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ฌ 

สารบัญ(ต่อ) 
                      หน้า 
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ทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ   อ าเภอเมือง  เชียงใหม่          24 
ส่วนท่ี  3  ขอ้มูลระดบัความส าคญัและความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ  
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ญ 

 
สารบัญตาราง 

 
ตาราง           หน้า 
1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ    17 
2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดบัชั้นปี 

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา        17 
3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามแผนการเรียน 

ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา        18 
4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

ในระดบัมธัยมศึกษา          18 
5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายไดต้่อเดือน 

ของผูป้กครอง         19 
6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสาเหตุท่ีเลือก 

เรียนโรงเรียนกวดวชิา        20  
7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามค่าใชจ่้ายใน 

การเรียนกวดวชิาโดยเฉล่ียต่อเดือน      21 
8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามวชิาท่ีเลือกเรียน 

ท่ีโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ       21 
9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระยะเวลาท่ี 

เร่ิมเรียนกบัโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิจนถึงปัจจุบนั     22  
10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสาเหตุท่ี 

เลือกเรียนท่ีโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ        23 
11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามจ านวนสถาบนั 
    ท่ีเรียนกวดวชิา          23 
12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
    ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ ์  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง   

เชียงใหม่          24 
 
 



ฎ 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 
ตาราง           หน้า 
13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการ 
     ใหร้ะดบัความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ ์  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ   
        อ าเภอเมือง  เชียงใหม่        26 
14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการใหร้ะดบั 
       ความส าคญัต่อดา้นราคา   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ 28  
15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
    ความพึงพอใจต่อดา้นราคา   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  29 
16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
       ความส าคญัต่อดา้นการจดัจ าหน่าย   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ   
       อ าเภอเมือง  เชียงใหม่        30 
17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
       ความพึงพอใจต่อดา้นการจดัจ าหน่าย   ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ   
      อ าเภอเมือง  เชียงใหม่        31  
18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
       ความส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ   
       อ าเภอเมือง  เชียงใหม่        32  
19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
       ความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ   
       อ าเภอเมือง  เชียงใหม่        33  
20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
       ความส าคญัต่อดา้นบุคลากร   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง   

เชียงใหม่         34 
21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
         ความพึงพอใจต่อดา้นบุคลากร   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง   

เชียงใหม่         35 

 



ฏ 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง           หน้า 
22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
         ความส าคญัต่อดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ   
         อ าเภอเมือง  เชียงใหม่        36  
23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
         ความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ   ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ   
         อ าเภอเมือง  เชียงใหม่        37 
24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
         ความส าคญัต่อดา้นกระบวนการ ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  

เชียงใหม่         38 
25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการให้ระดบั 
         ความพึงพอใจต่อดา้นกระบวนการ ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ   
         อ าเภอเมือง  เชียงใหม่         39 
26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นผลิตภณัฑ ์  
       จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา 
        ในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่    40  
27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นผลิตภณัฑ ์  
        จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา 
        ในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่    42  
28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นราคา   

จ าแนกตาม ระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  ของนกัเรียนท่ีก าลงั 
ศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่   45  

29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นราคา 
         จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา 
         ในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่     47 
30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นการจดัจ าหน่าย 
       จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา  ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา 
       ในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่    49 



ฐ 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง                      หน้า 
31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นการ 

จดัจ าหน่าย จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ของนกัเรียน 
ท่ีก าลงัศึกษา ในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  51 

32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม  ดา้นการ 
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา    53 
ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  

33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ  าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา   
        ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 55 
34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ดา้นบุคลากร  จ  าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา   
        ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 57 
35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม   
        ดา้นบุคลากร  จ  าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา   
        ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 59 
36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม   
      ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา   
         ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 61 
37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม 
          ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา   
          ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 63 
38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม     
 ดา้นกระบวนการ จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา   
         ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 65 
39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม   
        ดา้นกระบวนการ จ าแนกตามระดบัชั้นปีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา   
         ของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ 67 



ฑ 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 

ตาราง           หน้า 
40 สรุปค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
         โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่     69 
41 สรุปค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
         โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่     71 
42 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        จ าแนกตามปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์        73  
43 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
      จ าแนกตามปัจจยัดา้นราคา       75  
44 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        จ าแนกตามปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย      77  
45 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        จ าแนกตามปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด       78  
46 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        จ าแนกตามปัจจยัดา้นบุคลากร         80  
47 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        จ าแนกตามปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ     82  
48 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        จ าแนกตามปัจจยัดา้นกระบวนการ      84  
49 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม 
        จ าแนกตามปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ     85 
50 แสดงหมายเลขตวัแทนของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ 89 
51 แสดงหมายเลขตวัแทนของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นราคา  90  
52 แสดงหมายเลขตวัแทนของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นการจดัจ าหน่าย 90 
53 แสดงหมายเลขตวัแทนของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้น    
         การส่งเสริมการตลาด        91  
54 แสดงหมายเลขตวัแทนของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นบุคลากร 91 

   



ฒ 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
 
ตาราง                      หน้า 
55 แสดงหมายเลขตวัแทนของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นส่ิงน าเสนอ 

ทางกายภาพ         92 
56 แสดงหมายเลขตวัแทนของปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการดา้นกระบวนการ 92 
57 แสดงปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีอยูใ่น  Quadrant A:Concentrate Here 93 
58 แสดงปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีอยูใ่น  Quadrant B : Keep up good  

work              95 
59 แสดงปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีอยูใ่น  Quadrant  C  : Low Priority 98 
60 แสดงปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีอยูใ่น  Quadrant  D  : Possible Overkill   100 
61 แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามปัจจยัยอ่ย 121 

ส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่   
โดยเรียงล าดบัความพึงพอใจจากนอ้ยไปมาก     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ณ 

 
สารบัญภาพ 

 
รูป           หน้า 
1   โมเดลวิเคราะห์ความส าคญัและระดบัการด าเนินงาน     7 
2 แสดง Quadrant Analysis  ผลระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญั 

ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ 86 
3 แสดงQuadrant  Analysis  ผลระดบัความพึงพอใจและระดบัความส าคญั 

ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ 
หลงัปรับเปล่ียนจุดตดัใหม่และปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการ  88 

 
 
 
 
 

 
 
 


