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บทคัดย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
ส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนกวดวิชาท่ีโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  จ  านวน  
180  ราย  วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ความถ่ี  ร้อยละ และค่าเฉล่ียรวมถึงโมเดล
วเิคราะห์ความส าคญัและการด าเนินการ 

ผลการศึกษา  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  6    แผนการเรียนวทิยาศาสตร์  มีเกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง  3.01 - 3.50 ผูป้กครองมี
รายไดต่้อเดือน  40,001  -  60,000  บาท   ส่วนใหญ่เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาเพื่อผลการเรียนท่ีดี
ข้ึน แต่ละคนมีค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 4,001  -  5,000  บาท ส่วน
ใหญ่เลือกเรียนวชิาภาษาไทย โดยเร่ิมเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิมานานกวา่  1  ปีข้ึนไป อีกทั้ง
เลือกเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิเน่ืองจากเพื่อนแนะน า  และเคยเรียนกวดวิชามามากกว่า  3  
แห่ง 

ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดทั้ง  7  ดา้น พบวา่  ดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัสูงสุด  คือ  มีรูปแบบหลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการ ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึง
พอใจสูงสุด  คือ  มีการแนะแนวเก่ียวกบัการศึกษา  ดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด  
คือ  มีการให้ส่วนลดเม่ือเรียนมากกว่า  1 วิชา ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือการให้
ส่วนลดเม่ือเรียนมากกวา่ 1 วชิา ดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ  สถานท่ี
ตั้งอยูใ่กลบ้า้น ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด  คือ  มีช่องทางให้ติดต่อกบัโรงเรียนผา่นทาง



จ 

เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ  มี
โฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผน่พบั ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด  คือ มีการทดลอง
เรียนฟรี  1  คร้ัง  ก่อนตดัสินใจสมคัร ดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด คือ ผูส้อนมี
ความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจง่ายและชัดเจน ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด  คือ  
ผูส้อนมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในสายวิชานั้นๆ ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัสูงสุด  คือ  สภาพห้องเรียนสว่าง  ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด คือ สภาพ
ห้องเรียนสว่าง เช่นกนั ดา้นกระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด  คือ  เวลาปิดท าการ
สอน  ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจสูงสุด  คือ  สามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วง
เปิดหลกัสูตร 

ผลการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการด าเนินการ พบว่า  มีเร่ืองท่ีควรแกไ้ขในดา้น
ต่างๆ  ของส่วนประสมการตลาดบริการ  ดงัน้ี  ด้านผลิตภัณฑ์   ไดแ้ก่  โรงเรียนกวดวิชาตอ้งมีความ
น่าเช่ือถือ, มีการรับรองผล เช่น สอบไม่ติดคืนเงิน, รูปแบบหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการ, มีการ
แจกแบบฝึกหัดและขอ้สอบเก่า, เอกสารมีเน้ือหาครบถว้นและถูกตอ้ง, ผูผ้่านการเรียนกวดวิชามี
อตัราการสอบติดมหาวิทยาลยัสูงหรือมีเกรดดีข้ึน  และจ านวนวิชาท่ีเปิดสอนมีครบทุกวิชา ด้าน
ราคา  ไดแ้ก่  สามารถผอ่นช าระได,้ มีส่วนลดค่าเรียนในกรณีช าระหมดภายในคร้ังเดียวหรือสมคัร
เรียนเป็นกลุ่ม  ด้านการจัดจ าหน่าย  ไดแ้ก่  สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น, มีท่ีจอดรถเพียงพอ  และสถาน
ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ไดแ้ก่  มีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว 
แผน่พบั, มีของแถมกรณีท่ีสมคัรเรียนเป็นกลุ่ม, ใหมี้การทดลองเรียนฟรี 1 คร้ัง ก่อนตดัสินใจสมคัร 
มีโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้ายไวนิล และมีการช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคม  
ด้านบุคลากร ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยัให้นกัเรียน
ไดรั้บทราบตลอด  ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ไดแ้ก่  พื้นท่ีการให้บริการควรจดัแยกเป็นสัดส่วน, 
สภาพหอ้งเรียนสวา่ง  และด้านกระบวนการ  ไดแ้ก่  เวลาปิดท าการสอน   
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ABSTRACT 
 
 

This independent study aimed at studying student satisfaction towards service 
marketing mix of Hua Kati Tutorial School, Mueang Chiang Mai district. Data were collected 
from 180 current students of the studied school; then, all data obtained were analyzed by the use 
of descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean; and Importance-
Performance Analysis. 

The findings showed that most students were female, studying in the last year of 
upper secondary school (Matayomsuksa 6) in Sciences scheme and earning grade point average at 
between 3.01-3.50.  Their parents earned monthly income at the amount of 40,001-60,000 baht. 
Most of them decided to study at the tutorial school with the aim to enhance their grade and spent 
approximately 4,001-5,000 baht per month for it. The majority selected to take Thai Language 
course and had been studying at Hua Kati Tutorial School for more than 1 year. Due to the 
recommendation from friends, they decided to study at Hua Kati Tutorial School and before 
coming to Hua Kati; they used to study at more than 3 other tutorial schools.  

Based upon the study on 7 marketing mix factors, the results indicated that in 
Product factor, the highest importance and satisfaction were given to having curriculum in needed 
and offering educational guidance to students, accordingly. In Price factor, the highest importance 
and satisfaction were both given to the discount for more than 1 course registration. In Place 
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factor, the highest importance and satisfaction were given to the location where was located 
nearby student’s residence and the contact channel which could be done via electronic network, 
accordingly. In Promotion factor, the highest importance and satisfaction were given to the 
advertisement via media such as flyer and brochure and the free trial class at a time, accordingly. 
In People factor, the highest importance and satisfaction were given to the ability of teachers to 
give understandable and clear explanations and the reputation of teachers in specific fields, 
accordingly. In Physical Evidence factor, the highest importance and satisfaction were both given 
to the bright classroom. In Process factor, the highest importance and satisfaction were given to 
the teaching hour and the flexible period to start the class at any time although the registered class 
had already run.  

The analytical results on the Importance-Performance Analysis indicated that the 
following aspects of each service marketing mix should be improved. In Product factor, aspects 
needed to be improved were the creditability of the tutorial school, the warranty of school record-
- including the refund for those who failed in the university entrance exam, the curriculum fitting 
with student need, the distribution of exercises and former tests, the distribution of documents 
with complete and accurate contents, the high possibility of those who studied at the tutorial 
school to pass university entrance exam or to earn better school record and the completeness in 
offering classes for all subjects. In Price factor, aspects needed to be improved were the 
acceptance of installment payment and the discount for those who paid the tuition fee in total at 
once or those who applied in group. In Place factor, aspects needed to be improved were the 
location where should be located nearby student’s residence, the sufficiency of parking space and 
the convenient location to access. In Promotion factor, aspects needed to be improved were the 
advertisements via media such as flyer and brochure, the distribution of premium for those who 
applied in group, the free trial class at a time before making decision, the advertisement found in 
forms of billboard and vinyl board, and the participation in social activities. In People factor, 
aspect needed to be improved was the circulation of update information to student as done by the 
persons in charge of public relations.  In Physical Evidence factor, aspects needed to be improved 
were the proper space arrangement for service area and the brightness of classrooms. In Process 
factor, aspect needed to be improved was the closed teaching hour.  


