
 
บทที ่ 5 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียน
กวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  สามารสรุปผลการศึกษา  อภิปรายผลท่ีไดจ้ากการศึกษา  
ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของผูศึ้กษาไดด้งัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียน
กวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงระดบัความส าคญัและความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยท าการศึกษาจากกลุ่มประชากร  ซ่ึงเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาใน
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนระหว่างวนัท่ี 12  
มีนาคม 2555  ถึง  วนัท่ี  27  เมษายน 2555 จ านวน 180  คน โดยศึกษาถึงระดบัความส าคญัและ
ความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา้โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นการศึกษาในดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี  คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product)  ดา้น
ราคา (Price) ด้านการจดัจ าหน่าย (Distribution) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้น
บุคลากร (People)  ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical evidence)  
โดย ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ  ชั้นปีการศึกษา  แผนกท่ี
ก าลงัศึกษา  เกรดเฉล่ียสะสม  รายไดต่้อเดือนของผูป้กครอง   สาเหตุท่ีเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา  
ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวชิาโดยเฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความส าคญัและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ   อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์  (Product) ราคา  
(Price)  ดา้นการจดัจ าหน่าย (Distribution)  การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) บุคลากร (People)  
ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  (Physical  Evidence)  และกระบวนการ  (Process)  
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน  180  ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ก าลงัศึกษา

อยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ในระดบัมธัยมศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เกรดเฉล่ียสะสม
ระหวา่ง  3.01 – 3.50 มีรายไดต่้อเดือนของผูป้กครอง 40,001 – 60,000  บาท ส่วนใหญ่เลือกเรียน
โรงเรียนกวดวชิาเน่ืองจาก  เพื่อผลการเรียนท่ีดีข้ึน และมีค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง  4,001 – 5,000  บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเรียนวิชาภาษาไทย และเร่ิม
เรียนกบัโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิมากกวา่  1  ปีข้ึนไป  ส่วนใหญ่เลือกเรียนท่ีโรงเรียนกวดวิชาหวั
กะทิเน่ืองจากเพื่อนแนะน า และเรียนกวดวชิามากกวา่  3  แห่ง   

ส่วนที่  2  ข้อมูลระดับความส าคัญและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการของโรงเรียนกวดวชิาหัวกะท ิ อ าเภอเมือง  เชียงใหม่   

ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความส าคญัและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ   อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้น
ราคา  ดา้นการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากร  ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  
และดา้นกระบวนการ โดยมีความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  คือ  รูปแบบหลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการ รองลงมา ผูผ้่านการเรียนกวดวิชามีอตัราการ
สอบติดมหาวทิยาลยัสูง  หรือมีเกรดดีข้ึน และโรงเรียนกวดวชิามีความน่าเช่ือถือ   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการแนะ
แนวเก่ียวกบัการศึกษา  รองลงมาเอกสารมีเน้ือหาครบถว้นและถูกตอ้ง ผูผ้่านการเรียนกวดวิชามี
อตัราการสอบติดมหาวิทยาลยัสูง  หรือมีเกรดดีข้ึน และรูปแบบหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการ มี
รูปแบบหลกัสูตรให้เลือกหลากหลาย  มีเวลาเรียนให้เลือกหลากหลาย จ านวนนกัเรียนไม่เกิน 30  
คน/หอ้ง มีการแจกแบบฝึกหดัและขอ้สอบเก่า  รวมถึงโรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียง   

ด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมากต่อ
ปัจจยัทุกด้าน คือ มีการให้ส่วนลดเม่ือเรียนมากกว่า 1 วิชา รองลงมาสามารถผ่อนช าระได้  และ
ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือการ
ใหส่้วนลดเม่ือเรียนมากกวา่ 1 วชิา รองลงมาระดบัราคา  และราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน รวมถึงสามารถผอ่น
ช าระได ้  

ด้านการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  คือ  สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น  รองลงมาสถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และมีท่ีจอด
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รถเพียงพอ  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก คือ มีช่องทาง

ให้ติดต่อกบัโรงเรียนผา่นทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  รองลงมาสถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  
และตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีความปลอดภยัในการเดินทาง  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  คือ มีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น  ใบปลิว แผน่พบั รองลงมามีการแจกของแถมใน
กรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่ม และมีการทดลองเรียนฟรี 1 คร้ัง ก่อนตดัสินใจสมคัรเรียน   

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากต่อปัจจยัทุก
ดา้น คือ มีการทดลองเรียนฟรี 1 คร้ัง ก่อนตดัสินใจสมคัร รองลงมามีการให้ค  าปรึกษาและแนะแนว
ดา้นการเรียนการสอนใหแ้ก่เด็กและผูป้กครอง และมีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผน่พบั   

ด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั  ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก
ต่อปัจจยัทุกดา้น คือ ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจง่ายและชดัเจน รองลงมาผูส้อนมี
ความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาท่ีสอน สามารถตอบปัญหาของนักเรียนได้ดี  และเจ้าหน้า ท่ี
ประชาสัมพนัธ์ใส่ใจนกัเรียนอยา่งเท่าเทียมกนั   

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
ผูส้อนมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในสายวิชานั้นๆ  รองลงมาผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้
เขา้ใจง่ายและชัดเจน  และผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอน  สามารถตอบปัญหาของ
นกัเรียนไดดี้   

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คือ สภาพหอ้งเรียนสวา่ง รองลงมาสภาพหอ้งเรียนสะอาด และความเพียงพอของ
หอ้งน ้า   

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
สภาพหอ้งเรียนสวา่ง  รองลงมาสภาพหอ้งเรียนสะอาด และมีการตกแต่งสถานท่ีสวยงามทนัสมยั   

ด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบั
มากต่อปัจจยัทุกดา้น คือ เวลาปิดท าการสอน รองลงมาสามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นช่วงเปิดหลกัสูตร และการสอนเลิกตรงเวลา รวมถึงเวลาเปิดท าการสอน 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
สามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ได้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร รองลงมาการสมคัรเขา้เรียนไม่
ยุง่ยาก และมีการจดัทดสอบความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
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ส่วนที่  3  ข้อมูลระดับความส าคัญและความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  จ าแนกตามระดับช้ันปีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา 

ด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ความส าคญัต่อดา้น
ผลิตภณัฑ์  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  ไดแ้ก่  รูปแบบหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการ และผูผ้่านการกวดวิชามีอตัราการสอบติด
มหาวทิยาลยัสูง หรือมีเกรดดีข้ึน มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่   
โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เอกสารมีเน้ือหาครบถว้นและถูกตอ้ง มากกวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์ ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  เอกสาร
มีเน้ือหาครบถว้นและถูกตอ้ง มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง  
เชียงใหม่   โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการแจกแบบฝึกหัดและขอ้สอบเก่า  
มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์ ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  รูปแบบ
หลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการ  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่   
โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ รูปแบบหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการ มากกวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์ ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  จ  านวน
นกัเรียนไม่เกิน  30  คน/หอ้ง  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง  
เชียงใหม่ โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ผูผ้่านการกวดวิชามีอตัราการสอบติด
มหาวทิยาลยัสูงหรือมีเกรดดีข้ึน มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์ ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  รูปแบบ



106 

หลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการ มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 
มีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมืองเชียงใหม่   

โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  โรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียง มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้น
อ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ความส าคญัต่อดา้นผลิตภณัฑ์ ของ
โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการ
แจกแบบฝึกหัดและขอ้สอบเก่า และผูผ้่านการกวดวิชามีอตัราการสอบติดมหาวิทยาลยัสูงหรือมี
เกรดดีข้ึน มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง 
เชียงใหม่   โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  มีเวลาให้เลือกเรียนหลากหลาย มากกวา่
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ความส าคญัต่อดา้นราคา ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ระดบั
ราคา  และสามารถผอ่นช าระได ้ มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นราคา ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดย
ให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ได้แก่ มีส่วนลดค่าเรียนส าหรับนักเรียนเก่า มีค่าเฉล่ีย 4.25  
มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ให้ความส าคญัต่อดา้นราคา ของโรงเรียน
กวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ระดบัราคา  83  
มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นราคา  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดย
ใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  ระดบัราคา มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 ให้ความส าคญัต่อดา้นราคา ของโรงเรียน
กวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการให้ส่วนลด
เม่ือเรียนมากกวา่ 1 วชิา มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านราคา  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่  
โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  มีการให้ส่วนลดเม่ือเรียนมากกว่า 1 วิชา มากกว่า
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ให้ความส าคญัต่อดา้นราคา ของโรงเรียน
กวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ระดบัราคา 
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มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 
มีความพึงพอใจต่อด้านราคา  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่   

โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  ระดบัราคา  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 
ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ความส าคญัต่อดา้นราคา ของโรงเรียน

กวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีส่วนลดค่า
เรียนส าหรับนกัเรียนเก่า  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านราคา  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่  
โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  มีการให้ส่วนลดเม่ือเรียนมากกว่า 1 วิชา มากกว่า
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ความส าคญัต่อดา้นราคา ของโรงเรียน
กวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ รับช าระผ่าน
บตัรเครดิต  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านราคา ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่   
โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ด้านการจัดจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ความส าคญัต่อดา้น
การจดัจ าหน่าย  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด  ไดแ้ก่  มีท่ีจอดรถเพียงพอ  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นการจดัจ าหน่าย  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง 
เชียงใหม่ โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  ตั้งอยู่ในแหล่งท่ีมีความปลอดภยัในการ
เดินทาง  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้ความส าคญัต่อดา้นการจดัจ าหน่าย ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  สถาน
ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีความปลอดภยัในการเดินทาง มากกวา่ปัจจยัยอ่ย
ดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นสถานท่ี ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่   
โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และตั้งอยูใ่นแหล่ง
ท่ีมีความปลอดภยัในการเดินทาง  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ความส าคญัต่อดา้นการจดัจ าหน่ายของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ สถาน
ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  และมีช่องทางในการติดต่อกบัโรงเรียนไดส้ะดวกโดยไม่จ  ากดัเวลา  
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มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 
มีความพึงพอใจต่อดา้นการจดัจ าหน่าย  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง  

เชียงใหม่  โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  สถานท่ีตั้งอยูใ่กลโ้รงเรียน มากกวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ความส าคญัต่อดา้นการจดัจ าหน่ายของ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้ความส าคัญท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  
สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านการจดัจ าหน่าย  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  
เชียงใหม่   โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  มีท่ีจอดรถเพียงพอ มากกว่าปัจจยัย่อย
ดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ความส าคญัต่อดา้นการจดัจ าหน่าย ของ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มี
ช่องทางในการติดต่อกบัโรงเรียนไดส้ะดวกโดยไม่จ  ากดัเวลา   มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านการจดัจ าหน่าย ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง  
เชียงใหม่   โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง มากกวา่
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  ให้ความส าคญัต่อดา้นการจดัจ าหน่ายของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สถาน
ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น และมีท่ีจอดรถเพียงพอ มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้น
อ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นการจดัจ าหน่าย  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง  
เชียงใหม่  โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  สถานท่ีตั้งอยู่ใกลแ้หล่งชุมชน มากกว่า
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ให้ความส าคญั
ต่อด้านการส่งเสริมการตลาด  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยให้
ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ได้แก่  มีโฆษณาในส่ือต่างๆ  เช่น ใบปลิว แผ่นพบั และมีการให้
ค  าปรึกษาและแนะแนวดา้นการเรียนการสอนใหแ้ก่เด็กและผูป้กครอง มากกวา่ปัจจบัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  มีการให้ค  าปรึกษาและแนะแนว
ดา้นการเรียนการสอนใหแ้ก่เด็กและผูป้กครอง มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 
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ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหค้วามส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  มี
โฆษณาในส่ือต่างๆ  เช่น  ใบปลิว  แผน่พบั  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด  ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่   โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  มีโฆษณาในส่ือต่างๆ  เช่น  ใบปลิว  
แผน่พบั  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ใหค้วามส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด
ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  
มีการทดลองเรียนฟรี 1 คร้ัง ก่อนตดัสินใจสมคัรเรียน มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่   โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  มีการให้ค  าปรึกษาและแนะแนว
ดา้นการเรียนการสอนใหแ้ก่เด็กและผูป้กครอง มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใหค้วามส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  มี
โฆษณาในส่ือต่างๆ  เช่น  ใบปลิว  แผน่พบั  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิอ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  มีการช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคม 
มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใหค้วามส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  มี
โฆษณาในส่ือต่างๆ  เช่น  ใบปลิว  แผน่พบั  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่   โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ มีการออกบูธในงานนิทรรศการ
ต่างๆ  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใหค้วามส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด  
ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  มี
โฆษณาในส่ือต่างๆ  เช่น  ใบปลิว แผ่นพบั และมีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมัครเป็นกลุ่ม  
มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิอ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่   โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  มีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมคัร
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เป็นกลุ่ม มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 
ด้านบุคลากร  ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  ให้ความส าคญัต่อดา้น

บุคลากร  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
ไดแ้ก่  เจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และเจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ใส่ใจนักเรียน
อยา่งเท่าเทียมกนั  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นบุคลากร  ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่   
โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ให้ความส าคญัต่อดา้นบุคลากร ของ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  
ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจง่ายและชัดเจน และผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาท่ีสอน  สามารถตอบปัญหาของนกัเรียนไดดี้ มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ ์ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่   
โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่  ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจง่าย
และชดัเจน  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ความส าคญัต่อด้านบุคลากร ของ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  
ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายใหเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจน มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นบุคลากร  ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่   
โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจง่ายและ
ชดัเจน  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ความส าคญัต่อด้านบุคลากร ของ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  
เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นบุคลากร ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่   
โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์มีความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ความส าคญัต่อด้านบุคลากร ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  ผูส้อน
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 
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มีความพึงพอใจต่อดา้นบุคลากร ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   
โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจง่ายและ
ชดัเจน  และเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ความส าคญัต่อด้านบุคลากร ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  ผูส้อน
มีความสามารถในการอธิบายใหเ้ขา้ใจง่ายและชดัเจน มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นบุคลากร ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่   
โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ผูส้อนใส่ใจนกัเรียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั มากกวา่
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ความส าคญั
ต่อด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้
ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  มีการจดัพื้นท่ีการใหบ้ริการแยกเป็นสัดส่วน มากกวา่ปัจจยัยอ่ย
ดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ ความเพียงพอของห้องน ้ า มากกวา่
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้ความส าคญัต่อด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
ไดแ้ก่  สภาพหอ้งเรียนสวา่ง มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่ โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สภาพหอ้งเรียนสะอาด มากกวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ความส าคญัต่อด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
ไดแ้ก่  มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม  ทนัสมยั  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่   โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ สภาพห้องเรียนสว่าง และความ
สะอาดของหอ้งน ้า  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ความส าคญัต่อด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
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ไดแ้ก่  สภาพหอ้งเรียนสะอาด  และความเพียงพอของหอ้งน ้า  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 
มีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอ

เมือง  เชียงใหม่  โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงามทนัสมยั  
และมีการจดัพื้นท่ีการใหบ้ริการแยกเป็นสัดส่วน  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ความส าคญัต่อด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
ไดแ้ก่  มีบริการอินเทอร์เน็ต  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ความเพียงพอของห้องน ้ า มากกว่า
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ความส าคญัต่อด้านส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ  ของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  
ไดแ้ก่  มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม  ทนัสมยั  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอ
เมือง  เชียงใหม่   โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  ไดแ้ก่ ความเพียงพอของห้องน ้ า มากกวา่
ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้ความส าคญัต่อดา้น
กระบวนการ  ของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ไดแ้ก่ การสอนเร่ิมตรงเวลา  เวลาเปิดท าการสอน  และเวลาปิดท าการสอน มากกว่าปัจจยั
ยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง  
เชียงใหม่   โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เวลาเปิดท าการสอน และสามารถเร่ิมเรียน
ช่วงใดก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้ความส าคญัต่อดา้นกระบวนการ ของ
โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยใหค้วามส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  มีการ
จดัการทดสอบความพร้อมก่อนสอบจริง มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง 
เชียงใหม่   โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีการจดัทดสอบความก้าวหน้าทาง
วชิาการ  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ให้ความส าคญัต่อดา้นกระบวนการของ



113 

โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เวลา
ปิดท าการสอน  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง  
เชียงใหม่  โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การสมคัรเขา้เรียนไม่ยุง่ยาก มากกวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ความส าคญัต่อดา้นกระบวนการ ของ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยให้ความส าคัญท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  
สามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง 
เชียงใหม่   โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นช่วงเปิดหลกัสูตร  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้ความส าคญัต่อดา้นกระบวนการ ของ
โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ เวลา
เปิดท าการสอน  และสามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร มากกวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง 
เชียงใหม่  โดยให้ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การสอนเลิกตรงเวลา มากกว่าปัจจยัย่อย
ดา้นอ่ืน 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้ความส าคญัต่อดา้นกระบวนการของ
โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การ
สอนเร่ิมตรงเวลา  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ของโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ อ าเภอเมือง  
เชียงใหม่   โดยใหค้วามพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้ง
เป็นช่วงเปิดหลกัสูตร  มากกวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นอ่ืน 

ส่วนที่  4  ข้อมูลเปรียบเทียบระดับความส าคัญกับระดับความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามทีม่ีต่อโรงเรียนกวดวชิาหัวกะท ิ อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ ในปัจจยัยอ่ยดา้นรูปแบบหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด แต่มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นจ านวนวชิาท่ีเปิดสอนมีครบทุกวชิา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั
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อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยด้านเวลาต่อคาบเรียนตรงกับความต้องการ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญั  อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยด้านมีรูปแบบหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญั  อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยดา้นมีเวลาเรียนให้เลือกหลากหลาย  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่

ในระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
ปัจจยัยอ่ยดา้นจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 30 คน/ห้อง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั

อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยด้านมีการแจกแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอในอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยด้านเอกสารมีเน้ือหาครบถ้วนและถูกต้อง ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญั  อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยดา้นโรงเรียนกวดวิชามีความน่าเช่ือถือ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั

อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัย่อยดา้นโรงเรียนกวดวิชามีช่ือเสียง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ใน

ระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยด้านโรงเรียนกวดวิชามีภาพลักษณ์ทันสมัย ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญั  อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยด้านมีการรับรองผล เช่น สอบไม่ติดคืนเงิน ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยดา้นผูผ้า่นการเรียนกวดวชิามีอตัราการสอบติดมหาวทิยาลยัสูง หรือมีเกรดดี

ข้ึน  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยดา้นมีการแนะแนวเก่ียวกบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่

ในระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยด้านราคา พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยั

ยอ่ยดา้นระดบัราคาอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก

และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถผอ่นช าระได ้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั
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มากและมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยดา้นรับช าระผา่นบตัรเครดิต ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั

มากและมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยด้านมีการให้ส่วนลดเม่ือเรียนมากกว่า 1 วิชา ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความส าคญั  อยูใ่นระดบัมาก  แต่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ปัจจยัยอ่ยดา้นมีส่วนลดค่าเรียนในกรณีช าระหมดภายในคร้ังเดียวหรือสมคัรเรียนเป็น

กลุ่ม  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยด้านมีส่วนลดค่าเรียนส าหรับนักเรียนเก่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการ

จดัจ าหน่าย  ในปัจจยัย่อยด้านสถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางอยู่ในระดบัมาก  และมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบั
มากและมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   

ปัจจยัยอ่ยดา้นมีท่ีจอดรถเพียงพอ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก
และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ปัจจยัยอ่ยดา้นตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีความปลอดภยัในการเดินทาง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นมีช่องทางในการติดต่อกบัโรงเรียนไดส้ะดวกโดยไม่จ  ากดัเวลา ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นมีช่องทางให้ติดต่อกบัโรงเรียนผา่นทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  ในปัจจยัยอ่ยดา้นมีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผน่พบั อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุดแต่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยด้านมีโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้ายไวนิล ผูต้อบ
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แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจัยย่อยมีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมัครเป็นกลุ่ม ผู ้ตอบแบบสอบถามให้

ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัย่อยดา้นมีการช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคม ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั

อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจ  อยูใ่นระดบัมาก  
ปัจจยัย่อยดา้นมีการให้ค  าปรึกษาและแนะแนวด้านการเรียนการสอนให้แก่เด็กและ

ผูป้กครอง  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก 

ปัจจัยย่อยด้านมีการออกบูธในงานนิทรรศการต่างๆ ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยย่อยด้านมีการทดลองเรียนฟรี 1 คร้ัง ก่อนตัดสินใจสมัครเรียน ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยด้านบุคลากร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบุคลากร  
ในปัจจยัยอ่ยดา้นผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจง่ายและชดัเจนอยูใ่นระดบัมาก  และ
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยด้านผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนสามารถตอบปัญหาของ
นกัเรียนไดดี้  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ผูต้อบแบบสอบถามให้อยูใ่นระดบัมาก และ
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยดา้นผูส้อนใส่ใจนกัเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผูส้อนมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในสายวิชานั้นๆ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  แต่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ปัจจยัย่อยดา้นเจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยย่อยด้านเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ใส่ใจนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยดา้นเจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์น าเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยัให้นกัเรียนไดเ้สมอ  
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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ปัจจัยย่อยด้านเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพนัธ์มีความรวดเร็วในการให้บริการ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ในปัจจยัยอ่ยดา้นสภาพห้องเรียนสะอาดอยูใ่นระดบัมาก และมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยด้านมีอุปกรณ์การสอนครบถ้วนพร้อมใช้งาน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยดา้นสภาพห้องเรียนสว่าง ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบั
มากท่ีสุดและมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ปัจจยัยอ่ยดา้นอุปกรณ์ส่ือการสอนทนัสมยั  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยย่อยด้านมีการตกแต่งสถานท่ีสวยงาม ทันสมัย ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญั  อยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยดา้นมีการจดัพื้นท่ีการให้บริการแยกเป็นสัดส่วน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยด้านความเพียงพอของห้องน ้ า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยด้านความสะอาดของห้องน ้ า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยด้านมีการติดเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องเรียน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัย่อยดา้นมีบริการอินเทอร์เน็ต ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบั
มากและมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้าน
กระบวนการ  ในปัจจยัย่อยดา้นมีการจดัทดสอบความกา้วหนา้ทางวิชาการอยูใ่นระดบัมาก  และมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นมีการจดัการทดสอบความพร้อมก่อนสอบจริง ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการสมคัรเขา้เรียนไม่ยุง่ยาก ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก  แต่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ปัจจยัย่อยดา้นการสอนเร่ิมตรงเวลา  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก   และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการสอนเลิกตรงเวลา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบั
มากและมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ปัจจยัยอ่ยดา้นเวลาเปิดท าการสอนผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก
และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นเวลาปิดท าการสอน ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก
และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นสามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมาก  แต่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

จากการศึกษาขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั  และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยัสอดคลอ้งกนั 

การวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้โมเดลการวิเคราะห์ความส าคญัและการด าเนินการ  
(Importance-Performance Analysis Model)  พบวา่  ทุกปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้งหมด
อยูใ่น Quadrant: Keep up good work  แสดงถึง องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัสูง (High  importance)  
ท าใหไ้ม่เห็นความแตกต่างของปัจจยัไดอ้ยา่งชดัเจน แต่เพื่อการปรับปรุงบริการให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บบริการให้พึงพอใจสูงข้ึน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรตอ้งมีการเรียงล าดบั
ความเร่งด่วน  ดงันั้นจึงมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก ดว้ยการเปรียบเทียบระดบัความส าคญัและระดบั
ความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง  7  ปัจจยั  โดยการสร้างเป็นแผนภาพใหม่  โดย
ใชค้่าเฉล่ียรวมระดบัความส าคญั  4.37  ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียรวมระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการทั้ง  7  ปัจจยั เป็นจุดตดั  ค่าเฉล่ียรวมระดบัความพึงพอใจ 4.37  ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียรวม
ระดบัความพึงพอใจของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการทั้ง 7  ปัจจยั และแยกเป็นปัจจยัยอ่ยทั้ง  
63  ปัจจยั   

เพื่อความชัดเจนของผลการศึกษา พบว่า Quadrant  A : Concentrate Here  
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัสูง  (High  importance) แต่ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่า
พอใจ  (Low performance)  ระดบัการบริการท่ีผูรั้บบริการใหค้วามส าคญัไวสู้งกวา่ระดบัการบริการ
ท่ีผูบ้ริการได้รับ  ดงันั้นโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิตอ้งให้ความส าคญัในการแก้ไขปรับปรุงโดย
เร่งด่วน  ซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant  A  มีดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์  ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ือง โรงเรียนกวดวิชามีความน่าเช่ือถือมี
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การรับรองผล เช่น สอบไม่ติดคืนเงิน   
ดา้นการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น มีท่ีจอด

รถเพียงพอ   
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น 

ใบปลิว แผน่พบั  มีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่ม และมีการทดลองเรียนฟรี 1 คร้ังก่อน
ตดัสินใจสมคัร   

ดา้นบุคลากร  ประกอบด้วยปัจจยัย่อยในเร่ือง  เจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์น าเสนอ
ขอ้มูลท่ีทนัสมยัใหน้กัเรียนไดเ้สมอ   

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ือง มีการจดัพื้นท่ีการ
ใหบ้ริการแยกเป็นสัดส่วน   

Quadrant  B  :  Keep  up  good  work  แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัสูง (High  
importance)   และผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (High performance)  
ดงันั้นโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิตอ้งรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป  ซ่ึงปัจจยัท่ีอยู่ใน  
Quadrant  B  มีดงัน้ี   

ด้านผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วยปัจจัยย่อยในเร่ือง รูปแบบหลักสูตรตรงกับความ
ตอ้งการ  จ  านวนนกัเรียนไม่เกิน 30 คน/หอ้ง  มีการแจกแบบฝึกหดัและขอ้สอบเก่า เอกสารมีเน้ือหา
ครบถว้นและถูกตอ้ง  และผูผ้า่นการเรียนกวดวิชามีอตัราการสอบติดมหาวิทยาลยัสูง หรือมีเกรดดี
ข้ึน   

ดา้นราคา  ประกอบด้วยปัจจยัย่อยในเร่ือง ราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน สามารถผ่อนช าระได ้ 
และมีการใหส่้วนลดเม่ือเรียนมากกวา่  1 วชิา   

ดา้นการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  
สถานท่ีตั้งอยู่ใกลโ้รงเรียน  มีช่องทางในการติดต่อกบัโรงเรียนไดส้ะดวกโดยไม่จ  ากดัเวลา และมี
ช่องทางใหติ้ดต่อกบัโรงเรียนผา่นทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์   

ดา้นบุคลากร  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง  ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้
เขา้ใจง่ายและชดัเจน  ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนสามารถตอบปัญหาของนกัเรียน
ไดดี้  และเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ใส่ใจนกัเรียนอยา่งเท่าเทียมกนั   

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สภาพห้องเรียนสะอาด  
สภาพหอ้งเรียนสวา่ง  มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงามทนัสมยั  ความเพียงพอของหอ้งน ้า และมีการติด
เคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งเรียน   

ดา้นกระบวนการ  ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ือง การสมคัรเขา้เรียนไม่ยุง่ยากการ
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สอนเลิกตรงเวลา  เวลาเปิดท าการสอน  เวลาปิดท าการสอน และสามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ไดไ้ม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร 

Quadrant  C : Low Priority แสดงถึงองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต ่า  (Low 
importance)  และผูรั้บบริการไม่ไดรั้บการบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (Low performance)  ดงันั้น
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอย่างเร่งด่วน แต่ควรแกไ้ขในล าดบัต่อไป  
เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัส่วนประสม
การตลาดบริการอ่ืนๆ  ซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant  C  มีดงัน้ี   

ดา้นผลิตภณัฑ์  ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ือง จ านวนวิชาท่ีเปิดสอนมีครบทุกวิชา  
เวลาต่อคาบเรียนตรงกบัความตอ้งการ  และโรงเรียนกวดวชิามีภาพลกัษณ์ทนัสมยั 

ดา้นราคา  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง รับช าระผา่นบตัรเครดิต  มีส่วนลดค่าเรียน
ในกรณีช าระหมดภายในคร้ังเดียวหรือสมคัรเรียนเป็นกลุ่ม และมีส่วนลดค่าเรียนส าหรับนกัเรียน
เก่า   

ดา้นการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สถานท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน   
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีโฆษณาในรูปแบบป้าย

โฆษณาขนาดใหญ่และป้ายไวนิล  มีการช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคม มีการให้ค  าปรึกษาและแนะ
แนวดา้นการเรียนการสอนใหแ้ก่เด็กและผูป้กครอง  และมีการออกบูธในงานนิทรรศการต่างๆ   

ดา้นบุคลากร  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง  ผูส้อนใส่ใจนกัเรียนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนั   

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ประกอบด้วยปัจจยัย่อยในเร่ือง มีอุปกรณ์การสอน
ครบถว้นพร้อมใชง้าน  อุปกรณ์ส่ือการสอนทนัสมยั         

Quadrant  D  : Possible Overkill  แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต ่า  (Low 
importance)  แต่ผูบ้ริการไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ  (High  performance) ดงันั้นโรงเรียน
กวดวชิาหวักะทิไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  แต่ควรแกไ้ขในล าดบัต่อไป  เน่ืองจาก
เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการในระดบัต ่า  เม่ือเทียบกบัส่วนประสมการตลาด
บริการอ่ืนๆ  ซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant  D  มีดงัน้ี 

  ด้านผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วยปัจจัยย่อยในเร่ือง  มีรูปแบบหลักสูตรให้เลือก
หลากหลาย  มีเวลาเรียนใหเ้ลือกหลากหลาย โรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียง และมีการแนะแนวเก่ียวกบั
การศึกษา   

ดา้นราคา  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง  ระดบัราคา  
ดา้นการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง  ตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีความปลอดภยั
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ในการเดินทาง   
ดา้นบุคลากร  ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ือง ผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ผูส้อนมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในสายวชิานั้นๆ  เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และเจา้หนา้ท่ี
ประชาสัมพนัธ์มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ   

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ความสะอาดของห้องน ้ า  
มีบริการอินเทอร์เน็ต   

ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีการจดัทดสอบความกา้วหนา้ทาง
วชิาการ  มีการจดัการทดสอบความพร้อมก่อนสอบจริง 
 
ตารางที ่ 61  แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามปัจจยัยอ่ยส่วน
ประสมการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยเรียงล าดบัความ
พึงพอใจจากนอ้ยไปมาก    
 

ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 

ความพงึพอใจ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่
ความส าคญั 
(แปลผล) 

ปัจจยัหลกั 

1.  มีส่วนลดค่าเรียนในกรณีช าระหมดภายใน
คร้ังเดียวหรือสมคัรเรียนเป็นกลุ่ม 

4.17 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

ดา้นราคา 

2.  เวลาต่อคาบเรียนตรงกบัความตอ้งการ 
4.18 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

3.  มีท่ีจอดรถเพียงพอ 
4.19 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 

4.  โรงเรียนกวดวชิาความน่าเช่ือถือ 
4.20 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

5.  มีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่ม 
4.20 
(มาก) 

4.40 
(มาก) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

6.  มีโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
และป้ายไวนิล 

4.23 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

7.  มีการช่วยเหลือกิจกรรมเพ่ือสงัคม 
4.23 
(มาก) 

4.34 
(มาก) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

8.  มีส่วนลดค่าเรียนส าหรับนกัเรียนเก่า 
4.23 
(มาก) 

4.38 
(มาก) 

ดา้นราคา 
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ตารางที ่ 61 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดบริการของโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  โดยเรียงล าดบั
ความพึงพอใจจากนอ้ยไปมาก    
 

ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 

ความพงึพอใจ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่
ความส าคญั 
(แปลผล) 

ปัจจยัหลกั 

9.  จ านวนวชิาท่ีเปิดสอนมีครบทุกวชิา 
4.24 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

10.  มีการรับรองผล เช่น สอบไม่ติดคืนเงิน 
4.26 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

11.  สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น 
4.27 
(มาก) 

4.51 
(มาก) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 

12.  มีบริการอินเทอร์เน็ต 
4.38 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

ดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

13.  มีการออกบูธในงานนิทรรศการต่างๆ 
4.28 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

14.  มีอุปกรณ์การสอนครบถว้นพร้อมใชง้าน   
4.34 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

ดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

15.  อุปกรณ์ส่ือการสอนทนัสมยั 
4.23 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

ดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ 

16.  การสอนเร่ิมตรงเวลา 
4.29 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

ดา้นกระบวนการ 

17.  รับช าระผา่นบตัรเครดิต 
4.30 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

ดา้นราคา 

18.  สถานท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน   
4.31 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

ดา้นการจดัจ าหน่าย 

19.  ผูส้อนใส่ใจนกัเรียนทุกคนอยา่งเท่าเทียม
กนั   

4.34 
(มาก) 

4.23 
(มาก) 

ดา้นบุคลากร 

20.  เจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์น าเสนอขอ้มูลท่ี
ทนัสมยัใหน้กัเรียนไดเ้สมอ   

4.35 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

ดา้นบุคลากร 

 

จากตารางท่ี  61 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยดา้น
ส่วนลดค่าเรียนในกรณีช าระหมดภายในคร้ังเดียวหรือสมคัรเรียนเป็นกลุ่ม  ค่าเฉล่ีย  4.17 ในปัจจยั
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หลกัดา้นราคา  นอ้ยท่ีสุด  รองลงมา  ปัจจยัยอ่ยดา้นเวลาต่อคาบเรียนตรงกบัความตอ้งการ ค่าเฉล่ีย  
4.18  ในปัจจยัหลกัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัยอ่ยดา้นมีท่ีจอดรถเพียงพอ  ค่าเฉล่ีย 4.19 ในปัจจยัหลกั
ดา้นการจดัจ าหน่าย  ปัจจยัยอ่ยดา้นโรงเรียนกวดวิชาความน่าเช่ือถือ  ค่าเฉล่ีย  4.20 ในปัจจยัหลกั
ดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัยอ่ยดา้นมีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่ม  ค่าเฉล่ีย 4.20 ในปัจจยั
หลกัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัยอ่ยดา้นมีโฆษณาในรูปแบบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้าย
ไวนิล  ค่าเฉล่ีย 4.23 ในปัจจยัหลกัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัยอ่ยดา้นมีการช่วยเหลือกิจกรรม
เพื่อสังคม  ค่าเฉล่ีย  4.23 ในปัจจยัหลกัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัยอ่ยดา้นมีส่วนลดค่าเรียน
ส าหรับนกัเรียนเก่า  ค่าเฉล่ีย  4.23 ในปัจจยัหลกัดา้นราคา  ปัจจยัยอ่ยดา้นจ านวนวิชาท่ีเปิดสอนมี
ครบทุกวิชา  ค่าเฉล่ีย  4.24 ในปัจจยัหลกัดา้นผลิตภณัฑ์ และปัจจยัย่อยดา้นมีการรับรองผล เช่น 
สอบไม่ติดคืนเงิน  ค่าเฉล่ีย 4.26 ในปัจจยัหลกัดา้นผลิตภณัฑ์  ของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด
ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดของ 
Philip  Kotler  (2000)  อา้งถึง  กฤษณา  รัตนพฤกษ์  (2545) และโมเดลการวิเคราะห์ความส าคญั
และระดบัการด าเนินงาน  (Importance-Performance  Analysis Model) ของ J. and James J Martilla  
(1977)  อา้งถึง  ธีระยทุธ์  นิยมกลู  (2553)  สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์  ปัจจยัยอ่ยท่ีตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั  และมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด  คือ   รูปแบบหลกัสูตรท่ีตรงกบัความตอ้งการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
วริิยะ  ฤาชยัพานิช  (2544)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวด
วิชาของนักเรียนมธัยมปลาย  ในอ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากในเร่ือง  รูปแบบหลกัสูตร  เช่น เน้ือหาล่วงหน้าอย่างละเอียด เน้นแนว
ขอ้สอบ  Entrance  และ  Quota 

ด้านราคา  ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั  และมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่น
ระดบัมาก  คือ  มีการให้ส่วนลดเม่ือเรียนมากกว่า 1 วิชา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
ไพลิน  วงค์ฉายา  (2547)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในจงัหวดันครสวรรค ์ ท่ีพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัมากในเร่ือง  ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน  ๆ ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั  ทั้งน้ี
อาจเกิดจากหลกัสูตรแตกต่างกนั 
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ด้านการจัดจ าหน่าย  ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั  และมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สายจิต  
ลิลิต  (2537)  ท่ีศึกษากลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนกวดวิชาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัเชียงใหม่  ท่ีพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากในเร่ือง  การตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน  นกัเรียนสามารถไปมาสะดวก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คือ  มีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว  แผ่นพบั ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  สายจิต  ลิลิต  (2537)  ท่ีศึกษากลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากในเร่ือง  การประชาสัมพนัธ์โดยเพื่อน  หรือรุ่นพี่แนะน า ทั้งน้ีอาจเกิดจากกลุ่ม
ตวัอยา่งแตกต่างกนั 

ด้านบุคลากร  ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่
ในระดบัมาก  คือ  ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้เขา้ใจง่ายและชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ  ไพลิน  วงคฉ์ายา  (2547)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกโรงเรียนกวดวิชาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในจงัหวดันครสวรรค์  ท่ีพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากในเร่ือง  อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการสอนใหเ้ขา้ใจไดดี้ 

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คือ  สภาพห้องเรียนสวา่ง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
ไพลิน  วงค์ฉายา  (2547)  ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียน
กวดวชิาของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย  ในจงัหวดันครสวรรค ์ท่ีพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากในเร่ือง  มีส่ือการสอนท่ีทนัสมยั  ทั้งน้ีอาจเกิดจากกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนั 

ด้านกระบวนการ  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญั และมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ใน
ระดบัมาก  คือ  เวลาปิดท าการสอน  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ไพลิน วงคฉ์ายา  (2547)  
ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลาย  ในจงัหวดันครสวรรค ์ ท่ีพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากใน
เร่ือง  การเปิดสอนแต่ละวิชา  มีหลายช่วงเวลาให้เลือกเรียน  ทั้งน้ีอาจเกิดจากกลุ่มตวัอยา่งแตกต่าง
กนั 

จากการวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์ความส าคญัและการด าเนินการ พบวา่ Quadrant  
A  : Concentrate Here  องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัสูง (High  importance) แต่ผูรั้บบริการไม่ไดรั้บ
บริการในระดบัท่ีน่าพอใจ  (Low performance)  ระดบัการบริการท่ีผูรั้บบริการให้ความส าคญัไวสู้ง



125 

กว่าระดบัการบริการท่ีผูบ้ริการไดรั้บ  ดงันั้นโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิตอ้งให้ความส าคญัในการ
แกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน  ซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant  A  Quadrant  A  มีดงัน้ี 

ดา้นผลิตภณัฑ์  ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ือง โรงเรียนกวดวิชามีความน่าเช่ือถือมี
การรับรองผล เช่น สอบไม่ติดคืนเงิน   

ดา้นการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น มีท่ีจอด
รถเพียงพอ   

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง  มีโฆษณาในส่ือต่างๆ เช่น 
ใบปลิว แผน่พบั  มีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่ม และ มีการทดลองเรียนฟรี 1 คร้ัง ก่อน
ตดัสินใจสมคัร   

ดา้นบุคลากร  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์น าเสนอขอ้มูล
ท่ีทนัสมยัใหน้กัเรียนไดเ้สมอ   

ด้านส่ิงน าเสนอทางกายภาพ ประกอบด้วยปัจจยัย่อยในเร่ือง มีการจดัพื้นท่ีการ
ใหบ้ริการแยกเป็นสัดส่วน   

Quadrant  B  :  Keep  up  good  work  แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัสูง(High  
importance)   และผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (High  performance)  
ดังนั้นโรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป ซ่ึงปัจจยัท่ีอยู่ใน  
Quadrant  B  มีดงัน้ี   

ด้านผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วยปัจจัยย่อยในเร่ือง รูปแบบหลักสูตรตรงกับความ
ตอ้งการ  จ  านวนนกัเรียนไม่เกิน 30 คน/ห้อง มีการแจกแบบฝึกหดัและขอ้สอบเก่า เอกสารมีเน้ือหา
ครบถว้นและถูกตอ้ง  และผูผ้า่นการเรียนกวดวิชามีอตัราการสอบติดมหาวิทยาลยัสูง หรือมีเกรดดี
ข้ึน   

ดา้นราคา  ประกอบด้วยปัจจยัย่อยในเร่ือง ราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน สามารถผ่อนช าระได ้ 
และมีการใหส่้วนลดเม่ือเรียนมากกวา่  1 วชิา   

ดา้นการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  
สถานท่ีตั้งอยู่ใกลโ้รงเรียน  มีช่องทางในการติดต่อกบัโรงเรียนไดส้ะดวกโดยไม่จ  ากดัเวลา และมี
ช่องทางใหติ้ดต่อกบัโรงเรียนผา่นทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์   

ดา้นบุคลากร  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ผูส้อนมีความสามารถในการอธิบายให้
เขา้ใจง่ายและชดัเจน  ผูส้อนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนสามารถตอบปัญหาของนกัเรียน
ไดดี้  และเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ใส่ใจนกัเรียนอยา่งเท่าเทียมกนั   
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ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง  สภาพห้องเรียนสะอาด  
สภาพหอ้งเรียนสวา่ง  มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงามทนัสมยั  ความเพียงพอของหอ้งน ้า และมีการติด
เคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งเรียน   

ดา้นกระบวนการ  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง การสมคัรเขา้เรียนไม่ยุง่ยาก การ
สอนเลิกตรงเวลา  เวลาเปิดท าการสอน  เวลาปิดท าการสอน และสามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ไดไ้ม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร    

Quadrant C : Low Priority แสดงถึงองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต ่า (Low 
importance)  และผูรั้บบริการไม่ไดรั้บการบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ (Low performance)  ดงันั้น
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอย่างเร่งด่วน แต่ควรแกไ้ขในล าดบัต่อไป  
เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัส่วนประสม
การตลาดบริการอ่ืนๆ  ซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant  C  มีดงัน้ี   

ดา้นผลิตภณัฑ์  ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ือง จ านวนวิชาท่ีเปิดสอนมีครบทุกวิชา  
เวลาต่อคาบเรียนตรงกบัความตอ้งการ  และโรงเรียนกวดวชิามีภาพลกัษณ์ทนัสมยั 

ดา้นราคา  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง รับช าระผา่นบตัรเครดิต  มีส่วนลดค่าเรียน
ในกรณีช าระหมดภายในคร้ังเดียวหรือสมคัรเรียนเป็นกลุ่ม และมีส่วนลดค่าเรียนส าหรับนกัเรียน
เก่า   

ดา้นการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สถานท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีโฆษณาในรูปแบบป้าย

โฆษณาขนาดใหญ่และป้ายไวนิล  มีการช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคม  มีการให้ค  าปรึกษาและแนะ
แนวดา้นการเรียนการสอนใหแ้ก่เด็กและผูป้กครอง  และมีการออกบูธในงานนิทรรศการต่างๆ   

ดา้นบุคลากร  ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยในเร่ือง ผูส้อนใส่ใจนกัเรียนทุกคนอย่างเท่า
เทียมกนั   

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ประกอบด้วยปัจจยัย่อยในเร่ือง มีอุปกรณ์การสอน
ครบถว้นพร้อมใชง้าน  อุปกรณ์ส่ือการสอนทนัสมยั     

Quadrant  D  : Possible Overkill  แสดงถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต ่า (Low 
importance)  แต่ผูบ้ริการไดรั้บบริการในระดบัท่ีน่าพึงพอใจ  (High  performance)  ดงันั้นโรงเรียน
กวดวชิาหวักะทิไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน  แต่ควรแกไ้ขในล าดบัต่อไป  เน่ืองจาก
เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัต่อผูรั้บบริการในระดบัต ่า  เม่ือเทียบกบัส่วนประสมการตลาด
บริการอ่ืนๆ  ซ่ึงปัจจยัท่ีอยูใ่น  Quadrant  D  มีดงัน้ี 



127 

  ด้านผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยปัจจัยย่อยในเร่ือง  มีรูปแบบหลักสูตรให้เลือก
หลากหลาย  มีเวลาเรียนใหเ้ลือกหลากหลาย โรงเรียนกวดวชิามีช่ือเสียง และมีการแนะแนวเก่ียวกบั
การศึกษา   

ดา้นราคา  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง  ระดบัราคา   
ดา้นการจดัจ าหน่าย  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีความปลอดภยั

ในการเดินทาง   
ดา้นบุคลากร  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง  ผูส้อนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ผูส้อนมี

ช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักในสายวิชานั้ นๆ  เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี   และ 
เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการ   

ดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ความสะอาดของห้องน ้ า  
มีบริการอินเทอร์เน็ต   

ดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีการจดัทดสอบความกา้วหนา้ทาง
วชิาการ  มีการจดัการทดสอบความพร้อมก่อนสอบจริง 
 
ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ
โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 180  
ราย  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดบัมธัยมศึกษา
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เกรดเฉล่ียสะสมระหวา่ง 3.01  - 3.50 มีรายไดต่้อเดือนของผูป้กครอง  
40,001  -  60,000 บาทส่วนใหญ่เลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาเน่ืองจากเพื่อผลการเรียนท่ีดีข้ึน และมี
ค่าใชจ่้ายในการเรียนกวดวิชาโดยเฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 4,001  -  5,000 บาทผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เลือกเรียนวชิาภาษาไทย และเร่ิมเรียนกบัโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิมากกวา่ 1 ปีข้ึนไปส่วน
ใหญ่เลือกเรียนท่ีโรงเรียนกวดวชิาหวักะทิเน่ืองจากเพื่อนแนะน า และเรียนกวดวชิามากกวา่ 3 แห่ง 

เม่ือน าปัจจยัระดบัชั้นปีการศึกษามาศึกษา  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  1  -  3 มีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์  ในปัจจยัย่อยเร่ือง รูปแบบหลกัสูตรตรงกบัความ
ตอ้งการ  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด  แต่ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  -  6 มีความพึง
พอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง  รูปแบบหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการ ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  -  3 มีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ์ ใน
ปัจจยัยอ่ยเร่ือง  มีการแนะแนวเก่ียวกบัการศึกษา  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก แต่ผูต้อบแบบสอบถาม
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  -  6  มีความพึงพอใจดา้นผลิตภณัฑ ์ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง มีการแนะแนวเก่ียวกบั
การศึกษา  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  -  3 ให้ความส าคญัดา้นการจดัจ าหน่ายใน
ปัจจัยย่อยเร่ือง  สถานท่ีตั้ งสะดวกต่อการเดินทาง สถานท่ีตั้ งอยู่ใกล้โรงเรียน และมีท่ีจอดรถ
เพียงพอ  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  แต่ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  -  6 ให้ความส าคญั
ด้านการจดัจ าหน่าย  ในปัจจัยย่อยเร่ือง  สถานท่ีตั้ งสะดวกต่อการเดินทาง สถานท่ีตั้ งอยู่ใกล้
โรงเรียน  และมีท่ีจอดรถเพียงพอ  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  -  3 มีความพึงพอใจดา้นการจดัจ าหน่าย  
ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง  สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  สถานท่ีตั้งอยูใ่กลโ้รงเรียน  มีท่ีจอดรถเพียงพอ  
และมีช่องทางให้ติดต่อกบัโรงเรียนผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก แต่
ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  -  6 มีความพึงพอใจดา้นการจดัจ าหน่าย ในปัจจยัยอ่ย
เร่ือง  สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน  มีท่ีจอดรถเพียงพอ และมี
ช่องทางใหติ้ดต่อกบัโรงเรียนผา่นทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  -  3 ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง  มีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่ม  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  
แต่ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  -  6  ให้ความส าคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด ใน
ปัจจยัยอ่ยเร่ือง  มีการแจกของแถมในกรณีท่ีสมคัรเป็นกลุ่ม ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  -  3  ให้ความส าคญัดา้นส่ิงน าเสนอทาง
กายภาพ  ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง  มีการตกแต่งสถานท่ีสวยงามทนัสมยั  มีการจดัพื้นท่ีการให้บริการแยก
เป็นสัดส่วน  และความเพียงพอของห้องน ้ า  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  แต่ผูต้อบแบบสอบถามชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  4  -  6  ใหค้วามส าคญัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  ในปัจจยัยอ่ยเร่ือง  มีการตกแต่ง
สถานท่ีสวยงามทนัสมยั  มีการจดัพื้นท่ีการให้บริการแยกเป็นสัดส่วน  และความเพียงพอของ
หอ้งน ้า  ท่ีมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  -  3 ให้ความส าคญัดา้นกระบวนการใน
ปัจจยัย่อยเร่ือง  สามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ได้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร ท่ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก  แต่ผูต้อบแบบสอบถามชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  -  6 ให้ความส าคญัดา้นกระบวนการ ใน
ปัจจยัย่อยเร่ือง  สามารถเร่ิมเรียนช่วงใดก็ได้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นช่วงเปิดหลกัสูตร ท่ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของ

โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ และการวิเคราะห์โมเดลการวิเคราะห์ความส าคญั
และการด าเนินการ  (Importance-Performance Analysis Model) พบว่ามีขอ้เสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันากลยทุธ์การตลาดบริการ  เพื่อเพิ่มความพอใจ  ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ โรงเรียนกวดวชิาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  ตอ้งแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน ในดา้น  โรงเรียนกวดวชิามีความน่าเช่ือถือ  โดยจดัให้มีการรับรองผล เช่น ถา้นกัเรียนสอบ
เขา้มหาวิทยาลยัไม่ได ้ จะคืนเงินค่าเรียนให้คร่ึงหน่ึง  มีรูปแบบหลกัสูตรให้เลือกหลากหลาย  เปิด
สอนครบทุกรายวิชา จดัเวลาเรียนให้เลือกหลากหลาย  และมีการแนะแนวเก่ียวกบัการศึกษาต่อ มี
การจดัท าเอกสารประกอบการสอนท่ีมีเน้ือหาครบถว้นถูกตอ้ง รวมไปถึงมีการแจกแบบฝึกหดัและ
ขอ้สอบเก่าให้นกัเรียนไดฝึ้กท า  มีการติดตามผลการสอบเขา้มหาวิทยาลยัของผูผ้่านการเรียนกวด
วชิาวา่มีอตัราการสอบติดสูงข้ึน  หรือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 

ปัจจยัดา้นราคา  โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่ ควรมีการรับช าระ
เงินค่าเรียนผา่นบตัรเครดิตท่ีหลากหลายมากข้ึน เพื่อความสะดวกของผูป้กครอง ควรมีส่วนลดค่า
เรียนในกรณีช าระหมดภายในคร้ังเดียวหรือสมคัรรวมเป็นกลุ่ม เช่น ถา้สมคัรเรียนพร้อมกนั 5 คน  
จะไดเ้รียนฟรี  1  คน  ควรมีส่วนลดค่าเรียนส าหรับนกัเรียนเก่าโดยมีการตอบแทน  หรือมอบของ
สมนาคุณในรูปแบบต่างๆ  หรือก าหนดส่วนลดพิเศษให้แก่นกัเรียนเก่าท่ีสามารถชกัชวนเพื่อนให้
มาเรียนเพิ่มได ้ หรือพิจารณามอบส่วนลดพิเศษในกรณีท่ีผูป้กครองลงทะเบียนเรียนหลายคนกรณี
นามสกุลเดียวกนั และใหส้ามารถผอ่นช าระได ้  

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่ ตอ้งแกไ้ข
อยา่งเร่งด่วนในดา้นสถานท่ีตั้งอยูใ่กลบ้า้น  มีท่ีจอดรถเพียงพอ เพื่อให้ผูป้กครองท่ีมาติดต่อและมา
รับส่งนักเรียนได้รับความสะดวก  โดยการเช่าพื้นท่ีบริเวณโดยรอบเพื่อขยายพื้นท่ีจอดรถ  ส่วน
สถานท่ีตั้งของโรงเรียนก็อยู่ในชุมชนและเดินทางไปเรียนสะดวกเพราะอยู่ในเมือง และอยู่ใกล้
โรงเรียน อีกทั้งมีช่องทางในการติดต่อกบัโรงเรียนไดส้ะดวกโดยไม่จ  ากดัเวลา  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ ตอ้ง
แกไ้ขอยา่งเร่งด่วนในดา้นมีโฆษณาในส่ือต่างๆ โดยจดัเจา้หนา้ท่ีไปแจกแผน่พบั หรือใบปลิว ตาม
โรงเรียน หรือแหล่งชุมชน จดัท าแผน่ป้ายขนาดใหญ่มีขอ้มูลดึงดูดความสนใจ ไปติดตั้งตามสถานท่ี
ท่ีใกลโ้รงเรียน เพื่อใหผู้ป้กครองหรือนกัเรียน ไดอ้่านแลว้สนใจมาติดต่อสมคัรเรียน  มีการแจกของ
แถมในกรณีท่ีนักเรียนมาสมคัรเรียนเป็นกลุ่ม  ตลอดจนมีการให้ทดลองเรียนฟรี 1 คร้ัง ก่อน
ตดัสินใจสมคัร  ควรมีการช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคม เช่นบริจาคเงินสมทบทุนให้แหล่งชุมชน  
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และควรมีการออกบูธในงานนิทรรศการต่างๆ มีการส่งจดหมายหรือวารสารของโรงเรียน ให้
นกัเรียนหรือผูป้กครอง เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองและนกัเรียนไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ  
ท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึน   

ปัจจยัดา้นบุคลากร  โรงเรียนกวดวิชาหวักะทิ  อ าเภอเมือง  เชียงใหม่  ตอ้งแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วนในด้าน  เจา้หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์ โดยจะตอ้งน าเสนอขอ้มูลท่ีทนัสมยัให้นักเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ  ควรใส่ใจนกัเรียนอย่างเท่าเทียมกนั  และควรมีความรวดเร็วในการให้การบริการ ส่วน
ดา้นผูส้อน ตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัในสายวชิานั้น ตอ้งเอาใจใส่นกัเรียนทุก
คนอยา่งเท่าเทียมกนั  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใหม้ากยิง่ข้ึน  

ปัจจยัดา้นส่ิงน าเสนอทางกายภาพ  โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  
ตอ้งแกไ้ขอย่างเร่งด่วนในดา้นการจดัพื้นท่ีการให้บริการโดยจดัแยกพื้นท่ีอย่างเป็นสัดส่วน ควรมี
อุปกรณ์การสอนครบถ้วนพร้อมใช้  มีห้องน ้ าสะอาด เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และมีบริการ
อินเทอร์เน็ต 

ปัจจัยด้านกระบวนการ โรงเรียนกวดวิชาหัวกะทิ  อ าเภอเมือง เชียงใหม่  ควร
จดัระบบการสมคัรเขา้เรียนท่ีไม่ยุ่งยาก  ควรมีเวลาเปิดท าการท่ีแน่นอนเพื่อสะดวกส าหรับติดต่อ   
การสอนของครูควรเร่ิมและเลิกใหต้รงเวลา  และควรจดัให้มีการทดสอบความกา้วหนา้ทางวิชาการ  
ทดสอบความพร้อมก่อนสอบจริง แก่นกัเรียน  


