
 
บทที่ 1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 

ทามกลางภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2551 
เพียงรอยละ 2.6 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  สํานักนายก 
รัฐมนตรี, 2551) แตธุรกิจภาคการศึกษาซ่ึงมีมูลคาราว 8,000 ลานบาท ยังคงเติบโตสวนกระแส
เศรษฐกิจ และมีแนวโนมการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ (โพสตทูเดย, กุมภาพันธ 2552) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งธุรกิจสอนภาษาอังกฤษซ่ึงยังคงมีการแขงขันสูง มีคูแขงรายใหมทยอยเขาสูตลาด เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนตลาดท่ีไมใหญมาก ดังนั้นความตองการในการเรียนภาษาอังกฤษจึงยังไมอ่ิมตัว 
ถึงแมในชวงนี้จะไมใชยุคทองของโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาเหมือนเม่ือ 4-5 ปท่ีผานมา แต
การแขงขันดานการเรียนภาษาก็ยังคงสูงอยูมีโรงเรียนและสถาบันใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา (บิสิเนส
ไทย, 2550 : ออนไลน)  

โดยเหตุดังกลาวจึงทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจสอนภาษาอังกฤษซ่ึงจําแนกเปน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และ สถาบันกวดวิชาเพ่ือการสอบขอสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน  ขอ
แตกตางระหวางสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และสถาบันกวดวิชาเพ่ือการสอบขอสอบภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เปนโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเขียน วัตถุประสงคหลักคือการทําใหผูเรียน
มีพ้ืนฐาน หรือมีการเพ่ิมพูนความรูภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น หลักสูตรท่ีเปดสอนสวนใหญไดแก 
หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป การสนทนา การเขียน เปนตน   ในขณะที่สถาบันกวดวชิาเพ่ือการสอบ
ขอสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน จะดําเนินการในรูปแบบของการกวดวิชาเตรียมความพรอมแก
ผูเรียนเพื่อการสอบขอสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน อาทิ TOEFL, TOEIC, GRE, GMAT, SAT และ 
IELTS เพ่ือใหไดตามเกณฑท่ีสถาบันกําหนด (สัมภาษณ สุพัตรา หงสหิรัญ: 18 มกราคม 2552) 
โดยท่ัวไปสถาบันสอนภาษาอังกฤษจะแบงกลุมผูเรียนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเด็ก ซ่ึงมีอายุ
ระหวาง 5 ถึง 15 ป และกลุมผูใหญ คือผูท่ีมีอายุ 16 ปขึ้นไป (สัมภาษณ สุพัตรา หงสหิรัญ: 12 
มิถุนายน 2552) 

จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจเปนอันดับสองของประเทศ
ไทยรองจากกรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดในภาคเหนือ ผลิตภัณฑมวล
รวมของจังหวัดเชียงใหม ในป 2550 มีมูลคา 120,972 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.39 ของ GDP ของ
ประเทศ  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 
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2551)  รายไดตอคนตอป 74,524 บาท และมีประชากรในเขตอําเภอเมืองจํานวน 148,310 คน (งาน
ทะเบียนราษฎร ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล จังหวัดเชียงใหม, เมษายน 2551) จังหวัดเชียงใหม
ยังเปนศูนยกลางการศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยภาคการศึกษามีมูลคา 12,310  ลานบาท (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2551) ซ่ึงในชวง
ระหวางป 2550 ถึง 2551 จังหวัดเชียงใหมมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีจดทะเบียนจํานวน 13 แหง  
มีจํานวนผูเรียนท้ังหมด ประมาณ 1,300 คน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 1 จังหวัด
เชียงใหม, 2551) ธุรกิจสถาบันสอนภาษาในจังหวัดเชียงใหมมีสภาพการแขงขันสูงมาก ระหวางป 
2549 ถึงปจจุบัน มีสถาบันสอนภาษาเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก คาดวาในป 2552 จะมีสถาบันสอน
ภาษาขนาดใหญจากสวนกลางขยายสาขามายังหัวเมืองสําคัญในตางจังหวัด ซ่ึงรวมถึงจังหวัด
เชียงใหม ดวยปจจัยประการหนึ่งซ่ึงทําใหสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเนื่องจาก
สภาพปญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลตอการจางงาน ทําใหคนตองพัฒนาตนเองดานภาษาตางประเทศ คน
ตกงานก็จะใชเวลาวางในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม (สมารทอิงลิช, 2551) อยางไรก็ตามปญหาท่ี
ทุกสถาบันประสบคือ ลูกคาเกาไมลงทะเบียนเรียนตอในเทอมถัดไป ทําใหบางเทอมจํานวนผูเรียน
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ปญหาตอเนื่องคือสถาบันจําเปนตองใชงบประมาณการโฆษณา
ประชาสัมพันธเพ่ิมขึ้นเพ่ือหานักเรียนใหม (สัมภาษณ สุพัตรา หงสหิรัญ: 18 มกราคม 2552) ดังนั้น
หากทางสถาบันสามารถประเมินจํานวนนักเรียนท่ีจะลงทะเบียนเรียนตอในเทอมถัดไปได ก็จะทํา
ใหการกําหนดแผนและงบประมาณทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอการ
เลือกเรียนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ใน
อําเภอเมืองเชียงใหม เพ่ือใหผูประกอบการสามารถออกแบบสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสม 
ตรงกับความตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริงผลของการศึกษาจักไดนํามาปรับกลยุทธการตลาด
ของสถาบันสอนภาษา อังกฤษในจังหวัดเชียงใหมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนใน

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมือง
เชียงใหม 

2.  ขอมูลท่ีไดจะเปนประโยชนสําหรับผูประกอบการสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 

 
นิยามศัพท 
  ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ หมายถึง สวนประสมการตลาดบริการ 7 ดาน 
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด กระบวนการ
ใหบริการ บุคลากรผูใหบริการ และการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตอการ
เลือกเรียนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษใน
อําเภอเมืองเชียงใหม  

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ หมายถึง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษท่ีเปดสอนภาษาอังกฤษ
ในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ใหกับผูเรียน ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูในอําเภอเมือง เชียงใหม 
ท้ังหมด 13 แหง (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 1 จังหวัดเชียงใหม, 2551) ไดแก 
สถาบันสอนภาษา เอ ยู เอ, อี เอฟ แอล, ลอนดอนเฮาส, สถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
บริติช เคานซิล เชียงใหม,โรงเรียนสอนภาษาและคอมพิวเตอรเกียรติพัฒนา (CEC),อีซีซี,แลงเกวช 
คอรนเนอร,อีเอฟอี,บานภาษา เอ็น อี เอส,อีเอฟ อิงลิช เฟริส,โรงเรียนการส่ือสารภาษา เชียงใหม 
(Direct English) และ จี อิงลิช อะคาเดม่ี 

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หมายถึง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
เพ่ิมพูน ฝกฝน ความรูความสามารถใหมากขึ้น ท้ังดานการฟง พูด อาน และ เขียน เพื่อใหผูเรียนมี
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น เชน หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป การสนทนา การเขียน เปนตน ซ่ึงไม
รวมหลักสูตรติวเพ่ือสอบ 

ผูบริโภค หมายถึง ผูเรียนท่ีมีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไป และลงทะเบียนเรียนกับสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษเปนครั้งท่ีสอง ซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ผูบริโภคท่ีลงทะเบียนเรียนตอ
กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีเรียนอยู ณ ปจจุบันนั้น และผูบริโภคท่ีไมลงทะเบียนเรียนตอกับ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีเดิมแตไดเปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนตอกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษอ่ืน 
ในเทอมถัดไป 
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การเลือกเรียน หมายถึง การลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอมถัดไปกับสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษท่ีใดท่ีหนึ่งในอําเภอเมือง เชียงใหม โดยแบงออกเปน 2 ประเภท กลาวคือ ลงทะเบียน
เรียนตอกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษท่ีเรียนอยู ณ ปจจุบันนั้น และ เปล่ียนไปลงทะเบียนเรียนตอ
กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษอ่ืน ในเทอมถัดไป 
 


