
 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกเรียนใน
หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมือง
เชียงใหม  สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.6   มีอายุ

ระหวาง 16 - 20 ป   รอยละ 59.1   สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 
46.6   มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 85.9  ไมมีรายไดเฉล่ียตอเดือน รอยละ 47.8   
ผูปกครองรับผิดชอบเรื่องคาใชจาย รอยละ 85.3    เรียนสถาบันสอนภาษาเอยูเอ รอยละ 26.9  และ
เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป รอยละ 60.0 
 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นในการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ที่มีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนใน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมือง เชียงใหม 

จากการศึกษาสามารถสรุปการตัดสินใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ ในแตละ
ดาน ไดดังนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผลการตัดสินใจสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานสถาบันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 
(4.25) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานสถาบันมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน (เชน 
บริการแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ) (3.76)  

ปจจัยดานราคา มีผลการตัดสินใจสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานราคาคาเลาเรียนแตละหลักสูตร
เหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน (4.08) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานมีการรับ
ชําระเงินโดยจายผานธนาคาร (2.94) 
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ปจจัยด านชองทางการจัดจําหนาย  มีผลการตัด สินใจสวนใหญของผู ตอบ
แบบสอบถาม โดยรวมในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานสถานท่ีตั้งของ
สถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง (4.28) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานมีชองทางท่ี
ใหติดตอกับทางสถาบันผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดสะดวกโดยไมจํากัดเวลา (3.85) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลการตัดสินใจสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมี
การลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอมถัดไป (3.76) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดาน
สถาบันรวมสนับสนุนงานกีฬาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม (3.11) 

ปจจัยดานบุคคล มีผลการตัดสินใจสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมใน
ระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน (4.57) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด 
ไดแก ดานเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน และเต็มใจในการใหบริการ อยางสมํ่าเสมอ (3.32) 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ มีผลการตัดสินใจสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยรวมในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ 
(4.46) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานมีพ้ืนท่ีนั่งพักพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกไว
บริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําดื่มและลูกอม (4.11) 

ปจจัยดานกระบวนการ มีผลการตัดสินใจสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวม
ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และทันสมัย (4.31) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด ไดแก ดานมีงานหรือ
การบานมอบใหผูเรียนไปทบทวนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ (4.06) 

เม่ือพิจารณาปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามมีผลการ
ตัดสินใจตอการเลือกเรียนในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถามใน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมือง เชียงใหม 10 ลําดับแรก พบวา ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจสูงสุดเปนลําดับท่ี 1 – ลําดับท่ี 4  คือ ปจจัยดานบุคคล โดยผูตอบแบบสอบถามมีผลการ
ตัดสินใจตอปจจัยยอยดานครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถอธิบายให
ผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน (4.57)  ดานครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน (4.55)ดาน
ครูผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียม (4.54)   และดานครูผูสอนเปนเจาของภาษา (4.49) 
ในขณะท่ีลําดับท่ี 5 ผูตอบแบบสอบถามมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานหองเรียนติด
เครื่องปรับอากาศ (4.46) ซ่ึงเปนปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  และลําดับท่ี 6 - 10 ซ่ึงจะสังเกตได
วาเปนการตัดสินใจท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอปจจัยดานบุคคล โดยผูตอบแบบสอบถามมีผลการ
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ตัดสินใจตอปจจัยยอยดานครูผูสอนมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ และเปนท่ียอมรับแกผูเรียน (4.43)  
ดานครูผูสอน สอนตรงตามวัตถุประสงค และตรงตามหลักสูตร ท่ีผูเรียนตองการ (4.43)  ดาน
เจาหนาท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน (4.43)  ดานเจาหนาท่ีปฏิบัติตอผูเรียนทุก
คนอยางเทาเทียม (4.40) และดานเจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ และไววางใจได  (4.36) 
(ภาคผนวก ข) 

สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามมีผลการตัดสินใจใน 10 
ลําดับสุดทาย คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก ปจจัยยอยดานมีการแจกเอกสารใบปลิว 
แผนพับตามสถานท่ีตางๆ (เชน สถาบันการศึกษา หรือหางสรรพสินคา) เพ่ือโฆษณาสถาบัน และ
แจงกําหนดการเปดเทอมใหม (3.69)  ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการแนะนําผูเรียนเพิ่มให
สถาบัน (3.55)ดานมีการโฆษณาโดยการ สงขอมูลขาวสารผานทางโทรศัพท (เชน การสงขอความ
แจงเรื่องสิทธิพิเศษ/การรับสวนลด/กําหนดการลงทะเบียน/อ่ืนๆ)  แกผูเรียนปจจุบัน (3.52) ดานมี
การสงเอกสารแนะนําหลักสูตรใหมและขอมูลขาวสารของสถาบัน ทางไปรษณีย  แกผูเรียน 
(3.37)ดานมีของสมนาคุณ หรือของขวัญตอบแทนแกผูเรียนในรูปแบบตางๆ ตามโอกาส (เชน วันป
ใหม หรือวันเกิด) (3.28) ดานมีการประชาสัมพันธสถาบัน โดยมีบทสัมภาษณผูบริหาร หรือ
บทความเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบัน (3.26)   ซ่ึงจะสังเกตไดวาเปนการตัดสินใจท่ีผูตอบ
แบบสอบถามมีตอการโฆษณาและประชาสัมพันธหลักสูตรและสถาบัน  สวนปจจัยดานราคา ไดแก 
ปจจัยยอยดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานบัตรเครดิต (3.19)  และดานสามารถผอนชําระคาเรียน
เปนงวดได (3.13)  ในขณะที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีต่ําท่ีสุดนั้น ไดแก ปจจัยยอยดาน
สถาบันรวมสนับสนุนงานกีฬาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม (3.11)  และปจจัยลําดับ
สุดทาย คือ ปจจัยดานราคา ไดแก ปจจัยยอยดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานธนาคาร (2.94) ซ่ึงจะ
สังเกตไดวาเปนการตัดสินใจท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอชองทางและวิธีในการชําระเงิน (ภาคผนวก 
ข)    
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นในการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ที่มีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถามใน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามอายุ และอาชีพ 

3.1 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามอายุ 

เม่ือจําแนกอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีผลการตัดสินใจตอสวนประสมทาง
การตลาดในแตละดาน ไดดังนี ้

1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอย

ดานผลิตภัณฑทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
สถาบันไดรับการรับรองจากตางประเทศ (4.33) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด 
ไดแก ดานสถาบันไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (3.78)  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 16 – 20 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานสถาบันมีอุปกรณ 
และเอกสารประกอบการเรียนการสอนเหมาะสมกับหลักสูตร (เชน หนังสือเรียน ซีดี) (4.28) ปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด ไดแก ดานสถาบันมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน 
(เชน บริการแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ) (3.79) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ
ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานสถาบันมี
หลักสูตรใหเลือกหลากหลาย สามารถสนองความตองการได (4.29) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
การตัดสินใจต่ําสุด ไดแก ดานสถาบันมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน (เชน บริการแนะแนว
ศึกษาตอตางประเทศ) (3.60) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานสถาบันมี
อุปกรณ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนเหมาะสมกับหลักสูตร (เชน หนังสือเรียน ซีดี) 
(4.52) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด ไดแก ดานสถาบันมีบริการอ่ืน
นอกเหนือจากการสอน (เชน บริการแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ) (3.80) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัย
ยอยดานผลิตภัณฑในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานสถาบัน
มีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง (4.45) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด ไดแก 
ดานสถาบันมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน (เชน บริการแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ) (3.85) 
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2) ปจจัยดานราคา 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอย
ดานราคาในระดับมาก และระดับปานกลางเทากัน โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจ
สูงสุด คือ ดานราคาคาเลาเรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน (3.56) และมีการ
รับชําระเงินโดยจายผานบัตรเครดิต (3.56)  สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ 
ดานสามารถผอนชําระคาเรียนเปนงวดได (3.30) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 16 – 20 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
ราคา ในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานราคาคาเลา
เรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน (4.06) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานธนาคาร (2.91) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
ราคา ในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ  ดานราคาคาเลา
เรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน (4.10) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานธนาคาร (2.86) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานราคาใน
ระดับมาก และระดับปานกลางเทากัน โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
ราคาคาเลาเรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน (4.36) และปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานธนาคาร (3.08) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัย
ยอยดานราคา ในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานราคา
คาเลาเรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน (4.10) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสามารถผอนชําระคาเรียนเปนงวดได (3.15) 

3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอย
ดานชองทางการจัดจําหนายทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจ
สูงสุด คือ ดานสถานท่ีตั้งอยูในแหลงชุมชน หรือยานการคา (4.33) และดานมีชองทางท่ีใหติดตอ
กับทางสถาบันผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดสะดวกโดยไมจํากัดเวลา (4.33)  และปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถานท่ีตั้งอยูใกลกับโรงเรียน/บาน/ท่ีทํางานของผูเรียน 
(3.44) 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 16 – 20 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานชอง
ทางการจัดจําหนายทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานสถานท่ีตั้งของสถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง (4.26) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถานท่ีตั้งอยูใกลกับโรงเรียน/บาน/ที่ทํางานของผูเรียน (3.74) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานชอง
ทางการจดัจําหนายทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานสถานท่ีตั้งของสถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง (4.32) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีชองทางท่ีใหติดตอกับทางสถาบันผานทางเครือขายอินเทอรเนต็ไดสะดวก
โดยไมจํากัดเวลา (3.70) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานชอง
ทางการจัดจําหนายทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานการโทรศัพทติดตอกับสถาบันทําไดงาย (โทรติดงาย สายวาง) (4.28) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถานท่ีตั้งอยูในแหลงชุมชน หรือยานการคา (3.72) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
ชองทางการจัดจําหนายทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด 
คือ ดานสถานท่ีตั้งของสถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง (4.45) และดานการโทรศัพทติดตอกับ
สถาบันทําไดงาย (โทรติดงาย สายวาง) (4.45) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด 
คือ ดานสถานท่ีตั้งอยูในแหลงชุมชน หรือยานการคา (3.85) 

4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอ
ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจสูงสุด คือ ดานมีการโฆษณาสถาบันดวยแผนปายโฆษณาขนาดใหญตามแหลงชุมชน เพ่ือ
แจงกําหนดการเปดเทอมใหม (3.89)  และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมี
การสงเอกสารแนะนําหลักสูตรใหมและขอมูลขาวสารของสถาบัน ทางไปรษณีย แกผูเรียน (3.00) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 16 – 20 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาด ในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานมี
การโฆษณาสถาบันดวยแผนปายโฆษณาขนาดใหญตามแหลงชุมชน เพ่ือแจงกําหนดการเปดเทอม
ใหม (3.83) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถาบันรวมสนับสนุนงาน
กีฬาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม (3.15) 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาด ในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพรอมกันหลายคน (3.84)  สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถาบันรวมสนับสนุนงานกีฬาของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม  (3.05)  และดานมีการประชาสัมพันธสถาบัน โดยมีบทสัมภาษณผูบริหาร หรือบทความ
เกีย่วกับกิจกรรมของสถาบัน (3.05)   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
การสงเสริมการตลาด ในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอมถัดไป (4.28) และปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีของสมนาคุณ หรือของขวัญตอบแทนแกผูเรียนใน
รูปแบบตางๆ ตามโอกาส (เชน วันปใหม หรือวันเกิด) (3.04) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัย
ยอยดานการสงเสริมการตลาด ในระดับมาก  โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานมีการโฆษณาโดยการ สงขอมูลขาวสารผานทางโทรศัพท (เชน การสงขอความแจงเรื่องสิทธิ
พิเศษ/การรับสวนลด/กําหนดการลงทะเบียน/อ่ืนๆ)  แกผูเรียนปจจุบัน (3.75) และปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีของสมนาคุณ หรือของขวัญตอบแทนแกผูเรียนใน
รูปแบบตางๆ ตามโอกาส (เชน วันปใหม หรือวันเกิด) (2.85) 

5) ปจจัยดานบุคคล  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอ
ปจจัยยอยดานบุคคล ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
ครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน (4.89) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด 
คือ ดานเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน และเต็มใจในการใหบริการ อยางสมํ่าเสมอ (4.33) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 16 – 20 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
บุคคล ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานครูผูสอนมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน (4.52) และปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน และเต็มใจในการ
ใหบริการ อยางสมํ่าเสมอ (4.25) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
บุคคล ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานครูผูสอนมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีตอผูเรียน (4.60) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานเจาหนาท่ี
สามารถใหขอมูลตางๆ ท่ีผูเรียนตองการอยางครบถวน รวดเร็วและถูกตอง (4.18) 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
บุคคล ในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานครูผูสอนมี
ความรู ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน (4.76) 
และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานเจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ และ
ไววางใจได (4.48) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
บุคคล ทุกปจจัยในระดับมากท่ีสุด โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน 
(4.80) และดานครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน (4.80)  สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานครูผูสอนเปนเจาของภาษา (4.55) 

6) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอ
ปจจัยยอยดานลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด 
คือ ดานหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ (4.78) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ 
ดานสภาพบรรยากาศของสถาบันเหมาะสมตอการเรียนการสอน (เชน แสงสวางเพียงพอ/ไมมีเสียง
รบกวน) (4.11) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 16 – 20 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานลักษณะ
ทางกายภาพ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
หองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ (4.47) สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดาน
โตะ และเกาอ้ีเรียน มีความเหมาะสมตอการนั่งเรียน (สะดวก สบาย) (4.14) และดานมีพ้ืนท่ีนั่งพัก
พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําดื่มและลูกอม (4.14) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานลักษณะ
ทางกายภาพ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
หองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ (4.44) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมี
พ้ืนท่ีนั่งพักพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําดื่มและลูกอม (3.39) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพ ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
สภาพบรรยากาศของสถาบันเหมาะสมตอการเรียนการสอน (เชน แสงสวางเพียงพอ/ไมมีเสียง
รบกวน) (4.56) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีพ้ืนท่ีนั่งพักพรอมส่ิง
อํานวยความสะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําดื่มและลูกอม (4.08) 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ (4.45) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ 
ดานมีพ้ืนท่ีนั่งพักพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําดื่มและลูกอม (4.15) 

7) ปจจัยดานกระบวนการ  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอ

ปจจัยยอยดานกระบวนการ ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานมีการทดสอบวัดระดับความรูในระหวางเรียน และกอนการเล่ือนระดับ ท้ังขอเขียนและ
สัมภาษณกับครูผูสอน (4.56) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย (3.89) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 16 – 20 ป  มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
กระบวนการ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานมี
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย (4.32) และปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีงานหรือการบานมอบใหผูเรียนไปทบทวนดวยตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ (4.05) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป  มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
กระบวนการ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานมี
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไมซับซอน (4.18) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
การตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีงานหรือการบานมอบใหผูเรียนไปทบทวนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
(4.04) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป  มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
กระบวนการ ในระดับมากท่ีสุด และระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด 
คือ ดานมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย (4.68) และปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีงานหรือการบานมอบใหผูเรียนไปทบทวนดวย
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ (4.24) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัย
ยอยดานกระบวนการ ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานมี
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย (4.55) และปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีงานหรือการบานมอบใหผูเรียนไปทบทวนดวยตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ (4.05) 
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3.2 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ
ในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามอาชีพ 

เม่ือจําแนกอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีผลการตัดสินใจตอสวนประสมทาง
การตลาดในแตละดาน ไดดังนี ้

1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน

ผลิตภัณฑ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
สถาบันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง (4.23) ดานสถาบันมีหลักสูตรใหเลือกหลากหลาย 
สามารถสนองความตองการได (4.23) และดานสถาบันมีอุปกรณ และเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนเหมาะสมกับหลักสูตร (เชน หนังสือเรียน ซีดี) (4.23) สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถาบันมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน (เชน บริการแนะแนวศึกษาตอ
ตางประเทศ) (3.75) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
ผลิตภัณฑ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
สถาบันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง (4.38) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจ
ต่ําสุด คือ ดานสถาบันมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน (เชน บริการแนะแนวศึกษาตอ
ตางประเทศ) (3.84)   

2) ปจจัยดานราคา 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอย
ดานราคา ในระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานราคาคาเลา
เรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน (4.08) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานธนาคาร (2.91) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานราคา ใน
ระดับมาก และระดับปานกลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานราคาคา
เลาเรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน (4.13) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
การตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสามารถผอนชําระคาเรียนเปนงวดได  (3.02) 

3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานชอง

ทางการจัดจําหนาย ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
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ดานสถานท่ีตั้งของสถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง (4.28) สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
การตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถานท่ีตั้งอยูใกลกับโรงเรียน/บาน/ที่ทํางานของผูเรียน (3.83) และดาน
มีชองทางท่ีใหติดตอกับทางสถาบันผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดสะดวกโดยไมจํากัดเวลา 
(3.83) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดาน
สถานท่ีตั้งของสถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง (4.33) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการ
ตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถานท่ีตั้งอยูในแหลงชุมชน หรือยานการคา (3.96) 

4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาด ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอมถัดไป (3.76) และดาน
ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพรอมกันหลายคน (3.76) สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถาบันรวมสนับสนุนงานกีฬาของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม (3.13) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานการ
สงเสริมการตลาด ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานผูเรียน
ไดรับสวนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพรอมกันหลายคน (3.80) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับ
การตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานสถาบันรวมสนับสนุนงานกีฬาของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม (2.98) 

5) ปจจัยดานบุคคล  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอย
ดานบุคคล ในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ ดานครูผูสอนมี
ความรู ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน (4.54) 
และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน และเต็ม
ใจในการใหบริการ อยางสมํ่าเสมอ (4.29) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา สวนใหญมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
บุคคล ในระดับมากท่ีสุด ยกเวนปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน และเต็มใจในการ
ใหบริการ อยางสมํ่าเสมอ (4.49)  และดานเจาหนาท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน 
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(4.49) สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานเจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพดี 
นาเช่ือถือ และไววางใจได (4.38)  

6) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดาน
ลักษณะทางกายภาพ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ (4.47) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ 
ดานมีพ้ืนท่ีนั่งพักพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําดื่มและลูกอม (4.10) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานลักษณะทาง
กายภาพ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ี มีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ ดานหองเรี ยนติด
เครื่องปรับอากาศ (4.40)  ดานสภาพบรรยากาศของสถาบันเหมาะสมตอการเรียนการสอน (เชน 
แสงสวางเพียงพอ/ไมมีเสียงรบกวน) (4.40) และดานอุปกรณการเรียนการสอนเหมาะสม ครบถวน 
และทันสมัย (4.40)  สวนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีพ้ืนท่ีนั่งพักพรอม
ส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําดื่มและลูกอม (4.13) 

7) ปจจัยดานกระบวนการ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอย
ดานกระบวนการ ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจสูงสุด คือ 
ดานมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย (4.27) และปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ ดานมีงานหรือการบานมอบใหผูเรยีนไปทบทวนดวยตนเอง
อยางสมํ่าเสมอ (4.05) 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา มีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานกระบวนการ 
ทุกปจจัยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย (4.53) และปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจต่ําสุด คือ 
ดานมีงานหรือการบานมอบใหผูเรียนไปทบทวนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ (4.13) 
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการศึกษาตอใน
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมือง
เชียงใหม 
 จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความประสงคจะลงทะเบียน
เรียนตอ รอยละ 70.0   โดยหลักสูตรท่ีผูตอบแบบสอบถามประสงคจะลงทะเบียนเรียนตอ คือ 
หลักสูตร ภาษาอังกฤษท่ัวไป รอยละ 43.8   สวนสถาบันท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความประสงคจะ
ลงทะเบียนเรียนตอ คือ สถาบันเดิม รอยละ 95.5  

ในขณะท่ีความคิดเห็นถึงเหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความประสงคจะเรียน
สถาบันใหม คือ อยากมีประสบการณดานภาษา รอยละ 50.0 สําหรับขอเสนอแนะผูตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ
การเลือกเรียนในหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถามในสถาบันสอน
ภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม  ลําดับแรกไดแก ตองการใหมีการฝกพูดมากกวาเดิม จํานวน 3 
ราย รองลงมา ไดแก ตองการใหมีบรรยากาศท่ีสนุกสนานในการเรียน  ควรมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย   
และควรมีความพรอมดานอุปกรณ ส่ือการเรียน  จํานวน 2 รายเทากัน 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกเรียนใน

หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมือง
เชียงใหม อภิปรายผลตามแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)   
ประกอบดวย   ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานกระบวนการ (Process) และดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
ดังนี้ 

เม่ือพิจารณาผลการศึกษาในครั้งนี้ พบวา สวนประสมทางการตลาดบริการ ใน 10 
ลําดับแรกท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม ตอสวนประสมทางการตลาดบริการมาก
ท่ีสุด คือ ปจจัยดานบุคคล โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด ไดแก ดาน
ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน 
(4.57)  ดานครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเรียน (4.55) และดานครูผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนทุกคน
อยางเทาเทียม (4.54) และดานครูผูสอนเปนเจาของภาษา (4.49)  รองลงมาคือ ปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ มีปจจัยยอย ท่ี มีค าเฉ ล่ียระดับการตัด สินใจมาก ไดแก  ด านหองเรี ยนติด
เครื่องปรับอากาศ (4.46)  และปจจัยยอยดานเจาหนาท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
ผูเรียน (4.43) ดานครูผูสอนสอนตรงตามวัตถุประสงค และตรงตามหลักสูตร ท่ีผูเรียนตองการ 
(4.43)  ดานครูผูสอนมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ และเปนท่ียอมรับแกผูเรียน (4.43)  ดานเจาหนาท่ี
ปฏิบัติตอผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียม (4.40) และดานเจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือและนา
ไววางใจ ท่ีมีคาเฉล่ียระดับการตัดสินใจมาก ก็เปนปจจัยดานบุคคลเชนกัน (ภาคผนวก ข) 

จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ปจจัยดานบุคคลเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของ
ผูตอบแบบสอบถามอยางยิ่ง ปจจัยยอยดานครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และ
สามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน มีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจตอ
การเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษใน
อําเภอเมืองเชียงใหม มากท่ีสุด โดยเปนปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) โดยอดุลย จาตุรงคกุล (2546) ในสวนความสามารถ 
(Competence) ซ่ึงบุคลากรท่ีใหบริการตองมีความรูความชํานาญในการใหบริการ 

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ยังพบวา สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอผูตอบ
แบบสอบถามเปนอันดับแรก และมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก คือ ปจจัยดานบุคคล นั้น
สอดคลองกับการศึกษาของ นลินี เสนาปา (2544) ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
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สถาบันสอนภาษาตางประเทศในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุภาพงษ นิลเกษ (2551) ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถาบันกวดวิชาเพ่ือการสอบขอสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในอําเภอเมืองเชียงใหม 
และ การศึกษาของ ชนิดา สมวานิช (2549) ในการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ตอผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการสถาบันสอนภาษาญี่ปุนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
พบวาปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร สําหรับ
ปจจัยลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ และดาน
การสงเสริมการตลาด ผลการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของนลินี เสนาปา (2544) เชนกัน ยกเวนปจจัยดานราคา ท่ีจากการศึกษาครั้งนี้พบวาสวน
ใหญมีผลการตัดสินใจในระดับปานกลาง ในขณะท่ีผลการศึกษาของนลินี เสนาปา (2544)  มีผลการ
สินใจในระดับมาก  
 
ขอคนพบ 
  จากการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกเรียนใน
หลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมือง
เชียงใหม  มีขอคนพบจากการศึกษา ดังตอไปนี้  

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 16 - 20 ป สําเร็จ
การศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา ไมมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน มีผูปกครองรับผิดชอบเรื่องคาใชจาย  และเรียนสถาบันสอนภาษาเอยเูอ  เรียนในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษท่ัวไป 

2. ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม ในสวนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจสูงสุดเปนลําดับแรกในแตละปจจัยหลัก คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก ดานสถาบันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง  ปจจัยดานราคา ไดแก ดานราคา
คาเลาเรียนแตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ไดแก ดานสถานท่ีตั้งของสถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ไดแกดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษหากมีการลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอมถัดไปและ ดาน
ผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพรอมกันหลายคน ปจจัยดานบุคคล ไดแก ดาน
ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  ไดแก ดานหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ และปจจัยดาน
กระบวนการ ไดแก ดานมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบัน   
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3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมืองเชียงใหม ท่ี
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญท่ีสุดในการเลือกเรียน ไดแก ปจจัยดานบุคคล โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีผลการตัดสินใจตอปจจัยยอยดานครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ 
และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน  รองลงมา คือ  ดานครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดีตอผูเรียน ดานครูผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียม  ดานครูผูสอนเปนเจาของภาษา  
ดานครูผูสอนมีบุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ และเปนท่ียอมรับแกผูเรียน  ดานครูผูสอน สอนตรงตาม
วัตถุประสงค และตรงตามหลักสูตร ท่ีผูเรียนตองการ  ดานเจาหนาท่ีมีความสุภาพ และมีมนุษย
สัมพันธท่ีดีตอผูเรียน ดานเจาหนาท่ีปฏิบัติตอผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียม และดานเจาหนาท่ีมี
บุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ และไววางใจได 

4. ปจจัยยอยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถาม ในสวนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจลําดับสุดทายในแตละปจจัยหลัก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ไดแก ดานสถาบันมีบริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอน (เชน บริการแนะแนวศึกษาตอตางประเทศ)   
ปจจัยดานราคา  ไดแก ดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานธนาคาร ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ไดแก ดานมีชองทางท่ีใหติดตอกับทางสถาบันผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดสะดวก
โดยไมจํากัดเวลา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก ดานสถาบันรวมสนับสนุนงานกีฬาของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ปจจัยดานบุคคล ไดแก ดานเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรน 
และเต็มใจในการใหบริการ อยางสมํ่าเสมอ  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก ดานมีพ้ืนท่ีนั่ง
พักพรอมส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการ เชน หนังสือพิมพ น้ําดื่มและลูกอม ปจจัยดาน
กระบวนการ ไดแก ดานมีงานหรือการบานมอบใหผูเรียนไปทบทวนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

5. เม่ือพิจารณาการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนในสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามอาย ุพบวา  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป  มีผลการตัดสินใจใน
ระดับมากท่ีสุด  ตอปจจัยยอยดานสถาบันมีอุปกรณ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
เหมาะสมกับหลักสูตร (เชน หนังสือเรียน ซีด)ี  
 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ่ํากวาหรือเทากับ 15 ป  และอายุ 26 – 30 
ป  มีผลการตัดสินใจในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานบัตรเครดิต  
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป 
มีผลการตัดสินใจในระดับปานกลาง ตอปจจัยยอย ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการ
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ลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอมถัดไป  ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพรอม
กันหลายคน  ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการแนะนําผูเรยีนเพิ่มใหสถาบัน และดานมีการ
โฆษณาโดยการ สงขอมูลขาวสารผานทางโทรศัพท (เชน การสงขอความแจงเรื่องสิทธิพิเศษ/การ
รับสวนลด/กําหนดการลงทะเบียน/อ่ืนๆ) แกผูเรียนปจจุบัน   ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป 
มีผลการตัดสินใจในระดับปานกลาง  ตอปจจัยยอย ดานมีการโฆษณาโดยการ สงขอมูลขาวสารผาน
ทางโทรศัพท (เชน การสงขอความแจงเรื่องสิทธิพิเศษ/การรับสวนลด/กําหนดการลงทะเบียน/
อ่ืนๆ) แกผูเรียนปจจุบัน สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ26 – 30 ป มีผลการตัดสินใจในระดับมาก  
ตอปจจัยยอยดานมีการสงเอกสารแนะนําหลักสูตรใหมและขอมูลขาวสารของสถาบัน ทาง
ไปรษณีย แกผูเรียน  และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 30 ปขี้นไป มีผลการตัดสินใจใน
ระดับปานกลางตอปจจัยยอย ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการแนะนําผูเรียนเพิ่มใหสถาบัน   

ปจจัยดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป มีผลการ
ตัดสินใจในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ และสามารถ
อธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 25 ป มีผลการตัดสินใจ
ในระดับมาก ตอปจจัยยอยดานครูผูสอนเปนเจาของภาษา  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ26 – 30 
ป และ อายุมากกวา 30 ปขี้นไป มีผลการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยยอยดานครูผูสอนมี
บุคลิกภาพดี นาเช่ือถือ และเปนท่ียอมรับแกผูเรียน และดานครูผูสอนสอนตรงตามวัตถุประสงค 
และตรงตามหลักสูตร ท่ีผูเรียนตองการ 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ่ํากวาหรือเทากับ 15 ป มี
ผลการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยยอยดานหองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ และดานความ
สะอาดของสถานท่ีโดยรวมท้ังในและนอกหองเรียน  สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 30 ป มี
ผลการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยยอยดานสภาพบรรยากาศของสถาบันเหมาะสมตอการ
เรียนการสอน (เชน แสงสวางเพียงพอ/ไมมีเสียงรบกวน) และดานอุปกรณการเรียนการสอน
เหมาะสม ครบถวน และทันสมัย 
 ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 15 ป มีผลการ
ตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยยอยดานมีการทดสอบวัดระดับความรูในระหวางเรียน และ
กอนการเล่ือนระดับ ท้ังขอเขียนและสัมภาษณกับครูผูสอน สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 26 – 
30 ป มีผลการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด ตอปจจัยยอยดานมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และทันสมัย และดานมีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม
ซับซอน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายมุากกวา 30 ปขี้นไป มีผลการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด 
ตอปจจัยยอยดานมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย 
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6.  เม่ือพิจารณาการตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามตอสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียนในสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม  จําแนกตามอาชีพ พบวา 
 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา  มีผลการตัดสินใจในระดับมาก  
ตอปจจัยยอยดานดานมีการรับชําระเงินโดยจายผานบัตรเครดิต 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยดานมีการโฆษณาโดยการ สงขอมูล
ขาวสารผานทางโทรศัพท (เชน การสงขอความแจงเรื่องสิทธิพิเศษ/การรับสวนลด/กําหนดการ
ลงทะเบียน/อ่ืนๆ)  แกผูเรียนปจจุบัน   ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา  มีผลการ
ตัดสินใจในระดับปานกลาง ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา  มีผลการตัดสินใจใน
ระดับมาก 

ปจจัยดานบุคคล ปจจัยยอยดานครูผูสอนเปนเจาของภาษา  ดานครูผูสอนมีบุคลิกภาพ
ดี นาเช่ือถือ และเปนท่ียอมรับแกผูเรียน  และดานครูผูสอนสอนตรงตามวัตถุประสงค และตรงตาม
หลักสูตรท่ีผูเรียนตองการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีผลการตัดสินใจในระดับ
มาก ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูมีงานทํา มีผลการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด   

7. เ ม่ือพิจารณาถึงความตั้งใจในการศึกษาตอในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผูเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอําเภอเมืองเชียงใหม  ผูตอบแบบสอบถาม
มีความประสงคจะลงทะเบียนเรียนตอในเทอมถัดไป ในหลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป โดยมีความ
ประสงคจะลงทะเบียนเรียนตอสถาบันเดิม 

 
ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามมีผลการตัดสินใจในระดับมาก ในปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอการเลือกเรียนในหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผูบริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอําเภอเมืองเชียงใหม คือ ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ  ผูศึกษามีขอเสนอแนะท่ีสามารถนําไปเปนขอมูลเพ่ือปรับปรุงกล
ยุทธสวนประสมทางการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของผูตอบแบบสอบถาม ดังตอไปนี ้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจตอการเลือกเรียนใน
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
สถาบันมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง  ดานสถาบันมีหลักสูตรใหเลือกหลากหลาย สามารถ
สนองความตองการได    และดานสถาบันมีอุปกรณ และเอกสารประกอบการเรียนการสอน
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เหมาะสมกับหลักสูตร (เชน หนังสือเรียน ซีด)ี แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ในสถาบันท่ีเปนท่ีรูจักแกผูคนโดยท่ัวไป ซ่ึงในสถาบันนั้นอาจตองมีผูสอนท่ีมีช่ือเสียง มีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญในการสอนเม่ือเทียบกบัสถาบันอ่ืน หรือมีหลักสูตรใหเลือกหลากหลาย 
สามารถสนองความตองการ และควรจัดหาอุปกรณหรือวิธีการสอนท่ีเหมาะสมและโดดเดนตาง
จากสถาบันอ่ืน ฉะนั้นสถาบันภาษาควรจะสรางภาพลักษณใหเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับตอผูเรียน 
เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหผูเรียนบอกตอไดดวยฃ 

ปจจัยดานราคา จากผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจตอการเลือกเรียนในหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานราคาคาเลาเรียน
แตละหลักสูตรเหมาะสมกับจํานวนช่ัวโมงการสอน จะสังเกตไดวาเปนการตัดสินใจท่ีผูตอบ
แบบสอบถามมีตอความคุมคาของคาเลาเรียนตอหลักสูตรท่ีมีความเหมาะสม ท่ีคาเลาเรียนท่ีราคาไม
สูงมากนัก จึงทําใหผูตอบแบบสอบถามมีกําลังสามารถจายได ดังนั้น หากสถาบันมีการปรับปรุง
หลักสูตรใหเหมาะสมกับราคาใหเปนท่ีพอใจคุมคากับราคา  และไมเอาเปรียบผูเรียนเกินไป และ
อาจมีการใหสวนลดเฉพาะกรณีซ้ือเงินสด มีการแบงระดับการใหสิทธิพิเศษกับผูเรียนแตละ
ประเภท โดยทําบัตรสมาชิกเพ่ือใหสวนลดพิเศษ หรือสะสมยอดซ้ือเพ่ือแลกของสมนาคุณ โดย
สมาชิกจะไดรับการบริการและเง่ือนไขพิเศษ เพ่ือดึงดูดผูเรียนรายใหม และรักษาฐานผูเรียนรายเกา
ท่ีเปนสมาชิกดวย 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จากผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจตอการเลือก
เรียนในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ดานสถานท่ีตั้งของสถาบันมีความสะดวกตอการเดินทาง  ดานการโทรศัพทติดตอกับสถาบันทําได
งาย (โทรติดงาย สายวาง)  ดานสถานท่ีตั้งติดถนนใหญ และมีทางเขาออกสะดวก  ดานสถานท่ีตั้งอยู
ในแหลงชุมชน หรือยานการคา  และดานมีท่ีจอดรถของสถาบันสะดวกและเพียงพอตอผูเรียน  
แสดงใหเห็นวา สถานท่ีตั้ง ทางเขาออกของสถาบันภาษา และการเดินทางมาเรียน เปนเรื่องท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญ ฉะนั้นสถาบันภาษาควรตั้งอยูในแหลงชุมชน มีท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และมี
อาณาบริเวณกวางขวางพอสมควร ใหเพียงพอตอการจัดระเบียบของท่ีจอดรถ และเสนทางจราจร
ไปมาท่ีสะดวก  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจตอการเลือก
เรียนในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนตอเนื่องในเทอมถัดไป ดานผูเรียนไดรับ
สวนลดพิเศษ หากลงทะเบียนเรียนพรอมกันหลายคน  ดานมีการโฆษณาสถาบันดวยแผนปาย
โฆษณาขนาดใหญตามแหลงชุมชน เพ่ือแจงกําหนดการเปดเทอมใหม ดานผูเรียนไดรับสวนลด
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พิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนมากกวา 1 หลักสูตร ดานมีการแจกเอกสารใบปลิว แผนพับตาม
สถานท่ีตางๆ (เชน สถาบันการศึกษา หรือหางสรรพสินคา) เพ่ือโฆษณาสถาบัน และแจง
กําหนดการเปดเทอมใหม  ดานผูเรียนไดรับสวนลดพิเศษ หากมีการแนะนําผูเรียนเพิ่มใหสถาบัน 
และดานมีการโฆษณาโดยการ สงขอมูลขาวสารผานทางโทรศัพท (เชน การสงขอความแจงเรื่อง
สิทธิพิเศษ/การรับสวนลด/กําหนดการลงทะเบียน/อ่ืนๆ) แกผูเรียนปจจุบัน โดยสังเกตไดวาเปนการ
ตัดสินใจท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอการโฆษณาและประชาสัมพันธหลักสูตรในการเรียนภาษาและ
สถาบัน ฉะนั้น สถาบันควรมีการโฆษณาสถาบันผานส่ือตางๆ เชน แผนพับ วิทยุ หนังสือพิมพ หรือ
ส่ือโฆษณาทองถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือแนะนําสถาบันและหลักสูตรเพื่อสราง ภาพลักษณสถาบันใหเปนท่ีรูจัก
เพ่ิมมากขึ้นอยางแพรหลาย  และเขารวมงานนิทรรศการ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนใน
เทศกาลตาง ๆ หรือจัดงานประจําป เพ่ือเปนการเจาะตลาดกลุมผูบริโภคท่ีสนใจในดานภาษาอยาง
แทจริง  และมีระบบสมาชิกเพ่ือใหสวนลดพิเศษ หรือสะสมแตมคะแนนเพ่ือแลกของสมนาคุณ โดย
สมาชิกจะไดรับการบริการและเง่ือนไขพิเศษ อีกท้ังควรมีของท่ีระลึกแจกในชวงเทศกาล เชน วัน
ขึ้นปใหม เปนตน  

ปจจัยดานบุคคล จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ดานบุคคลตอการตัดสินใจตอการเลือกเรียนในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูเรียน
เปนอยางยิ่ง เพราะ ปจจัยยอยท่ีควรคํานึงมากท่ีสุด คือ ดานครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ความ
ชํานาญ และสามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจไดงายและชัดเจน  ดานครูผูสอนมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ
ผูเรียน ดานครูผูสอนปฏิบัติตอผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียม และดานครูผูสอนเปนเจาของภาษา 
ฉะนั้นสถาบันสอนภาษาควรมีการคัดเลือกครูผูสอนท่ีมีความรู ความสามารถในดานภาษาอยาง
แทจริง และมีประสบการณในการสอน อีกท้ังหากสถาบันใดมีครูท่ีเปนเจาของภาษาเปนผูสอนจะ
ยิ่งทําใหผูเรียนสามารถเขาใจ และใชภาษาไดในสถานการณจริง และครูผูสอนควรมีคุณสมบัติท่ี
พรอมจะเปนผูใหความรูกับผูเรียนอยางแทจริง ควรมีหลักสูตร เอกสาร หรืออุปกรณชวยสอน
เพ่ือใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น ฉะนั้นสถาบันภาษาควรท่ีจะมีอาจารยท่ีสามารถสราง
ช่ือเสียง และเสมือนเปนผูแทนหรือผูสงเสริมการตลาดใหกับสถาบันได 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจตอการเลือกเรียน
ในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดาน
หองเรียนติดเครื่องปรับอากาศ  ดานสภาพบรรยากาศของสถาบันเหมาะสมตอการเรียนการสอน 
(เชน แสงสวางเพียงพอ/ไมมีเสียงรบกวน) และดานความสะอาดของสถานท่ีโดยรวมท้ังในและ
นอกหองเรียน แสดงใหเห็นวา ในภาวะสภาพอากาศในปจจุบัน ท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ การสราง
บรรยากาศและสภาพแวดลอมของหองเรียน จะสงผลใหผูเรียนสามารถมีสมาธิในการเรียนไดดียิ่ง
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ขี้น ฉะนั้นสถาบันภาษาควรพิจารณาจัดสภาพบรรยากาศใหเหมาะสมตอการเรียนโดยปรับปรุง
หองเรียนใหอากาศถายเทไดสะดวก มีเครื่องปรับอากาศท่ีอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนอยาง
เพียงพอ และควรเนนความสะอาดท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 

ปจจัยดานกระบวนการ จากผลการศึกษาพบวา การตัดสินใจตอการเลือกเรียนใน
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยดานมีการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และทันสมัย   ดานมีขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนสะดวก รวดเร็ว และไมซับซอน  ดานมีการทดสอบวัดระดับความรูในระหวางเรียน และกอน
การเล่ือนระดับ ท้ังขอเขียนและสัมภาษณกับครูผูสอน และดานมีงานหรือการบานมอบใหผูเรียนไป
ทบทวนดวยตนเองอยางสมํ่าเสมอ ฉะนั้นสถาบันควรมีหลักสูตรท่ีเปนเอกลักษณและทันสมัย  หรือ
สามารถตอบสนองหลักสูตรท่ีผูเรียนตองการใหไดมากท่ีสุด และควรมีการบริหารจัดการในการ
ติดตอหรือลงทะเบียนไมยุงยาก เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว 
 
 

 
 


