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บทคัดยอ 

 

 การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบัน
สอน ภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมืองเชียงใหม เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 320 ราย ขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย 

ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 16 - 20 
ป สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา มี
ผูปกครองรับผิดชอบเรื่องคาใชจาย  และเรียนสถาบันสอนภาษาเอยูเอ  โดยเรียนในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษท่ัวไป 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจในการเลือกเรียนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอน 
ภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมืองเชียงใหม ดังนี้  

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดาน
สถาบันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง  ดานสถาบันมีหลักสูตรใหเลือกหลากหลาย สามารถ
สนองความตองการได  และดานสถาบันมีอุปกรณ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เหมาะสมกับหลักสูตร (เชน หนังสือเรียน ซีด)ี  



 จ

ดานราคา ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดานราคา
คาเลาเรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน  ดานมีการรับชําระเงินโดยจายผาน
บัตรเครดิต  และดานสามารถผอนชําระคาเรียนเปนงวดได  

ดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ไดแก ดานสถานท่ีตั้งของสถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง  ดานสถานท่ีตั้งติดถนนใหญ 
และมีทางเขาออกสะดวก  และดานการโทรศัพทติดตอกับสถาบันทําไดงาย (โทรติดงาย สายวาง)  

ดานสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ดาน
ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอมถัดไป ดานผูเรียนไดรับ
สวนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพรอมกันหลายคน และดานมีการโฆษณาสถาบันดวยแผนปาย
โฆษณาขนาดใหญตามแหลงชุมชน เพ่ือแจงกําหนดการเปดเทอมใหม  

ดานบุคคล ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดาน
ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน  
ดานครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน  และดานครูผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียม  

ดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก 
ไดแก ดานหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ  ดานสภาพบรรยากาศของสถาบันเหมาะสมตอการเรียน
การสอน และดานความสะอาดของสถานท่ีโดยรวมท้ังในและนอกหองเรียน  

ดานกระบวนการ ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับความสําคัญสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก 
ดานมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย  ดานมีขั้นตอนการ
ลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไมซับซอน  และดานมีการทดสอบวัดระดับความรูในระหวาง
เรียน และกอนการเล่ือนระดับ ท้ังขอเขียนและสัมภาษณกับครูผูสอน  
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ABSTRACT 

 

The objective of this independent study was to study Services Marketing Mix 

Factors Affecting Customer Decisions in Selecting English Courses at English Language 

Institutions in Mueang district, Chiang Mai.  The samplings are specific to 320 customers; the 

data derived from the samplings was analyzed using descriptive statistics consisting of frequency, 

percentage and mean. 

The findings show that the majority of respondents were 16-20 year-old female 

students, whose educational background was at the undergraduate/vocational certificate level and 

financial support was received from their parents. The results also revealed that the language 

school where most currently studied General English Courses was AUA. 

The following are the ranks of importance of the service marketing mix factors 

affecting customer decisions in selecting English courses for English skills development at 

English language institutions in Mueang district, Chiang Mai.  

In product factor, the top three sub-elements that the respondents ranked of the 

highest importance were a well-known institute, the variety of programs which corresponded to 

the customer’s needs, and the appropriateness of study materials (i.e. text book and CD). 
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In price factor, the top three sub-elements that the respondents ranked of the highest 

importance were proper tuition fees when compared with lecture hours, credit card payment, and 

the acceptance of tuition fee payments done by installments.  

In place factor, the top three sub-elements that the respondents ranked of the highest 

importance were a convenient location with public transportation options, the location should be 

annexed to the main road with convenient entrance and exit gates, and the ease to make telephone 

contact with the institution. 

In promotion factor, the top three sub-elements that the respondents ranked of the 

highest importance were a special discount for an individual who registers for the next course, a 

special discount for group registration, and billboard advertisements in the community notifying 

about new course schedules.  

In people factor, the top three sub-elements that the respondents ranked their highest 

importance on were the competence and expertise of the language teacher who could also provide 

clear and easy-to-understand explanations to learners, developed good relations with learners, and 

offered equal practice to all learners.  

In physical evidence factor, the top three sub-elements that the respondents ranked 

their highest importance on were the air-conditioning system in the classroom, an appropriate 

atmosphere, and the general cleanliness of the institute inside and outside the classrooms.  

In process factor, the top three sub-elements that the respondents ranked their 

highest importance on were curriculum revision to correspond to current situations and to be 

modern, the convenience and ease of the course registration process, and the tests found during 

the class and before advancing to the next level including both final examinations and speaking 

assessments with teachers. 

 

 


