
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร 

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  
ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือนําขอมูลไปประกอบการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือเปนแนวทางในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดและปรับปรุงการดําเนินการดานการตลาดใหสอดคลองกับความ 
ตองการของลูกคา 

ผูศึกษาใครขอความอนุเคราะหจากทาน ใหความกรุณาตอบแบบสอบถามนี้ เพ่ือ
ประโยชนในการศึกษา และนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหตอไป และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีได
กรุณาสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้

นางสาว ธศกร ดวงคํา 
 

คําช้ีแจง : โปรดกาเครื่องหมาย � ลงในชอง � และบันทึกขอความในชองวาง 
 

สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ 
� 1) ชาย    � 2) หญิง 

2. อาย ุ
� 1) ต่ํากวาหรือเทากบั 15 ป  � 2) 16 – 20 ป  
� 3) 21 – 25 ป    � 4) 26 – 30 ป 
� 5) 31 – 40 ป   � 6) 41 – 50 ป 
� 7) 51 – 60 ป   � 8) มากกวา 60 ปขึ้นไป  
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3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
� 1) ประถมศึกษา  �2) มัธยมศึกษาตอนตน 
� 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. �4) ปวส./ ปวท./ อนุปริญญา 
� 5) ปริญญาตรี   �6) สูงกวาปริญญาตร ี
� 7) อ่ืน ๆ (ระบุ)………….……………   

4. อาชีพ 
� 1) นักเรียน/นักศึกษา  � 2) ขาราชการ 
� 3) พนักงาน/ลูกจางเอกชน  � 4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
� 5) คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว � 6) รับจางท่ัวไป/กรรมกร 
� 7) แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ � 8) อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…………… 

5. รายไดตอเดือนของทาน 
�  1) นอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท �   2) 5,001 – 10,000 บาท 
�  3) 10,001 – 20,000 บาท  �   4) 20,001 – 30,000 บาท 
�  5) 30,001 – 50,000 บาท  �   6) มากกวา 50,000 บาทขึ้นไป 
�  7) ไมมีรายได 

6. ผูรับผิดชอบคาใชจายในการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคือใคร 
� 1) ตัวทาน   � 2) ผูปกครอง  
� 3) อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…………… 

7. ปจจุบันทานกําลังเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับสถาบันใด  
� 1) สถาบันสอนภาษา เอ ยู เอ  � 2) อี เอฟ แอล 
� 3) ลอนดอนเฮาส  � 4) สถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
� 5) บริติช เคานซิล เชียงใหม  � 6) อีซีซี 
� 7) โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอรเกียรติพัฒนา (CEC)  
� 8) อีเอฟอี   � 9) แลงเกวช คอรนเนอร 
� 10) บานภาษา เอ็น อี เอส  � 11) อีเอฟ อิงลิช เฟริส  
� 12) จี อิงลิช อะคาเดม่ี   
� 13) โรงเรียนการส่ือสารภาษา เชียงใหม (Direct English) 
� 14) อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…………… 
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8 . ปจจุบันทานกําลังเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตรใด  
      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

� 1) หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป � 2) หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ 
� 3) หลักสูตรการเขียน  � 4) อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…………… 

 
สวนที่ 2   ความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกเรียนใน
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมือง  
เชียงใหม 

2.1 ใหทานพิจารณาวาปจจัยตาง  ๆของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ แตละปจจัยมีผลตอการเลือกเรียน 
ในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของทานในระดับใด แลวทําเครื่องหมาย � ในแตละ
ชอง 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ระดับการตัดสินใจตอการเลือกเรียน 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ  
1) สถาบันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยาง
กวางขวาง 

     

2) สถาบันไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

     

3) สถาบันไดรับการรับรองจาก
ตางประเทศ 

     

4) สถาบันมีบริการอ่ืนนอกเหนือจาก
การสอน (เชน บริการแนะแนวศึกษาตอ
ตางประเทศ) 

     

5) สถาบันสามารถจัดกลุมเรียนสวนตัว 
และเลือกเวลาเรียนไดอยางท่ีตองการ 

     

6) สถาบันจัดจํานวนนักเรียนในหนึ่ง
ช้ันเรียนมีไมมากจนเกินไป 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ระดับการตัดสินใจตอการเลือกเรียน 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

ดานผลิตภัณฑ  
7) สถาบันมีหลักสูตรใหเลือก
หลากหลาย สามารถสนองความ
ตองการได  

     

8) สถาบันมีหลักสูตรการเรียนการสอน
ท่ีตอเนื่องและมีการเล่ือนระดับช้ันขึ้น
ไป 

     

9) สถาบันมีอุปกรณ และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนเหมาะสม
กับหลักสูตร (เชน หนังสือเรียน ซีด)ี 

     

10) อ่ืนๆ 
(ระบุ)………….…………………. 

     

ดานราคา  
11) ราคาคาเลาเรียนแตละหลักสูตร
เหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน 

     

12) สามารถผอนชําระคาเรียนเปนงวด
ได 

     

13) มีการรับชําระเงินโดยจายผานบัตร
เครดิต 

     

14) มีการรับชําระเงินโดยจายผาน
ธนาคาร 

     

15) อ่ืนๆ 
(ระบุ)………….…………………. 

     

ดานชองทางการจัดจําหนาย  
16) สถานท่ีตั้งของสถาบันมีความ
สะดวกตอการเดินทาง 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ระดับการตัดสินใจตอการเลือกเรียน 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย  
17) สถานท่ีตั้งอยูในแหลงชุมชน หรือ
ยานการคา 

     

18) สถานท่ีตั้งติดถนนใหญ และมี
ทางเขาออกสะดวก 

     

19) สถานท่ีตั้งอยูใกลกับโรงเรียน/บาน/
ท่ีทํางานของผูเรียน 

     

20) มีท่ีจอดรถของสถาบันสะดวกและ
เพียงพอตอผูเรียน 

     

21) มีชองทางท่ีใหติดตอกับทางสถาบัน
ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดสะดวก
โดยไมจํากัดเวลา 

     

22) การโทรศัพทติดตอกับสถาบันทําได
งาย (โทรติดงาย สายวาง) 

     

23) อ่ืนๆ (ระบ)ุ………….……………      
ดานการสงเสริมการตลาด  
24) มีการโฆษณาสถาบันดวยแผนปาย
โฆษณาขนาดใหญตามแหลงชุมชน 
เพ่ือแจงกําหนดการเปดเทอมใหม  

     

25) มีการแจกเอกสารใบปลิว แผนพับ
ตามสถานท่ีตางๆ (เชน 
สถาบันการศึกษา หรือหางสรรพสินคา) 
เพ่ือโฆษณาสถาบัน และแจง
กําหนดการเปดเทอมใหม 

     

26) มีของสมนาคุณ หรือของขวญัตอบ
แทนแกผูเรียนในรูปแบบตางๆ ตาม
โอกาส (เชน วันปใหม หรือวันเกดิ) 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ระดับการตัดสินใจตอการเลือกเรียน 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

ดานการสงเสริมการตลาด  
27) ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมี
การลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอม
ถัดไป 

     

28) ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมี
การลงทะเบียนเรียนมากกวา 1 
หลักสูตร 

     

29) ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หาก
ลงทะเบียนเรียนพรอมกันหลายคน 

     

30) ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมี
การแนะนําผูเรียนเพิ่มใหสถาบัน 

     

31) มีการโฆษณาโดยการ สงขอมูล
ขาวสารผานทางโทรศัพท (เชน การสง
ขอความแจงเรื่องสิทธิพิเศษ/การรับ
สวนลด/กําหนดการลงทะเบียน/อ่ืนๆ)  
แกผูเรียนปจจุบัน 

     

32) สถาบันรวมสนับสนุนงานกีฬาของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 

     

33) มีการประชาสัมพันธสถาบัน โดยมี
บทสัมภาษณผูบริหาร หรือบทความ
เกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบัน 

     

34) มีการสงเอกสารแนะนําหลักสูตร
ใหมและขอมูลขาวสารของสถาบัน ทาง
ไปรษณีย แกผูเรียน 

     

35) อ่ืนๆ (ระบ)ุ………….……………      
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ระดับการตัดสินใจตอการเลือกเรียน 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

ดานบุคคล  
36) ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ 
ความชํานาญ และสามารถอธิบายให
ผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน 

     

37) ครูผูสอนเปนเจาของภาษา      
38) ครูผูสอนมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ 
และเปนท่ียอมรับแกผูเรียน 

     

39) ครูผูสอนสอนตรงตามวัตถุประสงค 
และตรงตามหลักสูตร ท่ีผูเรียนตองการ 

     

40) ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
ผูเรียน 

     

41) ครูผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนทุกคน
อยางเทาเทียม 

     

42) เจาหนาท่ีสามารถใหขอมูลตางๆ ท่ี
ผูเรียนตองการอยางครบถวน รวดเร็ว
และถูกตอง  

     

43) เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน และ
เต็มใจในการใหบริการ อยางสมํ่าเสมอ 

     

44) เจาหนาท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีตอผูเรียน 

     

45) เจาหนาท่ีปฏิบัติตอผูเรียนทุกคน
อยางเทาเทียม 

     

46) เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ 
และไววางใจได 

     

47) อ่ืนๆ (ระบ)ุ………….……………      
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
ระดับการตัดสินใจตอการเลือกเรียน 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

ดานลักษณะทางกายภาพ  
48) โตะ และเกาอ้ีเรียน มีความ
เหมาะสมตอการนั่งเรียน (สะดวก 
สบาย)  

     

49) หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับ
จํานวนผูเรียน  

     

49) หองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ      
50) ความสะอาดของสถานท่ีโดยรวม
ท้ังในและนอกหองเรียน 

     

51) สภาพบรรยากาศของสถาบัน
เหมาะสมตอการเรียนการสอน (เชน 
แสงสวางเพียงพอ/ไมมีเสียงรบกวน) 

     

52) มีพ้ืนท่ีนั่งพักพรอมส่ิงอํานวยความ
สะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ํา
ดื่มและลูกอม 

     

53) อุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสม 
ครบถวน และทันสมัย 

     

54) อ่ืนๆ (ระบ)ุ………….……………      
ดานกระบวนการ  

55) มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
สะดวก รวดเร็ว และไมซับซอน 

     

56) มีการทดสอบวัดระดับความรูใน
ระหวางเรียน และกอนการเล่ือนระดับ 
ท้ังขอเขียนและสัมภาษณกับครูผูสอน 

     

57) มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย  

     

58) มีงานหรือการบานมอบใหผูเรียน
ไปทบทวนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ  

     

59) อ่ืนๆ (ระบ)ุ………….……………      
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สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการศึกษาตอในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
                ของผูเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
 
3.1 ทานมีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษตอเนื่องในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในเทอมถัดไปหรือไม 

�1)  ลง    � 2)  ไมลง  (ยุติการตอบแบบสอบถาม) 
3.2 ทานมีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษตอเนื่องในหลักสูตรใดในเทอมถัดไป 

�1) หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป � 2) หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ 
�3) หลักสูตรการเขียน  � 4) อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…………… 

3.3 ทานมีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษตอเนื่องในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษในเทอมถัดไปกับสถาบันใด 

� 1)  สถาบันเดิม  (ขามไปขอ 3.6 )    
� 2)  สถาบันอ่ืน  (โปรดระบุเหตุผลที่เปลี่ยนสถาบันในขอ 3.4 และสถาบันใหมในขอ 3.5 ) 

3.4 เหตุผลท่ีทานเปล่ียนสถาบันเพ่ือเลือกลงทะเบียนเรียนตอในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษากับ
สถาบันใหม  

1) ......................................................................................................................... ................. 
2) ......................................................................................................................... ................. 
3) ......................................................................................................................... ................. 

3.5 ทานมีความประสงคเลือกเรียนตอกับสถาบันใด  
� 1) สถาบันสอนภาษา เอ ยู เอ  � 2) อี เอฟ แอล 
� 3) ลอนดอนเฮาส  � 4) สถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
� 5) บริติช เคานซิล เชียงใหม  � 6) อีซีซี 
� 7) โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอรเกียรติพัฒนา (CEC)  
� 8) อีเอฟอี   � 9) แลงเกวช คอรนเนอร  
� 10) บานภาษา เอ็น อี เอส  � 11) อีเอฟ อิงลิช เฟริส  
� 12) จี อิงลิช อะคาเดม่ี    
� 13) โรงเรียนการส่ือสารภาษา เชียงใหม (Direct English) 
� 14) อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…………… 

3.6 ปญหาและขอเสนอแนะ 
1) ......................................................................................................................... .................. 
2) ......................................................................................................................... ................. 
3) ......................................................................................................................... ................. 



 88

ภาคผนวก ข 
 

ตาราง ก แสดงลําดับคาเฉล่ีย และแปลผลท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจของผูบริโภคตอสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามปจจัยยอย และปจจัยหลัก
ของสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย  (แปลผล) 
1 ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ 

ความชํานาญ และสามารถอธิบายให
ผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน 

ดานบุคคล 4.57 (มากท่ีสุด) 

2 ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
ผูเรียน 

ดานบุคคล 4.55 (มากท่ีสุด) 

3 ครูผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนทุกคน
อยางเทาเทียม 

ดานบุคคล 4.54 (มากท่ีสุด) 

4 ครูผูสอนเปนเจาของภาษา ดานบุคคล 4.49 (มาก) 
5  หองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ ดานลักษณะทางกายภาพ 4.46 (มาก) 
6  เจาหนาท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีตอผูเรียน 
ดานบุคคล 4.43 (มาก) 

7 ครูผูสอนสอนตรงตามวัตถุประสงค 
และตรงตามหลักสูตร ท่ีผูเรียน
ตองการ 

ดานบุคคล 4.43 (มาก) 

8 ครูผูสอนมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ 
และเปนท่ียอมรับแกผูเรียน 

ดานบุคคล 4.43 (มาก) 

9 เจาหนาท่ีปฏิบัติตอผูเรียนทุกคน
อยางเทาเทียม 

ดานบุคคล 4.40 (มาก) 

10 เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ 
และไววางใจได 

ดานบุคคล 4.36 (มาก) 

11 สภาพบรรยากาศของสถาบัน
เหมาะสมตอการเรียนการสอน (เชน 
แสงสวางเพียงพอ/ไมมีเสียง
รบกวน) 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.35 (มาก) 
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ตาราง ก แสดงลําดับคาเฉล่ีย และแปลผลท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจของผูบริโภคตอสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามปจจัยยอย และปจจัยหลัก
ของสวนประสมทางการตลาดบริการ (ตอ) 
 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย  (แปลผล) 
12 ความสะอาดของสถานท่ีโดยรวมท้ัง

ในและนอกหองเรียน 
ดานลักษณะทางกายภาพ 4.33 (มาก) 

13 เจาหนาท่ีสามารถใหขอมูลตางๆ ท่ี
ผูเรียนตองการอยางครบถวน 
รวดเร็วและถูกตอง 

ดานบุคคล 4.33 (มาก) 

14 เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน และ
เต็มใจในการใหบริการ อยาง
สมํ่าเสมอ 

ดานบุคคล 4.32 (มาก) 

15 มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย 

ดานกระบวนการ 4.31 (มาก) 

16 อุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสม 
ครบถวน และทันสมัย 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.30 (มาก) 

17 สถานท่ีต้ังของสถาบันมีความ
สะดวกตอการเดินทาง 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

4.28 (มาก) 

18 มีข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน
สะดวก รวดเร็ว และไมซับซอน 

ดานกระบวนการ 4.27 (มาก) 

19 สถาบันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยาง
กวางขวาง 

ดานผลิตภัณฑ 4.25 (มาก) 

20 สถาบันมีหลักสูตรใหเลือก
หลากหลาย สามารถสนองความ
ตองการได 

ดานผลิตภัณฑ 4.24 (มาก) 

21 สถาบันมีอุปกรณ และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
เหมาะสมกับหลักสูตร (เชน 
หนังสือเรียน ซีดี) 

ดานผลิตภัณฑ 4.24 (มาก) 
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ตาราง ก แสดงลําดับคาเฉล่ีย และแปลผลท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจของผูบริโภคตอสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามปจจัยยอย และปจจัยหลัก
ของสวนประสมทางการตลาดบริการ (ตอ) 
 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย  (แปลผล) 
22 มีการทดสอบวัดระดับความรูใน

ระหวางเรียน และกอนการเลื่อน
ระดับ ท้ังขอเขียนและสัมภาษณกับ
ครูผูสอน 

ดานกระบวนการ 4.23 (มาก) 

23 หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับ
จํานวนผูเรียน 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.18 (มาก) 

24 สถาบันจัดจํานวนนักเรียนในหนึ่ง
ช้ันเรียนมีไมมากจนเกินไป 

ดานผลิตภัณฑ 4.15 (มาก) 

25 สถาบันมีหลักสูตรการเรียนการ
สอนท่ีตอเนื่องและมีการเลื่อน
ระดับช้ันข้ึนไป 

ดานผลิตภัณฑ 4.15 (มาก) 

26 โตะ และเกาอี้เรียน มีความ
เหมาะสมตอการนั่งเรียน (สะดวก 
สบาย) 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.13 (มาก) 

27 การโทรศัพทติดตอกับสถาบันทําได
งาย (โทรติดงาย สายวาง) 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

4.13 (มาก) 

28 สถานท่ีต้ังติดถนนใหญ และมี
ทางเขาออกสะดวก 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

4.13 (มาก) 

29 สถาบันไดรับการรับรองจาก
ตางประเทศ 

ดานผลิตภัณฑ 4.11 (มาก) 

30 มีพื้นท่ีนั่งพักพรอมสิ่งอํานวยความ
สะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ 
น้ําด่ืมและลูกอม 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.11 (มาก) 
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ตาราง ก แสดงลําดับคาเฉล่ีย และแปลผลท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจของผูบริโภคตอสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามปจจัยยอย และปจจัยหลัก
ของสวนประสมทางการตลาดบริการ (ตอ) 
 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย  (แปลผล) 
31 ราคาคาเลาเรียนแตละหลักสูตร

เหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน 
ดานราคา 4.08 (มาก) 

32 สถาบันไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ดานผลิตภัณฑ 4.08 (มาก) 

33 มีงานหรือการบานมอบใหผูเรียนไป
ทบทวนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

ดานกระบวนการ 4.06 (มาก) 

34 สถานท่ีต้ังอยูในแหลงชุมชน หรือ
ยานการคา 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

4.04 (มาก) 

35 มีท่ีจอดรถของสถาบันสะดวกและ
เพียงพอตอผูเรียน 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

3.99 (มาก) 

36 สถาบันสามารถจัดกลุมเรียนสวนตัว 
และเลือกเวลาเรียนไดอยางท่ี
ตองการ 

ดานผลิตภัณฑ 3.94 (มาก) 

37 สถานท่ีต้ังอยูใกลกับโรงเรียน/บาน/
ท่ีทํางานของผูเรียน 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

3.86 (มาก) 

38 มีชองทางท่ีใหติดตอกับทางสถาบัน
ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได
สะดวกโดยไมจํากัดเวลา 

ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

3.85 (มาก) 

39 สถาบันมีบริการอื่นนอกเหนือจาก
การสอน (เชน บริการแนะแนว
ศึกษาตอตางประเทศ) 

ดานผลิตภัณฑ 3.76 (มาก) 

40 ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอม
ถัดไป 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.76 (มาก) 

41 ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หาก
ลงทะเบียนเรียนพรอมกันหลายคน 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.76 (มาก) 
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ตาราง ก แสดงลําดับคาเฉล่ีย และแปลผลท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจของผูบริโภคตอสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามปจจัยยอย และปจจัยหลัก
ของสวนประสมทางการตลาดบริการ (ตอ) 
 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย  (แปลผล) 
42 มีการโฆษณาสถาบันดวยแผนปาย

โฆษณาขนาดใหญตามแหลงชุมชน 
เพื่อแจงกําหนดการเปดเทอมใหม 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.74 (มาก) 

43 ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการ
ลงทะเบียนเรียนมากกวา 1 หลักสูตร 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.73 (มาก) 

44 มีการแจกเอกสารใบปลิว แผนพับ
ตามสถานท่ีตางๆ (เชน 
สถาบันการศึกษา หรือ
หางสรรพสินคา) เพื่อโฆษณา
สถาบัน และแจงกําหนดการเปด
เทอมใหม 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.69 (มาก) 

45 ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการ
แนะนําผูเรียนเพิ่มใหสถาบัน 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.55 (มาก) 

46 มีการโฆษณาโดยการ สงขอมูล
ขาวสารผานทางโทรศัพท (เชน การ
สงขอความแจงเรื่องสิทธิพิเศษ/การ
รับสวนลด/กําหนดการลงทะเบียน/
อื่นๆ)  แกผูเรียนปจจุบัน 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.52 (มาก) 

47 มีการสงเอกสารแนะนําหลักสูตร
ใหมและขอมูลขาวสารของสถาบัน 
ทางไปรษณีย แกผูเรียน 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.37 (ปานกลาง) 

48 มีของสมนาคุณ หรือของขวัญตอบ
แทนแกผูเรียนในรูปแบบตางๆ ตาม
โอกาส (เชน วันปใหม หรือวันเกิด) 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.28 (ปานกลาง) 
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ตาราง ก แสดงลําดับคาเฉล่ีย และแปลผลท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจของผูบริโภคตอสวนประสม
ทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามปจจัยยอย และปจจัยหลัก
ของสวนประสมทางการตลาดบริการ (ตอ) 
 

ลําดับ ปจจัยยอย ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย  (แปลผล) 
49 มีการประชาสัมพันธสถาบัน โดยมี

บทสัมภาษณผูบริหาร หรือบทความ
เกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบัน 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.26 (ปานกลาง) 

50 มีการรับชําระเงินโดยจายผานบัตร
เครดิต 

ดานราคา 3.19 (ปานกลาง) 

51 สามารถผอนชําระคาเรียนเปนงวด
ได 

ดานราคา 3.13 (ปานกลาง) 

52 สถาบันรวมสนับสนุนงานกีฬาของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.11 (ปานกลาง) 

53 มีการรับชําระเงินโดยจายผาน
ธนาคาร 

ดานราคา 2.94 (ปานกลาง) 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาว ธศกร  ดวงคํา 
 
วัน เดือน ปเกิด 26 มกราคม 2519 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2537 
  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร 
  มหาวิทยาลัยพายัพ ปการศึกษา 2540 
 
ประวัติการทํางาน ป 2540 – 2541 ประกอบธุรกิจสวนตัว 
  ป 2541 – 2542  ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ บริษัทส่ือกลาง 

ป 2542 – 2548 ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ ศูนยสอนภาษาออสเตรเลีย
เซ็นเตอร 
ป 2548– ปจจุบัน ตําแหนงเจาหนาท่ีแผนกการสอบ บริติช เคานซิล 
เชียงใหม 

 
 


