แผนทอง (2547) ท่ี
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการในระดับมาก 
 
ขอคนพบ 
 

1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการเรียนกวดวิชาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดอ่ืนนอกเหนือจากจังหวัดนาน ไดแก จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียน
ท่ีไดรับความนิยม 5 ลําดับแรก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก เคมี อาจารยอุ, The Brain, 
Lycuem, Davance และ Enconcept ตามลําดับ 
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2.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน ม.4 และ ม.5 ใหความสําคัญของปจจัย
ยอยดานราคาในเร่ือง คาเรียนกวดวิชาท่ีถูกกวาท่ีอ่ืน อยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีผูตอบ
แบบสอบถามท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน ม.6 ใหความสําคัญในระดับมาก 

3.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน ม.4 ใหความสําคัญของปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาดในเร่ือง มีการจัดบูทแนะนําใหรายละเอียดของโรงเรียนกวดวิชา และอาจารย
ท่ีโรงเรียนแนะนํา อยูในระดับปานกลาง ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน ม.5 
และ ม.6 ใหความสําคัญในระดับมาก 

4.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน ม.4 และม.5 ใหความสําคัญของปจจัย
ยอยดานชองทางการจัดจําหนายในเร่ือง โรงเรียนกวดวิชามีท่ีจอดรถเพียงพอ และท่ีต้ังของโรงเรียน
กวดวิชาอยูใกลบาน อยูในระดับมาก ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน ม.6 ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 

5.  ผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน ม.4 ใหความสําคัญของปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏในเร่ือง ความสวยงามของเคร่ืองแบบสําหรับเจาหนาท่ี อยูในระดับ
ปานกลาง ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาอยูในระดับช้ัน ม.5 และม.6 ใหความสําคัญใน
ระดับมาก 

6.  เม่ือเรียงลําดับคาเฉล่ียระดับความสําคัญปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการจากมากไปหานอย ใน 10 อันดับแรก พบวาสวนใหญเปนปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ไดแก 
ความครบถวนของหลักสูตรท่ีเปดสอน ความสามารถของอาจารยผูสอน มีสถิติจํานวนนักเรียนท่ี
ผานการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยไดมาก มีการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีการ
รับประกันผลการสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย รองลงมาคือ ปจจัยยอยดานบุคคล ไดแก การดูแล
เอาใจใสของเจาหนาท่ี และความเปนกันเองของเจาหนาท่ี ปจจัยยอยดานราคา ไดแก มีการแจง
รายละเอียดคาใชจายเรียนอยางชัดเจน ความรูท่ีไดคุมคากับจํานวนเงินท่ีจายไป และปจจัยยอยดาน
กระบวนการ ไดแก ตามลําดับ ข้ันตอนการแนะนําหลักสูตรชัดเจน ดังแสดงในตารางท่ี 45 
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ตารางท่ี 45 สรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน เรียงลําดับตามคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญสูงสุด 
 
ลําดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉลี่ย แปลผล ปจจัยหลัก 

1 ความครบถวนของหลักสูตรที่เปดสอน 4.28 มาก ดานผลิตภัณฑ 
2 ความสามารถของอาจารยผูสอน 4.28 มาก ดานผลิตภัณฑ 
3 การดูแล เอาใจใส ของเจาหนาที่ 4.21 มาก ดานบุคคล 
4 ความเปนกันเองของเจาหนาที่ 4.20 มาก ดานบุคคล 

5 
มีสถิติจํานวนนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัยไดมาก 

4.18 มาก ดานผลิตภัณฑ 

6 มีการรับรองหลักสูตร จากกระทรวงศึกษาธิการ 4.18 มาก ดานผลิตภัณฑ 

7 
มีการรับประกันผลการสอบคัดเลือกเขา
มหาวิทยาลัย 

4.18 มาก ดานผลิตภัณฑ 

8 
มีการแจงรายละเอียดคาใชจายในการเรียนอยาง
ชัดเจน 

4.18 มาก ดานราคา 

9 ขั้นตอนการแนะนําหลักสูตรชัดเจน 4.18 มาก ดานกระบวนการ 
10 ความรูที่ไดคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป 4.17 มาก ดานราคา 

11 
สามารถที่จะสอนครบหลักสูตร ไดตาม
กําหนดเวลา 

4.17 มาก ดานกระบวนการ 

12 หองเรียนมีเครื่องปรับอากาศ 4.16 มาก 
ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

13 ความสะอาดของอาคารเรียน หองเรียน 4.16 มาก 
ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

14 หองนํ้าสะอาด 4.15 มาก 
ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

15 ขั้นตอนการการสมัครเรียนชัดเจน 4.15 มาก ดานกระบวนการ 
16 ขั้นตอนการการชําระเงินชัดเจน 4.15 มาก ดานกระบวนการ 

17 
สภาพแวดลอมภายนอกอาคารเรียน สะอาด 
เรียบรอย 

4.14 มาก 
ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

18 ช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา 4.11 มาก ดานผลิตภัณฑ 

19 
จํานวนช่ัวโมงเรียนตอหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 

4.10 มาก ดานผลิตภัณฑ 
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ตารางท่ี 45 (ตอ) สรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน เรียงลําดับตามคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญสูงสุด 
 
ลําดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉลี่ย แปลผล ปจจัยหลัก 

20 
ความนาเช่ือถือของอาจารยผูสอน เชน ตําแหนง 
ประสบการณ 

4.10 มาก ดานผลิตภัณฑ 

21 มีการแจกตําราเรียน 4.09 มาก ดานผลิตภัณฑ 
22 เจาหนาที่แตงกายสุภาพ เรียบรอย 4.07 มาก ดานบุคคล 

23 
มีการแจกตําราเรียน หรืออุปกรณการเรียน  
โดยไมคิดมูลคา 

4.06 มาก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
24 ความถูกตองในการใหบริการของเจาหนาที่ 4.06 มาก ดานบุคคล 

25 อุปกรณในการเรียนการสอน ทันสมัย 4.06 มาก 
ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

26 แนวทางการทดสอบความรูที่ชัดเจน 4.05 มาก ดานกระบวนการ 

27 
ที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชา สะดวกในการ
เดินทางไปเรียน 

4.03 มาก 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

28 สามารถแบงชําระคาเรียนกวดวิชาเปนงวดๆ ได 4.02 มาก ดานราคา 

29 จํานวนหองนํ้ามีเพียงพอ 4.02 มาก 
ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

30 ความตรงตอเวลาของอาจารยผูสอน 4.01 มาก ดานผลิตภัณฑ 

31 มีพ้ืนที่พักผอนระหวางรอเรียนเพียงพอ 4.01 มาก 
ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 

32 
จํานวนผูเรียนตอหองที่เหมาะสม ไมแออัด
เกินไป 

3.98 มาก ดานผลิตภัณฑ 

33 
ที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชาสามารถหาไดงาย 
มองเห็นไดชัดเจน 

3.98 มาก 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

34 
ช่ือเสียงของอาจารยผูสอน 
 

3.97 มาก ดานผลิตภัณฑ 

35 มีสวนลด ถามาสมัครเรียนกวดวิชาเปนกลุม 3.97 มาก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 

36 มีสวนลด เมื่อเรียนตอในเทอมถัดไป 3.97 มาก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
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ตารางท่ี 45 (ตอ) สรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน เรียงลําดับตามคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญสูงสุด 
 
ลําดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉลี่ย แปลผล ปจจัยหลัก 

37 
สามารถติดตอกับทางโรงเรียนไดสะดวก เชน 
โทรศัพท อีเมล 

3.97 มาก 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

38 ความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาที่ 3.97 มาก ดานบุคคล 
39 จํานวนเจาหนาที่ ที่ใหบริการเพียงพอ 3.97 มาก ดานบุคคล 

40 
บริการเสริมอื่นๆ เชน แนะแนวการเลือกคณะ  
การทํา portfolio 

3.96 มาก ดานผลิตภัณฑ 

41 ตารางเรียนที่แนนอน ไมเปล่ียนแปลง 3.94 มาก ดานกระบวนการ 

42 เพ่ือนหรือรุนพ่ีแนะนํา 3.93 มาก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 

43 
มีเว็บไซตของโรงเรียนกวดวิชาที่ใหขอมูล 
รายละเอียด ครบถวน 

3.86 มาก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 

44 
มีสวนลดคาเลาเรียนกวดวิชา เมื่อเลือกชําระเงิน
แบบเหมาจาย 

3.82 มาก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 

45 
การลงโฆษณา ในสื่อตางๆ เชน ปายโฆษณา 
แผนพับ วิทยุ 

3.78 มาก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 

46 
มีรานขายอาหารอยูใกลบริเวณที่ต้ังของ
โรงเรียนกวดวิชา 

3.75 มาก 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

47 
การจราจรไมติดขัด ในชวงกอนและหลังเลิก
เรียนกวดวิชา 

3.74 มาก 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

48 
มีการจัดบูท แนะนํา ใหรายละเอียดของ
โรงเรียนกวดวิชา 

3.68 มาก 
ดานการสงเสริม

การตลาด 

49 โรงเรียนกวดวิชามีที่จอดรถเพียงพอ 3.63 มาก 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

50 ที่ต้ังของโรงเรียนกวดวิชาอยูใกลบาน 3.57 มาก 
ดานชองทางการ
จัดจําหนาย 

51 ความสวยงามของเคร่ืองแบบสําหรับเจาหนาที่ 3.57 มาก 
ดานลักษณะทาง
กายภาพที่ปรากฏ 
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ตารางท่ี 45 (ตอ) สรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนาน เรียงลําดับตามคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญสูงสุด 
 
ลําดับท่ี ปจจัยยอย คาเฉลี่ย แปลผล ปจจัยหลัก 

52 อาจารยที่โรงเรียนแนะนํา 3.54 มาก ดานการสงเสริม
การตลาด 

53 คาเรียนกวดวิชาที่ถูกกวาที่อื่น 3.51 มาก ดานราคา 
54 สามารถชําระคาเรียนดวยบัตรเครดิตได 3.15 ปานกลาง ดานราคา 

 
ขอเสนอแนะ  
 

จากการศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนานครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเรียงลําดับตาม
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ดังตอไปนี้ 

 
ดานผลิตภัณฑ 
หลักสูตรของการเรียนกวดวิชา เปนส่ิงสําคัญท่ีกลุมนักเรียนจะนํามาพิจารณาเปน

อันดับแรกถึงความนาสนใจตอสถาบันกวดวิชาแตละแหง ดังนั้นในการวางหลักสูตรการเรียน
จะตองครอบคลุมและสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระบบการรับตรงจากมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการเตรียมการเอกสารประกอบการเรียนตางๆ ท่ีเปน
เอกลักษณเฉพาะของโรงเรียนกวดวิชา ท่ีบรรจุเนื้อหาโดยละเอียด พรอมท้ังมีบันทึกยอชวยจํา 
เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากข้ึน และจดจําในสวนท่ีสําคัญได 

สําหรับอาจารยผูสอนน้ัน จากการศึกษาพบวากลุมนักเรียนใหความสําคัญกับ
ความสามารถของอาจารยผูสอนมาเปนอันดับสอง ดังนั้นในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาเปนอาจารย
ผูสอน ควรท่ีจะทําระบบการวัดและประเมินผลกอนท่ีจะใหมีการสอนจริงสําหรับอาจารยใหมท่ียัง
ไมมีช่ือเสียงมากนัก สวนอาจารยกวดวิชาท่ีสอนเปนประจําอยูแลวควรมีวิธีการสอนท่ีสนุกและเปน
กันเอง มีจิตวิทยาในการพูดคุยกับเด็กและรูธรรมชาติความแตกตางของเด็กแตละคน ทําเร่ืองยากๆ
ใหเปนเร่ืองงาย มีเทคนิค วิธีคิดลัด เพื่อไมใหเกิดความรูสึกเบ่ือในการเรียน 
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ดานกระบวนการ 
เพื่อท่ีจะเปนการสรางความม่ันใจใหกับกลุมนักเรียนท่ีจะมาสมัครเรียนนั้น ข้ันตอน

การแนะนําหลักสูตรจะตองชัดเจน สามารถที่จะตอบคําถามในกรณีท่ีเกิดความสงสัยได โดยการ
จัดทําเอกสารระบุข้ันตอน และขอมูลท่ีใชประกอบอ่ืนๆ ท่ีใชในการแนะนําหลักสูตร จัดเก็บเอาไว
ใหเปนหมวดหมูท่ีชัดเจน แยกตามระดับช้ันการศึกษา ต้ังแตช้ัน ม.4 ถึง ม.6 เอกสารเหลานี้ควรที่จะ
มีการตรวจสอบ แกไขเสมอ หลังจากท่ีมีการเปล่ียนแปลง เพื่อใหเกิดความถูกตองและทันสมัย
ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ การสอนไดครบตามกําหนดเวลา เปนส่ิงท่ีควรจะปฏิบัติใหไดอยาง
สมํ่าเสมอ เพราะถือวาเปนการแสดงความรับผิดชอบตอมาตรฐานท่ีไดกําหนดเอาไว เพราะถาเกิด
เหตุการณการสอนไมครบตามกําหนดเวลาเกิดข้ึน อาจจะทําใหช่ือเสียงของโรงเรียนกวดวิชา
เสียหายได ดังนั้นในการวางตารางเรียนควรที่จะพิจารณาถึงเนื้อหาท่ีจะสอนวาสอดคลองกับเวลาท่ี
วางเอาไวหรือไม ควรจะตัดหรือเพิ่มเนื้อหาสวนไหน และมีการแจงใหกับนักเรียนทราบถึงเนื้อหาท่ี
จะสอนเพื่อท่ีจะใหนักเรียนมีการเตรียมตัวลวงหนา จะเปนการชวยลดเวลาการสอนของอาจารยไป
ไดมาก ในกรณีท่ีอาจารยท่ีมีหนาท่ีในการสอนไมสามารถมาสอนในวันท่ีกําหนดไดควรจะมีการ
จัดหาอาจารยมาสอนแทนหรือมีการนัดสอนชดเชยในเวลาอ่ืน 

  
ดานลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ 
โรงเรียนกวดวิชาควรจะใหความสําคัญแกสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพื่อท่ีจะทําให

กลุมนักเรียนมีความรูสึกสบายในการท่ีจะมาเรียน ดังนั้น การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศสําหรับการ
เรียนในชวงท่ีมีอากาศรอน การมีระบบการระบายอากาศท่ีดีไมอึดอัด การรักษาสภาพของหองเรียน 
อาคารเรียน และหองน้ํา ใหสะอาดอยูเสมอ เปนส่ิงสําคัญท่ีโรงเรียนกวดวิชาจะตองมีการดําเนินการ
และปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ 

ในสวนของเจาหนาท่ี ควรจะมีการตรวจสอบสภาพของโรงเรียนเปนประจําทุกวัน
เพื่อใหมีความม่ันใจวาอุปกรณ เคร่ืองใช ยังอยูในสภาพดี หองเรียน อาคารเรียน และหองน้ํามีความ
สะอาดเพียงพอหรือไม โดยท่ีอาจจะมีการจัดทําแบบฟอรมตรวจเช็ค เพื่อใหงายตอการตรวจสอบ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน  
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ดานราคา 
ในการกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการเรียนกวดวิชา จะตองมีความชัดเจน 

เพื่อท่ีจะชวยใหนักเรียนหรือผูปกครองสามารถที่จะตัดสินใจไดงายข้ึน ควรจะมีการจัดทําเอกสาร
เปรียบเทียบราคาคาใชจายกับโรงเรียนกวดวิชาอ่ืนๆ และแสดงใหเห็นถึงขอไดเปรียบท่ีเหนือกวา 

ผูปกครองท้ังบิดาและมารดาของกลุมนักเรียนประกอบอาชีพขาราชการมากท่ีสุด และ
มีรายไดของผูปกครองรวมกันระหวาง 20,000 – 30,000 บาท ดังนั้น เง่ือนไขในการชําระเงินคา
เรียน ควรที่จะมีทางเลือกใหสามารถแบงจายออกเปนงวดๆ ได 

 
ดานบุคคล 
การใหความสําคัญกับเจาหนาท่ี ท่ีใหการตอนรับ แนะนําและประสานงานกับกลุม

นักเรียน เปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง เพราะเจาหนาท่ีจะเปนบุคคลท่ีใกลชิดกับนักเรียนมากกวาอาจารย
ผูสอน ดังนั้น  การดูแล เอาใจใส ความเปนกันเอง ของเจาหนาท่ี เปนส่ิงสําคัญสําหรับงานบริการ 
ในการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกวดวิชากับนักเรียนและผูปกครอง ดังนั้นควร
ท่ีจะมีการอบรมเจาหนาท่ีกอนท่ีจะมีการปฏิบัติงาน และมีการทบทวนอยูเสมอ รวมไปถึงการแตง
กายของเจาหนาท่ี ท่ีควรสุภาพเรียบรอย จะสงผลใหเกิดความนาเช่ือถือและความเปนกันเองใหกับ 
นักเรียนและผูปกครองในการเขามาติดตอในคร้ังแรกได 

นอกจากนี้ เจาหนาท่ีควรที่จะเพิ่มบทบาทในการเปนผูใหคําปรึกษาแกนักเรียน ใหคํา
แนะแนว และใหความชวยเหลือดานการเรียน แนวทางการสอบตรง เปนตน  

  
ดานการสงเสริมการตลาด 
โรงเรียนกวดวิชาควรมีการจัดทําตําราประกอบการเรียนและอุปกรณในการเรียน เชน 

สมุด ปากกา แจกใหโดยไมคิดคาใชจาย ซ่ึงอุปกรณการเรียนนั้นควรจะมีช่ือหรือสัญลักษณของ
โรงเรียนกวดวิชา เพื่อท่ีเปนการเพิ่มส่ือในการโฆษณาใหมากข้ึน 

นอกจากนี้ควรที่จะมีการจัดหาของรางวัลเล็กๆ นอยๆ ใหแกนักเรียน เม่ือสามารถที่จะ
ทําคะแนนไดตามท่ีกําหนดไว หรือมอบใหในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ โดยท่ีรูปแบบของรางวัลควร
ท่ีจะเนนไปในดานท่ีลูกคาผูหญิงช่ืนชอบ เพราะกลุมลูกคาสวนใหญท่ีมาเรียนโรงเรียนกวดวิชาเปน
เพศหญิง  

โรงเรียนกวดวิชาควรใหความสําคัญในการส่ือสารภายใน สําหรับการแจงขาวสาร 
วันหยุด การเล่ือนการสอน การเปล่ียนแปลงตารางเรียน หรือการเรียนชดเชย ใหนักเรียนทราบอยาง
ท่ัวถึงและทันตอเวลา  
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ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ท่ีต้ังของโรงเรียนกวดวิชาควรที่จะสะดวกในการเดินทางมาเรียน สามารถมองเห็น

โรงเรียนกวดวิชาไดชัดเจน ดังนั้นในการพิจารณาท่ีจะเปดกิจการโรงเรียนกวดวิชานั้น ควรจะเลือก
ทําเลท่ีอยูในเขตชุมชน การท่ีจะรวมกลุมกับโรงเรียนกวดวิชาอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะเปดสอนในละแวก
เดียวกัน ก็เปนทางเลือกท่ีดี เพราะจะทําใหนักเรียนไมตองเสียเวลามากในการเดินทางไปเรียนกับ
โรงเรียนกวดวิชาหลายๆ ท่ี แตควรจะพิจารณาถึงองคประกอบเร่ืองการจราจรและท่ีจอดรถดวย 

สําหรับโรงเรียนกวดวิชาท่ีมีอยูแลว การท่ีจะใหเกิดความสะดวกในการเดินทางมา
เรียนควรที่จะมีปายบงบอกสถานท่ีต้ังท่ีชัดเจน และจัดทําชองทางในการติดตอกับทางโรงเรียนกวด
วิชาไดงาย เชน โทรศัพท หรืออีเมล เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับลูกคาเฉพาะกลุม โดยท่ีแบงออกตาม
ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา ดังตอไปนี้ 

 
ลูกคาใหม (นักเรียนระดับชั้น ม.4) เปนกลุมนักเรียนท่ีเร่ิมเขาสูโรงเรียนกวดวิชา 

ดังนั้น การคนหาขอมูลของโรงเรียนกวดวิชาตางๆในวงกวาง เพื่อท่ีจะใหไดทําการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนกวดวิชาตอไป ดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาควรที่จะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางกับคูแขงราย
อ่ืนๆ ในรายละเอียดนักเรียนช้ัน ม.4 จะใหความสําคัญในปจจัยในดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 
โดยเฉพาะในเร่ือง ความสามารถของอาจารยผูสอน ความครบถวนของหลักสูตรท่ีเปดสอน ความ
นาเช่ือถือของอาจารยผูสอน มีการแจกตําราเรียน ความตรงตอเวลาของอาจารยผูสอน และมีจํานวน
ผูเรียนตอหองเหมาะสมไมแออัดเกินไป ดังนั้น ในข้ันตอนของการใหขอมูลแกนักเรียน จะตองมี
การแนะนําหรือใหขอมูลเกี่ยวกับอาจารยผูสอนโดยละเอียด ประวัติ ประสบการณความสามารถ ถา
สามารถหาอาจารยท่ีมีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักของกลุมนักเรียน ก็จะทําใหกลุมนักเรียนมีความเชื่อม่ัน
มากข้ึน นอกจากนี้ในตัวของหลักสูตรของการสอน ก็ควรที่จะมีความครบถวน ครอบคลุมถึงเนื้อหา
ท้ังหมดของกลุมนักเรียนท่ีเรียนอยูในปจจุบัน  

ปจจัยขอตอไปท่ีนักเรียนช้ัน ม.4 ใหความสําคัญในอันดับท่ีรองลงมาไดแก ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ โดยเฉพาะเรื่อง โรงเรียนกวดวิชามีท่ีจอดรถเพียงพอ และท่ีต้ังของ
โรงเรียนกวดวิชาอยูใกลบาน หองน้ําสะอาด จะเห็นไดวากลุมนักเรียนตองการความสะดวกในการ
ท่ีจะเดินทางไปเรียน ดังนั้นการเลือกทําเล ท่ีต้ังของโรงเรียนกวดวิชาจึงเปนเร่ืองสําคัญ จะตองมี
ตําแหนงอยูในท่ีชุมชน ในสวนของลักษณะท้ังภายนอกและภายในของตัวอาคาร สถานท่ี ควรท่ีจะ
มีการตกแตงใหสวยงาม สะอาด เพื่อท่ีจะใหดูนาเรียน สําหรับกลุมนักเรียนท่ีเพิ่งเขามาติดตอ หา
ขอมูลในข้ันแรก 
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นอกจากนี้ กระบวนการ ข้ันตอนการทํางาน ก็จะตองมีความชัดเจน ท้ังข้ันการสมัคร
เรียน ข้ันตอนการชําระเงิน แนวทางการทดสอบความรู ตารางเรียนท่ีแนนอน เพื่อใหกลุมนักเรียนมี
ความม่ันใจวาจะสามารถสอนครบหลักสูตรไดตามกําหนดเวลาและไดความรูตามที่ตอง การ ไม
รูสึกวาถูกเอาเปรียบจากโรงเรียนกวดวิชา 

นอกจากนี้ เพื่อใหกลุมลูกคาใหมสามารถท่ีจะตัดสินใจไดงายข้ึน การสงเสริม
การตลาดจะมีบทบาทสําคัญ ดังนั้น การพิจารณาใหมีสวนลดในสําหรับลูกคาใหม การลดราคาเม่ือ
มีการเรียนหลายหลักสูตร หรือการใหทดลองเรียนฟรีในระยะเวลาส้ันๆ เปนวิธีการที่นาสนใจ 

ในสวนของการสรางการรับรูหรือการทําความรูจักกับโรงเรียนกวดวิชา ควรจะผาน
ทางเพ่ือนหรือรุนพี่ท่ีกําลังเรียนอยูในโรงเรียนกวดวิชาท่ีเปนลูกคาปจจุบันเปนผูแนะนําโดยการ
บอกตอ และอาจจะใหสวนลดคาเลาเรียนหรือใหของรางวัลแกลูกคาปจจุบันท่ีสามารถพาลูกคาใหม
เขามาใชบริการได 

 
ลูกคาปจจุบัน (นักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6) ควรที่จะมีการสรางคุณคาเพิ่ม (Value 

Added) โดยการเพิ่มผลประโยชนในระยะยาว ลดภาระและตนทุน สรางความพึงพอใจ ใหกับลูกคา
กลุมนี้ ในรายละเอียด นักเรียนช้ัน ม.5 และ ม.6 ใหความสําคัญกับปจจัยในดานผลิตภัณฑเปน
อันดับแรกเชนเดียวกัน ดังนั้นนอกเหนือไปจากหลักสูตรจะครบถวนและครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน
แลว ควรท่ีจะมีการเพิ่มในสวนของการทําขอสอบ หรือทดสอบเพิ่มเติม เพราะนักเรียนกลุมนี้ จะ
เร่ิมมีการสอบเพ่ือเก็บคะแนนท่ีจะนําไปใชในการคัดเลือกเขามหาวิทยาลัย  

หลังจากท่ีกลุมนักเรียนไดเขามาเรียนในโรงเรียนกวดวิชาและมีความคุนเคยกับ
สถานท่ีดีแลว เจาหนาท่ีพนักงานจะเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการท่ีจะติดตอส่ือสารกับกลุม
นักเรียน ดังนั้นควรท่ีจะใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส ความเปนกันเอง ความถูกตองในการ
ใหบริการ การแตงกายท่ีสุภาพเรียบรอย ความรวดเร็วในการใหบริการ ดังนั้นลักษณะของการให
พนักงานทําหนาท่ีคลายกับพี่เล้ียง จะเปนแนวทางในการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคา
ปจจุบัน นอกจากนี้ การเก็บขอมูลเปนรายบุคคลจะชวยใหสามารถแนะแนว หรือใหคําปรึกษาไดดี
ข้ึน ไมตองใหกลุมลูกคาท่ีจะตองไปหาขอมูลมาดวยตัวเอง เปนการชวยลดตนทุนทางดานเวลา เม่ือ
กลุมลูกคารูสึกวาไดรับความสนใจ และไดคําแนะนําท่ีพึงพอใจ ก็จะทําใหลูกคากลุมปจจุบันยังคงท่ี
จะใชบริการตอไปในชวงเวลาท่ีเหลือ นอกจากนี้ควรท่ีจะมีการจัดจํานวนเจาหนาท่ีท่ีใหบริการได
อยางเพียงพอ  

ปจจัยท่ีควรจะมีการพิจารณาในดานตอไป ไดแกปจจัยดานราคา เพราะกลุมนักเรียน
ปจจุบันเปนกลุมนักเรียนท่ีเรียนมาแลวอยางนอย 1-2 เทอม ดังนั้นจํานวนคาใชจายสะสมตอบุคคล
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จะเร่ิมสูงมากข้ึน ในการท่ีจะชวยลดภาระทางดานคาใชจายของลูกคากลุมนี้ไดควรท่ีจะพิจารณาถึง
การสามารถแบงชําระคาเรียนกวดวิชาเปนงวดๆได หรือมีการใหสวนลดเปนข้ันบันไดเม่ือเรียน
ตอเนื่องมากข้ึน คาเรียนก็จะปรับลดลงตามลําดับ แตอาจจะไปหารายไดในสวนอื่นๆเขามาชดเชย 
เชน การออกหลักสูตรแบบเขมขน ท่ีเนนการสอบเฉพาะกลุม เปนตน 

ในดานการสงเสริมการตลาด ควรที่จะมีการแจกตําราเรียนหรืออุปกรณการเรียนโดย
ไมคิดมูลคา เพื่อเปนการลดตนทุนในดานคาใชจายของกลุมนักเรียน นอกจากน้ีการจัดทําเว็บไซต
ของโรงเรียนกวดวิชาท่ีใหขอมูลรายละเอียดครบถวนก็เปนส่ิงสําคัญ เพราะสามารถที่จะใชเว็บไซต
เปนชองทางในการติดตอกับกลุมนักเรียนได อาจจะทําการเก็บขอมูล รายละเอียดเนื้อหาการสอนท่ี
ผานมา แบบฝกหัด หรือขอสอบเกา ไวใหนักเรียนของโรงเรียนท่ีมีความสนใจสามารถเขาไปอาน
ทบทวน หรือทดลองทําขอสอบได โดยการเขาสูระบบผานระบบสมาชิก และขอมูลในเว็บไซตควร
ท่ีจะบอกรายละเอียด การติดตอกับทางโรงเรียนไดสะดวก เชน หมายเลขโทรศัพท อีเมล เปนตน 
เพื่อท่ีจะใหกลุมนักเรียนสามารถท่ีจะติดตอไดตลอดเวลา  

การจัดการขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ เปนส่ิงท่ีจําเปน เพราะการปลอยใหเกิด
ปญหาหรือขอของใจของลูกคา เม่ือไมไดรับการแกไขท่ีทันทีและถูกตองแลว จะทําใหเกิดการ
สูญเสียลูกคาข้ึน ดังนั้น ควรที่จะมีการสรางระบบจัดการกับขอรองเรียนท่ีดี และสรางความเปน
กันเองระหวางเจาหนาท่ีกับกลุมนักเรียน ผานการทํากิจกรรมบางอยางรวมกัน เพื่อท่ีจะใหกลุม
นักเรียนมีความกลาท่ีจะบอกปญหาท่ีกําลังไดรับอยูในปจจุบัน 

โปรแกรม CRM ท่ีออกแบบอยางเหมาะสมยอมสามารถชวยในการรักษาลูกคา
ปจจุบัน และหาลูกคาใหม ท่ีสําคัญคือตองเริ่มดวยการเลือกลูกคาท่ีเหมาะสม หาความตองการของ
ลูกคาท่ีแทจริง สรางความสัมพันธกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ และมีการติดตามประเมินผลอยู
ตลอดเวลา  


