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บทคดัย่อ 
 

 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี

มีผลต่อการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาต่างประเทศอพัเกรด อคาเดม่ี จังหวดัเชียงใหม่ 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง  320 คน โดยเป็นการสุ่มแบบโควตา 

จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานของการคน้ควา้อิสระน้ี 

จะใช ้สถิติ การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance : F-test) 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15-20 ปี  

มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกอบอาชีพเป็นนกัเรียน

นิสิต นกัศึกษา และยงัไม่มีรายได ้ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี  โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ปัจจยัด้านราคา 

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้น

กระบวนการ ตามล าดบั 
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 ผลการศึกษา การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศอพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่  

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีแตกต่างกนั 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี  

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05                 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีแตกต่างกนั  

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05   

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีแตกต่างกนั  

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05      
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ABSTRACT 
 

 

 The objective of this independent study was to investigate the marketing mix factors 

affecting the decision to study at Upgrade Academy Language Institution in Chiang Mai.  The 

sample group was composed of 320 respondents answering the questionnaire by recruited quota 

sampling.  The data were statistically analyzed for frequency, percentage, mean, and standard 

deviation.  The hypothesis testing was conducted by t- test and One-way Analysis of Variance:  

F-test.  

 Regarding the study findings, the majority of the participants were females aged 

between 15 and 20 years. They were currently studying at the secondary or vacation school levels. 

Their occupations were students/college students and they still had no income. 

 The participants’ ranks in overall of importance of the marketing mix factors affecting 

their decisions were at a high level.  They responded that the price factor was the most important 

factor influencing them to select the Institution, followed by people factor, promotion factor, 

product factor, place factor, physical evidence factor, and process  factor respectively. 

 The results of hypothesis testing indicated that the marketing mix factors affecting the 

study decision regarding to the participants’  background in overall results were summarized as 

follows: 
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 The marketing mix factors affecting the decision of the participants with different 

genders were different at a statistical significance level of 0.05. 

 The marketing mix factors affecting the decision of the participants with different ages 

were different at a statistical significance level of 0.05. 

 The marketing mix factors affecting the decision of the participants with different 

educational levels were different at a statistical significance level of 0.05. 

 The marketing mix factors affecting the decision of the participants with different 

occupations were different at a statistical significance level of 0.05. 

 The marketing mix factors affecting the decision of the participants with different 

incomes were different at a statistical significance level of 0.05. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จเป็นอย่างดีดว้ยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้อิสระหลัก ท่ีได้ให้ค  าปรึกษาพร้อมทั้ ง 

แนะแนวทางในการด าเนินงานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ใหค้วามรู้

และประสบการณ์ท่ีดีมาโดยตลอด ผู ้วิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณ 

เป็นอยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ฐติกุล ไชยวรรณ์ ประธานสอบการค้นคว้าอิสระ                       

ท่ีให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าตรวจสอบและแกไ้ขเคา้โครงร่างการคน้ควา้อิสระ และขอขอบพระคุณ 

อาจารย ์ดร.ปะราสี อเนก อาจารย ์ดร.นทัธ์หทยั เถาตระกูล และผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.กมลทิพย ์

ค าใจ  ท่ีกรุณาช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ตลอดจนให้ค  าแนะน าและแก้ไขขอ้บกพร่อง     

ต่าง ๆ ท าใหเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คณะวิทยาการจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั 

รวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีอนุเคราะห์ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงาน รวมถึงผูป้ระกอบการสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ี จงัหวดั

เชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไม่ได้เอ่ยนาม ท่ีให้ความร่วมมือ

และอ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี  

 ประโยชน์อนัพึงไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ขอให้เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว 

ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือและบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนสามารถท าให้วิจยัน้ีส าเร็จ                  

ไดด้ว้ยดี และเป็นตวัอยา่งการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทน า 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ในยุคของโลกาภิวตัน์ ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  

และ ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่งผลให้สังคมโลกมีความใกลชิ้ดกนัมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงการเรียนรู้ภาษาของประเทศอ่ืนย่อมสร้างความไดเ้ปรียบในการท ากิจการต่าง ๆ ไดม้าก 

เพราะ คงไม่มีใครจะติดต่อส่ือสารและรู้เร่ืองไดดี้เท่ากบัการพูดภาษาเดียวกนั ในอดีตประเทศไทย

ไดค้า้ขายกบัประเทศต่าง ๆ จึงประสบปัญหาในการติดต่อส่ือสาร ท าให้ตอ้งมีบุคคลหรือประเทศ              

ท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อส่ือสาร ดังนั้ นประเทศต่าง ๆ ล้วนให้ความส าคัญกับการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศทั้งส้ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาท่ีอาจถือว่าเป็นภาษาสากล 

เน่ืองจากภาษาองักฤษมีการใช้กนัทัว่โลกมากกว่าภาษาอ่ืน ๆ และหลายประเทศประกาศให้เป็น

ภาษาราชการอีกภาษาหน่ึง นอกจากภาษาของตวัเอง (จิตพิสุทธ์ จนัตะคุตล , 2558) ประเทศท่ีให้

ความส าคญักบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษนั้นย่อมทราบดีว่า คนจะเรียนรู้ภาษาให้ซาบซ้ึงสามารถใช้

ภาษาเขา้สู่สังคม และวฒันธรรม สามารถใชภ้าษาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสังคมวฒันธรรมตาม

สถานการณ์ได้ใน ทุกทักษะของภาษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน 

การส่ือสารได้ดีจะมีโอกาสในการจา้งงาน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในงานในหน้าท่ีให้

ยิง่ข้ึนไป  มากกวา่ผูท่ี้ไม่มีทกัษะทางภาษาเลย  ดงัตวัอยา่งท่ีหน่วยงานหา้งร้านหรือบริษทั ท่ีประกาศ

รับพนกังาน แต่แนบทา้ยดว้ยค าวา่มีความสามารถทางภาษาท่ีสามารถติดต่อส่ือสารได ้

 โดยเหตุดงักล่าวท าให้เกิดการขยายตวัของธุรกิจสถาบนัภาษาท่ีเปิดให้บริการมีหลาย

รูปแบบ ทั้งสถาบนัภาษาท่ีเปิดสอนภาษาองักฤษหรือภาษาจีนโดยตรง และเปิดสอนหลาย ๆ ภาษา

ในเวลาเดียวกัน สถานท่ีท่ีสถาบันสอนภาษาหลายหลายแห่งท่ีนิยมไปตั้ งคือแหล่งชุมชน

หา้งสรรพสินคา้และในตวัเมือง ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกของผูเ้รียน การเรียนภาษาต่างประเทศ
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สามารถเลือกเรียนได้หลายทาง เช่น การเรียนกบัโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเอกชน องค์กร

สาธารณะกุศลหรือแมแ้ต่ส่ือต่าง ๆ ตามในยคุของโลกาภิวตัน์ ประกอบกบัปัจจุบนัมีการเปิดโอกาส 

ทางการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจึงท าให้มีบุคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 

ตลอดจนผูป้ระกอบอาชีพส่วนตวัสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะทางด้านภาษามากยิ่งข้ึน เน่ืองมาจาก

เศรษฐกิจก าลงัฟ้ืนตวัและโอกาสในการท างาน ประกอบกบัมีการลงทุนขา้มชาติของชาวต่างชาติ

เพิ่มมากข้ึนไม่เฉพาะชาวองักฤษ แต่ยงัมีชาวจีน ญ่ีปุ่น ฝร่ังเศส เกาหลี และชาติอ่ืน ๆ เข้ามาใน

ประเทศไทย ท าให้ผูเ้รียนเปล่ียนไปเรียนภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนั

ชาวต่างชาติก็ไดไ้ปเรียนภาษาไทยมากข้ึน ส่วนค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบัโปรแกรม 

การเรียนการสอน ส่วนการจดัการส่งเสริมการขาย โดยมากจะเป็นการลด แลก แจก แถม นอกจากน้ี

ยงัมีการให้ความส าคญัในเร่ืองของการตกแต่งสถานท่ีเรียนให้มีความโดดเด่นการพฒันาหลกัสูตร

การเรียนการสอนให้ทนัสมยัโดยการน าเอาเทคโนโยลีต่าง ๆ มาช่วยในการสร้างส่ือการเรียน 

การสอนเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มจุด

ขายให้กบัสถาบนันั้น ๆ อีกดว้ย ซ่ึงในปัจจุบนั การขยายธุรกิจของสถาบนัสอนภาษาต่างชาติขนาด

ใหญ่และการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดผูเ้รียน ส่งผลท าให้สัดส่วนมูลค่าตลาดสถาบนัสอนภาษา

ต่างชาติขนาดใหญ่มีแนวโนม้สูงข้ึน จากร้อยละ 24 ของมูลค่าตลาดสถาบนัสอนภาษาต่างชาติในปี 

พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 31 ของมูลค่าตลาดสถาบนัสอนภาษาต่างชาติในปี พ.ศ. 2558  ในขณะท่ี

สัดส่วนมูลค่าตลาดสถาบนัสอนภาษาต่างชาติขนาดกลางและเล็กมีแนวโน้มลดลง จากร้อยละ 76 

ของมูลค่าตลาดสถาบนัสอนภาษาต่างชาติในปี พ.ศ. 2555  เป็นร้อยละ 69 ของมูลค่าตลาดสถาบนั

สอนภาษาต่างชาติในปี พ.ศ. 2558 (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2558) 

 จงัหวดัเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย 

แห่งหน่ึง และเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของจงัหวดัภาคเหนือตอนบนเน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านทรัพยากรทางการท่องเท่ียว อีกทั้งเป็นจงัหวดัท่ีมีการเจริญเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอนัดับสองของประเทศรองจากจังหวดักรุงเทพมหานครและภาวการณ์

ท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2558 ของจงัหวดัเชียงใหม่ มีการขยายตวัเพิ่มข้ึน มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

เขา้มาเท่ียวเพิ่มมากข้ึน และเม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จึงคาดว่าการท่องเท่ียวขยายตวัเพิ่มข้ึนอีก

และตวัเลขนกัท่องเท่ียวจะมี มากกว่า 7,000,000 คนต่อปี (พรชัย จิตรนวเสถียร, 2558) ส่งผลให้

ภาษามีส่วนส าคญัอยา่งมากในการส่ือสาร เพราะนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่หรือผูท่ี้มาเยือนลว้นแลว้แต่

เป็นชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ชาวองักฤษ ชาวจีน ชาวสเปน ชาวญ่ีปุ่น เป็นต้น นอกจากน้ี
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จงัหวดัเชียงใหม่ยงัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยภาคการศึกษามีมูลค่า 12,310 ลา้น

บาท ซ่ึงในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2558 จงัหวดัเชียงใหม่มีสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีจดทะเบียน

จ านวน 23 แห่ง (กรมพฒันาธรุกิจการคา้, 2558) และยงัมีโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนสอนภาษา

เอกชนอีกหลายแห่งท่ีไม่ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงสถาบนัสอนภาษาแต่ละแห่ง

มีหลกัสูตรการเรียนการสอน ท่ีมีความหลากหลายของการให้บริการ และระดบัราคาท่ีแตกต่างกนั

ไป โดยในแต่ละแห่งใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดในรูปแบบท่ีต่างกนัไป ตั้งแต่เร่ืองหลกัสูตรท่ีเปิดสอน

มีความหลากหลายและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ การจดัระยะเวลาการเรียนและความพร้อม

หรือความเช่ียวชาญของผูส้อน กลยุทธ์ด้านราคาจะต้องมีการก าหนดอตัรา ไม่ถูกหรือไม่แพง

จนเกินไป มีราคาท่ีเหมาะสมต่อประชากรในพื้นท่ีนั้น ๆ เพราะราคามีความยืดหยุ่นสูงมากต่อ 

การตดัสินใจเรียน โดยจะตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัเป็นส าคญั กลยุทธ์ในดา้นสถานท่ี

จะตอ้งเลือกท าเลท่ีตั้งในย่านชุมชนท่ีบริเวณใกลเ้คียงมีสถานศึกษา หน่วยงานราชการ ส านกังาน

ต่าง ๆ มีการจราจรท่ีสะดวกสบายไม่ไกลจากตวัเมือง เดินทางได้ง่าย และมีท่ีจอดรถเพียงพอ  

กลยุท ธ์ทางด้านลักษณะทางกายภาพก็ เ ป็น จุดขายอีกประการหน่ึงของโรง เ รียนสอน

ภาษาต่างประเทศคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงเรียน 

อาจจะมีการจดับรรยากาศการเรียนการสอนและสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการเรียนของผูเ้รียนเป็นส าคญัจดั

ส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการแก่ลูกคา้รวมทั้งการจ ากดัจ านวนของผูเ้รียน นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้ง

มีการใช้กลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างทศันคติและกระตุ้น 

การตดัสินใจใช้บริการ เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น การโฆษณาผ่าน

บริการการโปรโมทธุรกิจผ่านทางเวบ็ไซต์ กูเก้ิล (Google AdWords) โฆษณาตามวิทยุชุมชน แจก

ใบปลิว หรือโฆษณาผ่านป้ายประกาศตามสถานท่ีส าคญั เป็นต้น นอกจากน้ียงัมี การส่งเสริม 

การขาย เช่น เพื่อนแนะน าเพื่อน หรือ ลดราคาค่าเรียนต่อหลกัสูตรหรือชัว่โมงเม่ือเรียนเป็นกลุ่ม 

เป็นต้น ส่วนกลยุทธ์ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการและกลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการจะต้อง

ฝึกอบรมพนักงานให้เป็นผูบ้ริการแบบมืออาชีพ มีการบริหารจดัการองค์กรท่ีทนัสมยั มีการวาง

ระบบการด าเนินงาน ท่ีถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย  า ฉะนั้นการเลือกใช้บริการโรงเรียนสอน

ภาษาต่างประเทศ จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อผูเ้รียน เพราะหากเลือกโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ

ท่ีดีและ มีมาตรฐาน จะท าให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจ สามารถน าทกัษะความรู้ท่ีไดรั้บในการเรียนมา

ประยกุตแ์ละต่อยอดใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
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 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นได้ว่าตลาดสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศยงัมีแนวโน้มท่ีสูง

มากข้ึนอีกทั้งผูบ้ริโภคมีการบริโภคท่ีเปล่ียนไปอนัเน่ืองมากจากเศรษฐกิจยุคในปัจจุบนั ท าให้

ผูบ้ริโภคมีการตระหนกัของความคุม้ค่าของราคาท่ีจ่ายไปประกอบกบักระแสของยุคโลกาภิวตัน์

ยงัคงมีอยู่ต่อเน่ือง ส่งผลท าให้สัดส่วนมูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาต่างประเทศขนาดใหญ่                         

มีแนวโน้มสูงข้ึน เช่นโรงเรียนสอนภาษาครูสมศรี สถาบนัสอนภาษาวอลล์สตรีท สถาบนัสอน

ภาษาเอยูเอ เป็นตน้ ในขณะท่ีสัดส่วนมูลค่าตลาดสถาบนัสอนภาษาต่างชาติขนาดกลางและเล็ก                    

มีแนวโน้มลดลง ส าหรับสถาบันสอนภาษาต่างประเทศอัพเกรด อคาเดม่ี  ซ่ึงเป็นหน่ึงใน

ผูป้ระกอบการดา้นสภาบนัสอนภาษาต่างประเทศ ไดเ้ร่ิมเปิดเม่ือปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา โดยสาขา

แรกตั้งอยู่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ไดท้  าการเปิดสาขาท่ี 2 ข้ึน                    

ซ่ึงตั้งอยู ่ถนน อินทวโรรส(หลงัวดัพระสิงห์) อ.เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ และในปี พ.ศ. 2556  ไดท้  า

การขยายห้องเรียนเพิ่มโดยเช่าตึกส่วนบนของร้านกาแฟ อิน ทู เดอะ วูด  โดยพิจารณาจากจ านวน

ผูเ้รียนรวมกนัแลว้ทั้ง 2 สาขา ทางสถาบนัมีผูค้นให้ความสนใจมาก และอาจกล่าวไดว้า่การศึกษา

ภาษาเพิ่มเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถน าไปเสริมกบัหลกัสูตร ประยุกตใ์ชก้บัการท างานหรือน าไปสอบ

ตามความต้องการของผูเ้รียนได้ ด้วยเหตุน้ีการเรียนภาษาจึงได้รับความนิยมทั้ งในกลุ่มเรียน 

นกัศึกษา หรือ กลุ่มผูท่ี้ท  างานแลว้ จากการขยายตวัของธุรกิจของสถาบนัสอนภาษาท่ีมีเพิ่มข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว ในปัจจุบนั แมส้ถาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบนัอยูใ่นภาวะท่ีชะลอตวั ซ่ึงส่งผลต่อปัจจยัทางลบต่อ

ผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคอาจจะชะลอการตดัสินใจในการบริโภคท่ีไม่จ  าเป็น ปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบ

ต่อการขยายตวัของสถาบนัสอนภาษาอพัเกรด อคาเดม่ี ซ่ึงยงัมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไปไดอี้ก 

 ดงันั้น การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนภาษา

ท่ีสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศอพัเกรด อคาเดม่ี  จงัหวดัเชียงใหม่ จึงจะสามารถให้ประโยชน์                  

ต่อผูป้ระกอบธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปวางแผนทางการตลาด               

ไปปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูใ้ช้บริการมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นส าหรับผูส้นใจประกอบธุรกิจโรงเรียนสอน

ภาษาต่างประเทศในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาต่างประเทศอพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ 
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สมมุติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ี แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ี แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 3  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

 มีค่ า เฉ ล่ีย ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดท่ี มีผล ต่อการตัดสินใจ เ ลือก เ รียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 4  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ี แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 5  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ี แตกต่างกนั 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

 1. ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี 

 2. เพื่อน าผลของการศึกษามาใช้เป็นแนวทางการพฒันาส่วนประสมการตลาดบริการ

ของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ให้มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

 3. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้สนใจจะลงทุนในกิจการสอนภาษาต่างประเทศ 

และเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้แก่นกัวจิยัท่ีตอ้งการวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

 สถานท่ีในการท าการศึกษา คือ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ี  

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู ้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศกับสถาบัน

ภาษาต่างประเทศอพัเกรด อคาเดม่ี   อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 ศึกษาถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนภาษา โดยก าหนดตวัแปรในการศึกษา คือ 

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  

  1.1 เพศ 

  1.2 อาย ุ 

  1.3 ระดบัการศึกษา 

  1.4 อาชีพ  

  1.5 รายได ้

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

ประกอบดว้ย 

  2.1  ดา้นผลิตภณัฑ ์

  2.2  ดา้นราคา 

  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

  2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

  2.5 ดา้นบุคคล 

  2.6 ดา้นกระบวนการ 

  2.7 ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 ขอบเขตด้านเวลา 

 ท าการศึกษาตั้งแต่ 1 กนัยายน 2560 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

สอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อเคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ก าหนดความหมายของศพัท ์

ท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 

 ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผูเ้รียนชาวไทยท่ีเขา้รับการบริการในสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ

อพัเกรด อคาเดมี 

 สถาบันสอนภาษาต่างประเทศอัพเกรด อคาเดมี่ หมายถึง  โรงเรียนท่ีให้บริการสอน

ภาษาต่างประเทศ ท่ีไดรั้บการจดทะเบียน โดยคิดค่าสอนเป็นรายชัว่โมงหรือต่อหลกัสูตรการเรียน 

ตั้ งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงนอกจากการเรียนการสอนแล้วยงัแนะแนวเก่ียวกับ 

การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ และบริการแปลภาษา 

 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ หมายถึง การท่ีการส่ือสารการตลาดต่าง ๆ ของทางสถาบนั 

ท่ีมีผลโน้มน้าวในการตดัสินใจสมคัรเรียน โดยไดรั้บขอ้มูลจากปัจจยัการตลาดได้แก่ ผลิตภณัฑ์

หรือบริการ ราคา สถานท่ี การส่งเสริม รวมถึงการใหบ้ริการ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของตลาด

บริการจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมทางการตลาดของสินคา้ทัว่ไป โดยประกอบด้วย 7Ps 

ไดแ้ก่ 

 1. ผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Product or Service) คือ หลกัสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ ท่ี

ได้เปิดให้ผูส้นใจท่ีจะศึกษาเรียนภาษาได้มาสมัครเรียน ได้แก่ หลักสูตรท่ีเปิดสอน ห้องเรียน 

อาจารยผ์ูส้อน ความเหมาะสมของระยะเวลาเรียน ความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจ 

 2.  ราคา (Price) คือ การก าหนดราคาในการเรียนการสอนภาษาของหลกัสูตรต่าง ๆ ของ

ทางสถาบนัสอนภาษา ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการเรียน และวธีิการช าระเงิน 

 3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) คือ ส านกังานและหอ้งเรียนท่ีจดัไวส้ าหรับการเรียน

การสอน ได้แก่ความสะดวกสบายในการเดินทาง ท าเลท่ีตั้ งใกล้ย่านธุรกิจและแฟชั่น รวมถึง 

ท่ีจอดรถ และการตกแต่งสถานท่ี 

 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือกิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงเพื่อท่ีจะเป็นการเพิ่มยอดขาย การสมัครเรียน และประชาสัมพันธ์ให้แก่โรงเรียน ซ่ึง 

การส่ือสารตลาดก็เป็นส่วนส าคญัมากในจุดน้ีในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

และกิจกรรม ซ่ึงมีรูปแบบและกลวิธีในการส่ือสารการตลาดเพื่อนท่ีจะส่ือสารไปยงักลุ่มผูรั้บสาร 
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ไดแ้ก่ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ ข่าวประชาสัมพนัธ์ของส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 

และการจดักิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองในโอการพิเศษ เช่น วนัเกิดของลูกคา้ วนัครบรอบทางสถาบนั 

วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้ 

 5.  บุคคล (People) คือ บุคคลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการให้บริการในสถาบนั

สอนภาษา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและท าหนา้ท่ีลงทะเบียนเรียน ครูผูส้อนชาวไทยและชาวต่างชาติ 

และพนกังานอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการใหบ้ริการของสถาบนัสอนภาษา 

 6.  กระบวนการ (Process) คือ การให้บริการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อสร้าง 

ความสะดวกสบายให้แก่ลูกคา้เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นจุดดึงดูดให้แก่โรงเรียน ไดแ้ก่ การตอ้นรับของ

พนกังาน การใหข้อ้มูลและการบริการตลอดจนการแนะแนวคอร์สเรียนท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ลูกคา้ 

 7.  ก ารส ร้ า งและการน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence)  คื อ 

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสถาบนัสอนภาษา ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยอ านวย

ความสะดวกสบายให้แก่ผู ้เรียนและลูกค้าท่ีเข้ามาติดต่อ ได้แก่ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้  

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดภายในอาคาร



 

 

บทที ่2 
 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

 การศึกษาการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ไดน้ าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีศึกษา

คน้ควา้มาเพื่อใช ้ประกอบการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา การสนบัสนุนเหตุผล การศึกษาคน้ควา้ 

และประกอบการน าเสนอผลการใชป้ระโยชน์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาไดก้ าหนดไว ้

โดยไดเ้รียบเรียงและน าเสนอไวเ้ป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ 

 2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถาบนัสอนภาษาอพัเกรด อคาเดม่ี 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 4. แนวคิดทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

 5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 6. กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ 

 โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเร่ิมข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4 เม่ือรัฐบาลให้ความส าคญั 

ในด้านการศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้ได้ประชาชนท่ีมีคุณภาพโดยพฒันาอย่างต่อเน่ือง และ

กลายเป็นนโยบายท่ีส าคญัของรัฐ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 5 ทรง

มีพระราชด าริให้สมเด็จพระมหาสมณะเจา้กรมพระยาวชิระญาณวโรรส ดูแลเร่ืองระบบการศึกษา

ดังกล่าว และได้เปล่ียนระบบการศึกษาจากการร ่ าเรียนแต่ภายในวดัให้กลายเป็นโรงเรียน 

เพราะว่าโรงเรียนเป็นสถานศึกษาท่ีสามารถขยายและพัฒนาการศึกษาได้รวดเร็วและทั่วถึง  

ในขณะเดียวกนันั้น ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่การเปล่ียนแปลงหลากหลายดา้นเพราะประเทศไทยไดรั้บ

อิทธิพลจากการติดต่อคา้ขายระหวา่งประเทศกบัชนชาติทางตะวนัตก เช่น วชิาการแพทย ์สมยัใหม่ 
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รวมไปถึงการส่ือสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการเข้ามา 

ของพวกมิชชันนารีได้ท าให้เกิดโรงเรียนสอนศาสนาไปพร้อม ๆ กับการสอนภาษาอังกฤษ  

และวิชาสามญัทัว่ไปข้ึน โดยมีบุคคลท่ีส าคญัคือ ฟ. ฮีแลร์ เป็นผูมี้ส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียน

มิชชนันารีท่ีส าคญั ๆ ขณะเดียวกนั ชนชาติจีนซ่ึงเขา้มาพึ่งพระบรมโพธ์ิสมภา ก็ไดร้วมกลุ่มก่อตั้ง

โรงเรียนสอนภาษาจีนข้ึนทั้ งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ส่ิง ท่ีได้พัฒนาตามมา 

ก็คือโรงเรียนกวดวิชา เพื่อให้ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถเรียนไดใ้นเวลาปกติ ซ่ึงโรงเรียนกวดวิชาท่ี 

โด่งดังท่ีสุดในตอนนั้นก็คือ โรงเรียนวดัสุทศัน์ และโรงเรียนวดัมหรรพารามวรวิหาร เป็นต้น 

ปัจจุบนัธุรกิจการศึกษาในประเทศไทยท่ีมีการเปิดให้บริการอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนอง 

ความตอ้งการกบักลุ่มผูเ้รียนท่ีมีวตัถุประสงค์ในการเรียนท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยสามารถแบ่ง

ประเภทได ้(ศูนยว์จิยักสิกร, 2556) ดงัน้ี 

 สถาบันสอนวชิาสามัญ และสถาบันกวดวชิา 

 สถาบนัสอนวิชาสามญั และสถาบนักวดวิชา คือ การกวดวิชาต่าง ๆ อาทิ คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา เป็นตน้ โดยมีการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิค

การท าขอ้สอบ สถาบนัในลษัณะน้ีมีแนวโนม้ท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ีการเลือกใชบ้ริการ

มกัข้ึนอยูก่บัช่ือเสียงของสถาบนั รวมถึงอาจารยผ์ูส้อน และคุณภาพของหลกัสูตรเป็นหลกั โดยอาจ

เกิดจากการบอกต่อจากผูท่ี้เคยเรียนแลว้ ซ่ึงมีการการันตีจากผลการเรียนของนกัเรียนท่ีดีข้ึน รวมถึง

การสอบเขา้มหาวทิยาลยั และการสอบคดัเลือกอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

 สถาบันเสริมทกัษะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้

 1. หลกัสูตรเสริมทกัษะดา้นภาษา ไดแ้ก่ ภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ทั้งน้ียงัสามารถแบ่ง

ออกตามกลุ่มผูเ้รียนไม่ว่าจะเป็นหลกัสูตรส าหรับผูใ้หญ่ หรือส าหรับเด็ก ซ่ึงผูท่ี้มีความสนใจเรียน

ทางดา้นภาษามกัมีเป้าหมาย เพื่อพฒันาทกัษะ แลว้สามารถน ามาปรับใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ในดา้น

การท างาน และการเรียนของตน โดยเหตุผลดงักล่าวส่งผลท าให้ภาพรวมตลาดของธุรกิจกลุ่มน้ีมี

การขยายตวัสูงข้ึน และมีการเปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในปัจจุบนัเร่ิมเข้าสู่ภาวะอ่ิมตวั  

แต่ยงัคงเติบโตอยูใ่นส่วนของธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงเท่านั้น 

 2. หลักสูตรการเสริมทักษะอ่ืน เช่น การสอนศิลปะ การสอนดนตรี การสอน

คอมพิวเตอร์ การสอนเตน้ร า การสอนท าอาหาร รวมถึงหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพทางความคิด

และความจ า ซ่ึงสถาบนัเสริมทักษะเหล่าน้ี มีแนวโน้มขยายตวัสูงข้ึน และมกัเน้นไปยงักลุ่มลูกคา้ 

วยัเด็กเพราะผูป้กครองจะให้ความส าคญั และส่งบุตรหลานเขา้เรียนเสริม เพื่อให้เด็กมีวุฒิภาวะ 
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ทางอารมณ์ รวมถึงมีกระบวนการทางความคิดเป็นล าดบัขั้นตอน ท าให้มีสมาธิ รู้จกัวิธีคิด และ 

มีเหตุผล รวมทั้งเป็นการเสริมความสามารถพิเศษใหก้บัเด็ก ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

 

ข้อมูลทัว่ไปของสถาบันสอนภาษาอพัเกรด อคาเดมี่ 

  สถาบันสอนภาษาอัพเกรด อคาเดม่ี  (อัพเกรด เอ็ดดูเคชั่น) เป็นสถาบันท่ีมี 

การฝึกอบรมท่ีเน้นคุณภาพในเร่ืองการเรียนการสอน ด าเนินการเรียนการสอนโดยอาจารย์

ผูเ้ช่ียวชาญ และ เจา้ของภาษาท่ีถูกฝึกอบรมท่ีมีประสบการณ์ได้เร่ิมเปิดบริการเม่ือปี พ.ศ. 2552 

เป็นตน้มา โดยสาขาแรกตั้งอยู่ต  าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554  

ไดท้  าการเปิดสาขาท่ี 2 ข้ึน เน่ืองจากมีผูเ้รียนสนใจลงทะเบียนเรียนเพิ่มมากข้ึน พร้อมกบัการรองรับ

กบัเขา้สู่ประชาคมอาเซียนจึงมีผูส้นใจเรียนภาษามากข้ึนและมีการเปิดหลกัสูตรท่ีก าลงัจะเปิดใหม่ 

โดยต่อมาไดท้  าการเปิดสาขาท่ี 2 ซ่ึงตั้งอยู ่ตั้งอยูท่ี่ 117/3 ถ.อินทวโรรส  ต าบลพระสิงห์  อ าเภอเมือง  

จงัหวดัเชียงใหม่ และ ในปี พ.ศ. 2556  ได้ขยายห้องเรียนเพิ่มโดยเช่าตึกส่วนบนของร้านกาแฟ 

อิน ทู เดอะ วดู สถาบนัสอนภาษาอพัเกรด อคาเดม่ี นอกจากจะเนน้การเรียนการสอนท่ีเนน้คุณภาพ

แล้ว ยงัเน้นเร่ืองการดูแลผูเ้รียนโดยผูเ้รียนจะต้องไม่เกิดความกังวลใจและมีความรู้สึกอึดอัด 

ในห้องเรียนท่ีมีผูเ้รียนมากเกินไป  ดังนั้นทางสถาบนัจะจ ากัดจ านวนผูเ้รียนไม่ให้มากเกินไป 

เพื่อความสะดวกในการเรียนการและการซกัถามในหอ้งเรียน ส่ิงส าคญัของผูเ้รียนแต่ละหลกัสูตรจะ

มีการสอบวดัระดับก่อนการเรียนเพื่อจะได้ลงทะเบียนตามระดับของตวัเอง  หลักสูตรท่ีมีทั้ ง

ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากท่ีสุดของสถาบนัสอนภาษาอพัเกรดอคาเดม่ี คือ หลักสูตรส่วนตวั 

(Private Class) โดยท่ีผู ้เ รียนสามารถจับกลุ่มมาเรียนกันเองเพื่อเรียนตามหลักสูตรท่ีตนเอง 

ต้องการได้  โดยค่ าบ ริการจะ คิดตามจ านวนคน หลัก สูตรน้ีหากจับก ลุ่มมา เ รียนเยอะ  

ค่าบริการชัว่โมงในการเรียนยิ่งถูกลง ทุกหลกัสูตรจะมีการติดตามผลจากเจา้หนา้ท่ีอย่างสม ่าเสมอ

เพื่อให้เกิดเป็นระบบท่ีสามารถรับรองผลไดโ้ดยมีการสอบวดัระดบัก่อนเรียน สอบระหว่างเรียน 

และสอบหลังจากจบหลักสูตร ซ่ึงหากผูเ้รียนปฏิบัติตามกฎของการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

ของทางสถาบนัท่ีจดัให ้ก็จะสามารถรับประกนัวา่ผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนได ้

  สถาบนัสอนภาษาอพัเกรด อคาเดม่ี มีการเรียนการสอนหลักสูตรท่ีหลากหลาย 

ตั้ งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยทุกระดับจะมีอาจารย์ผู ้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ในหลกัสูตรนั้น ๆ ดูแลผูเ้รียนอยา่งเพียงพอ สถาบนัสอนภาษาอพัเกรด อคาเดม่ี เปิดสอนหลกัสูตร

ภาษาองักฤษ ภาษาเกาหลี  ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมนั ทั้งหลกัสูตรพื้นฐาน 
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เตรียมสอบ และเตรียมสอบเฉพาะด้าน โดยภาษาท่ีมีคนสนใจเรียนมากท่ีสุดคือ ภาษาองักฤษ  

สามารถแบ่งหลกัสูตรไดด้งัน้ี   

  1. หลกัสูตรภาษาองักฤษทัว่ไป  

  2. หลกัสูตรเพื่อการสนทนาภาษาองักฤษระดบั 1  

  3. หลกัสูตรเพื่อการสนทนาภาษาองักฤษระดบั 2  

  4. หลกัสูตรเพื่อการสนทนาภาษาองักฤษระดบั 3  

  5. หลกัสูตรเตรียมสอบ TOEIC  

  6. หลกัสูตรเตรียมสอบ TOEFL, IELTS  

  7. หลกัสูตรเตรียมสอบข้ึน ม.1  

  8. หลกัสูตรเตรียมสอบ ม.6  

  9. หลกัสูตรแกรมม่าระดบั 1  

  10. หลกัสูตรแกรมม่าระดบั 2 

  11. หลกัสูตรแกรมม่าระดบั 3 

  12. หลกัสูตรส่วนตวั (Private Class) 

  นอกจากมีการเรียนการสอนภาษาแล้ว ยงัมีบริการแปลภาษา แปลทะเบียนสมรส 

แปลบทคดัย่อ แปลทะเบียนราษฏ์ต่าง ๆ พร้อมรับรองคุณภาพแปลเอกสารราชการต่าง ๆ รับรอง

เอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่าง ๆ ท่ีตั้ งอยู ่

ในประเทศไทย อีกทั้งมีบริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศท่ีมีมากกวา่ 10 ประเทศ ให้ค  าปรึกษา

เรียนต่อต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  เ ช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศอเมริกา  

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด ์ประเทศแคนาดา ประเทศสิงคโปร์  เป็นตน้ พร้อมทั้งยืน่ขอ

วซ่ีาอยา่งเตม็รูปแบบ มีบริการช่วยเหลือในเร่ืองของค่าใชจ่้ายและงบประมาณ  
 

แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือหรือปัจจยัทางการตลาดท่ี

ควบคุมได้ท่ีธุรกิจ ตอ้งใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย หรือเพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการของตน 

ประกอบดว้ยส่วนประกอบ 7 ประการ หรือ7 P’s คือ ผลิตภณัฑ์ (Product) การตั้งราคาค่าบริการ 

(Price) การจัดจ าหน่าย (Place)  การส่งเสริมการจ าหน่ายบริการ (Promotion) บุคคล (People) 
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หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) และ กระบวนการ (Process) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2550 : 35-36 )    

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือ หรือปัจจยัทางการตลาด

ท่ีผู ้ประกอบการและนักการตลาดใช้ควบคุมทิศทางในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถ

ตอบสนอง ความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เป็นการกระตุน้ให้กลุ่ม

เป้าหมาย เกิดความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนมา (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท์  

วารีวนิช, 2551 : 50) 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องคป์ระกอบการด าเนินงานทางการตลาด (สุดาพร 

กณฑลบุตร, 2552 : 132)   

 กลยุทธ์ทางการตลาดประกอบไปดว้ยการเลือกตลาดเป้าหมายและการจดัท าส่วนผสม

ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดของบริการมีองค์ประกอบ 4 อย่าง เท่ากนั ทั้งกบัสินคา้ 

และบริการ อย่างไรก็ดีลกัษณะพิเศษของบริการท าให้การสร้างส่วนประสมทางการตลาดของ

บริการเป็นเร่ืองราวท่ีน่าสนใจมากข้ึน องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ประกอบด้วย การสร้างบริการ การวางราคาค่าบริการ การจดัจ าหน่ายบริการ และการส่งเสริม

บริการ (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546 : 337-339) 

 ดงันั้น สามารถสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดนั้น คือเคร่ืองมือทางการตลาด

ส าหรับธุรกิจการบริการ ท่ีแตกต่างกบัธุรกิจการผลิตสินคา้ คือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถเก็บรักษา

ไวไ้ด้ และไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้เหมือนกันทุกประการได้ จึงจ าเป็นต้องน าเคร่ืองมือ 

ทางการตลาดบริการ (7Ps) มาใช ้โดยจะตอ้งมีการค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั ซ่ึง

จะตอ้งมีการเน้นถึง พนกังาน กระบวนการให้บริการ และสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยั

ส าคัญในการส่งมอบบริการ ส าหรับสถาบนัสอนภาษา เป็นการบริการท่ีมีผลิตภณัฑ์หลัก คือ

หลักสูตรการเรียนการสอน และการบริการ ซ่ึงในการส่งมอบผลิตภณัฑ์ แก่ผูม้าใช้บริการจึง

จ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือทางการตลาดบริการ (7Ps) มาใชเ้พื่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 

 แนวคิดด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) 

 สุพรรณี อินทร์แกว้ (2553 : 106-107) สรุปแนวคิดดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง กิจกรรมการบริการท่ีธุรกิจจดัท าข้ึนเสนอขายเพื่อ

สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ  และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่า
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ของผลิตภณัฑ์นั้นๆ ผลิตภณัฑ์บริการ เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น ไม่มีตวัตน ลักษณะการผลิตบริการ 

แตกต่างส้ินเชิงกบัการผลิตสินคา้ทัว่ไป  การไดม้าซ่ึงสินคา้ จะไดจ้ากการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัร คน 

และวตัถุดิบท่ีตอ้งผา่นกระบวนการผลิตต่าง ๆ ตามขั้นตอน ซ่ึงการไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์บริการจะได้

จากการปฏิบติัของผูข้ายบริการแต่ละประเภท ฉะนั้นคุณภาพของการบริการจะเป็นอยา่งไร ข้ึนอยู่

กบัการปฏิบติัของผูใ้ห้บริการ หรือผูข้ายบริการและความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการเป็นส าคญั กรณี

ของสถาบนัสอนภาษา ผลิตภณัฑ ์หมายถึง จ านวนชัว่โมงการเรียนต่อหลกัสูตร หรือ วชิาเรียนนั้น ๆ 

โดยแต่ละสถาบนัสอนภาษาก าหนดเวลาเปิดสอนแต่ละหลักสูตร รูปแบบของเอกสาร รูปแบบ

หลกัสูตร หรือเน้ือหาของการเรียนรวมถึงช่ือเสียงความน่าเช่ือถือ และภาพลกัษณ์ของสถาบนัสอน

ภาษา 

 2. ดา้นราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีคิดเป็นค่าผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือจ านวน

มูลค่ารวมท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่าย เพื่อแลกกบัผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีหรือใชสิ้นคา้หรือบริการ 

ซ่ึงการตั้งราคาส าหรับธุรกิจบริการนั้น ตอ้งค านึงถึงคุณค่าของบริการ ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ และคุณค่าจะ

เท่ากบั คุณประโยชน์ของบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บลบค่าใช้จ่ายของลูกคา้ กรณีของสถาบนัสอนภาษา 

ราคา หมายถึง ค่าเล่าเรียนของหลกัสูตรต่าง ๆ ตามสถาบนันั้น ๆ รูปแบบ การคิดค่าเล่าเรียน รวมทั้ง

รายละเอียดต่าง ๆ ของค่าเล่าเรียน 

 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถึง การจดัสถานท่ีส าหรับให้ลูกคา้มารับ

บริการ ซ่ึงการจดับริการจ าหน่ายบริการจะมีงานท่ีเก่ียวขอ้งอยู ่2 ประการดว้ยกนั คือ การจดัช่องทาง

การจดัจ าหน่าย บริการไม่สามารถเลือกวิธีการจดัช่องทางจ าหน่ายท่ีซบัซ้อนได ้วิธีเหมาะสมท่ีสุด

คือการใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยตรง ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสั้ นท่ีสุด ช่องทางการจ าหน่ายบริการ

อาจจะสั้นเม่ือเทียบกบัการจ าหน่ายสินคา้ทัว่ ๆ ไป แต่ความซบัซ้อนของช่องทางการจ าหน่ายแต่ละ

ประเภทย่อมไม่เหมือนกัน จึงมีตัวแทนต่าง ๆ เกิดข้ึนมาเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ

เคล่ือนยา้ยบริการจากผูข้ายไปยงัผูซ้ื้อได้ดีข้ึน เช่น Agent  ธุรกิจท่องเท่ียว นายหน้าขายประกัน 

 เป็นตนั ท าเลท่ีตั้งสถานท่ีใหบ้ริการ เน่ืองจากลกัษณะของบริการเม่ือผลิตแลว้ไม่สามารถจะขนยา้ย

ไปได ้หรือเก็บรักษาไวไ้ด ้ดงันั้นการท่ีจะสามารถครอบคลุมตลาดไดก้วา้งขวาง จึงข้ึนอยู่กบัการ

เลือกท าเลท่ีตั้ งเป็นส าคัญ ควรเลือกท าเลท่ีตั้ งให้เหมาะสม ครอบคลุม และใกล้กับกลุ่มลูกค้า  

ของบริการแต่ละประเภท  กรณีของสถาบนัสอนภาษา หมายถึง ท าเลท่ีตั้งของโรงเรียนสอนภาษา

ซ่ึงควรจะอยู่ในสถานท่ีท่ีสามารถหาพบได้ง่าย ตั้งอยู่ใกล้บริเวณชุมชน ใจกลางเมือง หรือใกล้

หา้งสรรพสินคา้ การเดินทางไปมาสะดวก รวมถึงการมีท่ีจอดรถไวใ้หบ้ริการอยา่งเพียงพอ 
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 4. ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีส าคญั 

ท่ีธุรกิจใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัองคก์รและบริการให้ลูกคา้

เกิดการรับรู้และตดัสินใจในท่ีสุด กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมีวตัถุประสงค์เพื่อหาลูกคา้ใหม่ 

และรักษาลูกคา้เก่าโดยการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้ ดงันั้น องคก์รจะตอ้งมีฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ี

ดีเพื่อทราบพฤติกรรมและความตอ้งการของลูกคา้และสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่าง

เหมาะสม  การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการ สามารถท าไดทุ้กรูปแบบ เช่นเดียวกบัการขาย

สินคา้ ท่ีเรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ประกอบดว้ย 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใช้บุคคล โดยผ่านส่ือ

ต่าง ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายโฆษณา 

  4.2 การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นเคร่ืองมือในการสร้าภาพพจน์ธุรกิจ 

โดยเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบับริการ โดยใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น การใหข้่าวสาร (News) จดัเหตุการณ์พิเศษ 

(Special Event)  สปอนเซอร์ (Sponsor) บริการสังคม (Public Service)  

  4.3  การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่งเสริม

การตลาดบริการ คือพนกังานขาย ดว้ยลกัษณะท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้พนกังานขายจึงมีบทบาท

ส าคญัในการอธิบายประโยชน์และลกัษณะของบริการใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจ และแนะน าชุกจูงให้ซ้ือบริการ

ต่าง ๆ ไดดี้กวา่การส่งเสริมการตลาดวธีิอ่ืน ๆ 

  4.4 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นเคร่ืองมือท าหรือกิจกรรมทาง

การตลาดนอกจากการขายโดยการโฆษณา การใช้พนักงาน เช่น การแจกคูปอง เพื่อให้ลูกค้า

เป้าหมายมารับบริการ เพราะมีสัดส่วนลดตามคูปองจูงใจ เป็นต้น กรณีของสถาบนัสอนภาษา  

การส่งเสริมการขาย ได้แก่ การแจกของแถมหรือลดราคาในกรณีท่ีสมัครภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดให้ หรือสมัครเป็นรายแรก ๆ ตามท่ีสถาบันก าหนด รวมทั้ งใบปลิว แผ่นพบั แนะน า 

โรงเรียนหลกัสูตร ป้ายโฆษณา เวบ็ไซต ์การประชาสัมพนัธ์  

 5.  ด้านบุคคล (People) หมายถึง  พนักงานในธุรกิจบริการประกอบด้วย เจ้าของ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง 3 กลุ่มมีผลต่อคุณภาพการให้บริการ  เจา้ของ และผูบ้ริหาร 

กลุ่มน้ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการให้บริการลูกคา้ ก าหนดหน้าทีความรับผิดชอบ

ของพนกังาน ออกแบบกระบวนการการให้บริการ และการแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการให้บริการ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ หากเจา้ของ และผูบ้ริหารขาดความสามารถในการจดัการ 

พนกังานขาดจิตส านึกในการให้บริการท่ีดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ
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ของลูกคา้ พนักงานส่วนหน้าและส่วนหลงั พนักงานส่วนหน้าเป็นบุคคลท่ีต้องการติดต่อ และ

ให้บริการลูกค้าโดยตรง พนักงานส่วนหลังเป็นฝ่ายสนับสนุนท่ีจะท าให้บริการสมบูรณ์ ทั้ งน้ี

พนกังานทั้งส่วนหนา้และส่วนหลงัท างานร่วมกนั เพื่อส่งมอบบริการท่ีมีคุณค่าแก่ลูกคา้ จะขาดส่วน

ใดส่วนหน่ึงมิได้ โดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้าจะมีบทบาทอยู่ในสายตาลูกค้าเสมอ กรณีของ

สถาบนัสอนภาษา บุคคลหรือพนกังาน รวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงควรจะมีความรู้ในเน้ือหาท่ีสอน

เป็นอยา่งดี สามารถตอบค าถามและอธิบายขอ้สงสัยในการเรียนแก่นกัเรียนพร้อมทั้งช้ีแนะแนวทาง

ให้แก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดทั้งดูแลเอาใจใส่นกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง และเจา้หนา้ท่ีท่ีให้บริการ

ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีแนะน าหลกัสูตรการเรียน เจา้หนา้ท่ีท่ีจดัการ

ค่าเล่าเรียน เป็นตน้ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีควรให้บริการไดต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ดว้ยความสุภาพ 

รวดเร็ว และเตม็ใจใหบ้ริการ 

 6. ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการให้บริการ เป็นส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของธุรกิจบริการท่ีตอ้งอาศยัพนักงาน และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก ควรจดัให้บริการในลักษณะ One Stop 

Service ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบกระบวนการในเวลาและสถานท่ีเดียวกนั โดยไม่ให้ลูกคา้ตอ้งเดินไป

ติดต่อหลายแผนกเหมือนอยา่งเก่าท่ียงัไม่มีเคร่ืองมือทนัสมยั เช่น คอมพิวเตอร์ใชใ้นปัจจุบนั ในทุก

ขั้นตอนของการให้บริการ ตั้งแต่ลูกคา้โทรศพัท์หรือเขา้มาติดต่อพนกังานตอ้นรับหรือพนกังานรับ

โทรศพัท์จะเป็นด่านแรกท่ีลูกค้าประทบัใจหรือไม่หากลูกค้าไม่ประทบัใจคร้ังแรก อาจจะไม่

กลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังถดัไป ดงันั้น การบริการตั้งแต่ขั้นตอนแรก มีความส าคญัท่ีสุด ในการท่ี

จะรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัท และเป็นลูกค้าท่ีจงรักภักดีตลอดไป ผูบ้ริหารจะต้องฝึกอบรม

พนกังานให้ส่งมอบบริการอยา่งมีคุณภาพและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของ

วงจรบริการจนลูกคา้ออกจากวงจรบริการไป กรณีของสถาบนัสอนภาษา กระบวนการให้บริการให้

ลูกคา้ หมายถึง การบริการตั้งแต่การรับสมคัรนกัเรียน การประเมินความรู้ก่อนการเขา้เรียน การจดั

จ านวนนกัเรียนต่อชั้นเรียน การจดัการตารางเรียน ดูแลนกัเรียนระหวา่งเรียน และการทดสอบผล

หลงัจากจบจากชั้นเรียนหรือจบหลกัสูตรการเรียนรวมถึงการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียน 

 7.  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ปัจจยั

ในการเลือกใช้บริการ ได้แก่ ตัวอาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการให้บริการ เช่น  

การตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศภายในส านกังาน เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ การจดัสรรพื้นท่ีบริการห้องน ้ า 

เคร่ืองใช้ส านักงาน ป้ายประชาสัมพนัธ์ตลอดจนแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีมีไวบ้ริการลูกคา้ ส่ิงต่าง ๆ 



        17 

 

ดงักล่าวจะเป็นเคร่ืองหมายแทนคุณภาพการบริการ จะเห็นว่าปัจจุบนัธุรกิจบริการทัว่ ๆ ไปต่างก็

พยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพให้ลูกคา้ สะดวกรวดเร็ว และประทบัใจ กรณี

ของสถาบนัสอนภาษา ลกัษณะทางกายภาพ หมายถึง สภาพห้องเรียนความสะอาด ความสะว่าง 

สะดวกสบาย  ความทนัสมยั ความเพียงพอของจ านวนหอ้งเรียนและความพร้อมของอุปกรณ์ส่ือการ

สอนท่ีสวยงามทนัสมยั รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนและการมอบความสะดวกให้

ผูเ้รียนเขา้มาเรียนในสถาบนั จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพของการใหบ้ริการสถาบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

แนวคิดทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์  

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550 : 38-39) กล่าววา่ ปัจจยัส่วนบุคคลรวมถึงอายุ เพศ วงจร ชีวิต

ของครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นตน้ ลกัษณะดังกล่าวมีความส าคญัต่อนักการตลาดเพราะ 

เก่ียวกบัอุปสงค ์(Demand) ในตวัสินคา้ทั้งหลาย การเปล่ียนแปลงทางปัจจยัส่วนบุคคล ช้ีให้เห็นถึง

การเกิดข้ึนของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป หรือลดความส าคญัลง 

 1. อายุ นักการตลาดตอ้งค านึงถึงความส าคญัของการเปล่ียนแปลง ของประชากรใน

เร่ืองของอายดุว้ย 

 2.  เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท างานนอกบา้นเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ นักการตลาด

ตอ้งค านึงว่าปัจจุบนั สตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ ซ่ึงท่ีแลว้มาผูช้ายเป็นผูติ้ดสินใจซ้ือ นอกจากบทบาท

ของสตรี และบุรุษบางส่วนท่ีซ ้ ากนั 

 3.  วงจรชีวิตครอบครัว  ขั้ นตอนแต่ละขั้ นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัว 

เป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัของพฤติกรรม โดยขั้นตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบ่งออกเป็น 9 

ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 4.  การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การรู้ว่าอะไรเกิด

ข้ึนกบัการศึกษา และรายไดเ้ป็นส่ิงส าคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้คนมี 

 ปรมะ สตะเวทิน (2546 : 105) เสนอว่าคนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน จะมี 

ลกัษณะทางจิตวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 

 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอยา่งมากใน 

เร่ืองความคิดค่านิยม ทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรม และ สังคมจะก าหนดบทบาท รวมทั้งกิจกรรม 

ของคนสองเพศไวต่้างกนั  
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 2. อายุ เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ี

อายุน้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่า คนท่ีอายุมากใน 

ขณะท่ี คนอายุมากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้าย

กวา่ คนท่ี มีอายนอ้ย เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั 

  3. การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีท า ให้คนมีความคิดค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั 

คนท่ีมีการศึกษาสูงจะไดป้รียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูท่ี้มีความกวา้งขวางและ 

เขา้ใจสารดีแต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถา้ไม่มีหลกัฐาน หรือเหตุผลเพียงพอ 

 4. สถานะทางสังคม และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคมของ 

บุคคล มีอิทธิพลอย่างส าคญั ต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม 

ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายท่ีต่างกนั 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 57-59) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปร

ลกัษณะส่วน บุคคลประกอบดว้ย เพศ สถานภาพ อาย ุครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบั

การศึกษา 11 อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลเป็นลกัษณะท่ีส าคญั และสถิติท่ี

วดัได้ของ ประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลกัษณะด้านจิตวิทยาและ

สังคม วฒันธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ขอ้มูลดา้นประชากร

จะสามารถเขา้ถึงและ มีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์

ต่างกนัจะมีลกัษณะทาง จิตวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี  

 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ 

เพศหญิง มีแนวโนม้มีความตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกวา่เพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้

มีความ ต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้ น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดี ให้เกิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิง และเพศชายมี

ความแตกต่างกนัอย่าง มากในเร่ืองความคิด ค่านิยมและทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม 

ก าหนดบทบาทและ กิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั  

 2. อาย ุเป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ี

อายุ น้อยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก 

ในขณะท่ีคนอายุมากมกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิ์ยม ยึดถือการปฏิบติัระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้าย

กว่าคนท่ีมีอายุน้อย เน่ืองจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการใช้ส่ือมวลชนก็

ต่างกนัคนท่ีมีอายมุากมกัจะใชส่ื้อเพื่อแสวงหาข่าวสารส าคญัมากกวา่ความบนัเทิง 
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  3. การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกต่างกนั

คนท่ี มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผูมี้ความกวา้งขวาง 

และเขา้ใจสารไดดี้ แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ี

คนมีการศึกษาต่างมกัจะใชส่ื้อประเภท วทิย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ หากผูมี้การศึกษาสูงมีเวลาวา่ง

พอก็จะใช้ส่ือ ส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสาร 

จากส่ือส่ิงพิมพ ์มากกวา่ประเภทอ่ืน 

  4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได ้และสถานภาพทางสังคมของ

บุคคล มีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสารเพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม

ประสบการณ์ ทศันคติค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกนั ปัจจยับางอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูรั้บสารแต่ละ

คนเ ช่นปัจจยั ทางจิตวทิยา และสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กัมปนาท เนตรภักดี  (2550)  ศึกษาเ ร่ือง “ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษท่ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษวอลลส์ตรีท” พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีเรียนภาษาองักฤษท่ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษวอลล์สตรีท จ านวน 

200 คน ก าหนดตวัอย่างดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ โดยพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23-30 ปี การศึกษาระดบัสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000- 30,000 บาท พกัอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมการตลาดโดยรวมมีอิทธิพลตดัสินใจเลือกเรียนท่ีสถาบันสอน

ภาษาองักฤษวอลลส์ตรีท ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบั

แรก ได้แก่ สามารถเรียนได้ไม่จ  ากดัชัว่โมง ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของสถาบนัของสถาบนั

ภาษา และความน่าเช่ือถือของอาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั ดา้นราคา 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ราคาเรียนคุม้ค่ากบัผลท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บ ราคาเรียนท่ีเหมาะสม และราคาสูงกวา่สถาบนัอ่ืน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมี

ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถเดินทางมาเรียนไดส้ะดวกสบาย อยูใ่กล้

บา้น หรือ ท่ีพกั และอยูใ่นแหล่งชุมชน ศูนยก์ารคา้   ดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย

ระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ท่ีปรึกษาแนะน าแนวทางการเรียนตลอดหลักสูตร 

มีโปรโมชัน่ลดราคาหรือเพิ่มจ านวนคอร์สให้ และป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่าง ๆ ดา้นบุคคล ปัจจยั
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ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีทุกคนใหบ้ริการดว้ยความเต็ม

ใจและรอยยิ้ม Personal Tutor และ Consultant ทุกคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และเจา้หน้าท่ี

ทุกคนสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย

ระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย ห้องเรียนมีขนาด

พอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน และมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน ดา้นกระบวนการ 

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถเลือกวนัและเวลาเรียนท่ี

ท่านสะดวกได ้มีกิจกรรมเสริมต่าง ๆ นอกเหนือจากการเรียนทั้งในและนอกสถานท่ีเพื่อช่วยฝึก

ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ และมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเชา้มาใชป้ระกอบการเรียนการสอน 

 อรพิน ปินตา (2551) ศึกษาเร่ือง “ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย” 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 15-20 ปี ระดับการศึกษา

มธัยมศึกษาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ มีอาชีพนกัเรียนหรือนกัศึกษา ยงัไม่มีรายได ้ โดยผูต้อบ

แบบสอบถามได้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคใน 

การเลือกใช้บริการโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย ดังน้ี  

ดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนเป็นเจา้ของภาษา รองลงมาคือ 

หลกัสูตรไดรั้บการอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีส่ือการ

สอนท่ีทนัสมยัและเหมาะสม ดา้นราคา พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการแจง้รายละเอียด

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจน รองลงมาคือ อตัราค่าเรียนต่อหลกัสูตรหรือชัว่โมงส่วน

รายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีราคาให้เลือกหลายระดบั ดา้นสถานท่ี พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ไดแ้ก่ การเดินทางมาเรียนมีความสะดวกและอยูใ่นท าเลท่ีปลอดภยั รองลงมาคือ สถานท่ีตั้ง

ของโรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชน ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีรถโดยสารสาธารณะผ่าน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ การแนะน าให้รู้จกัโรงเรียนจาก

บุคคลท่ีเคยใช้บริการ รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผ่านส่ือต่าง ๆ ส่วนรายการ 

ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้แก่ มีการแจกของท่ีระลึกให้ ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า รายการท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ โรงเรียนสามารถจดัวนัและเวลาเรียนตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการไดแ้ละมีการออก

ใบรับรองการฝึกอบรมตามหลกัสูตรองลงมาคือ การจดัจ านวนนกัเรียนในแต่ละชั้น ส่วนรายการท่ีมี

ค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย ดา้นบุคลากร พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูส้อนมีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพนัธ์ รองลงมาคือ อาจารยผ์ูส้อนมีความ



        21 

 

เช่ียวชาญ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีพนกังานท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ อาคาร-สถานท่ีตลอดจนห้องเรียนสะอาดจดั

บรรยากาศเหมาะสมแก่การเรียน รองลงมาคือ มีป้ายช่ือโรงเรียนท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนรายการท่ี

มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ โรงเรียนจดัให้มีขนม เคร่ืองด่ืมไวจ้  าหน่ายหรือบริการเพื่อความสะดวกของ

ลูกคา้ 

 ธศกร ดวงค า (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ 

การเลือกเรียนในหลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูบ้ริโภคในสถาบนัสอนภาษาองักฤษ

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่” เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่ม ตวัอยา่งจ านวน 320 ราย 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16 - 20 ปี ส าเร็จการศึกษาสูงสุด

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายประกาศนียบตัรวชิาชีพ มีอาชีพเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา มี ผูป้กครอง

รับผิดชอบเร่ืองค่าใช้จ่าย  และเรียนสถาบนัสอนภาษาเอยูเอ  โดยเรียนในหลกัสูตร ภาษาองักฤษ

ทัว่ไป ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน

การเลือกเรียนในหลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูบ้ริโภคในสถาบนัสอนภาษาองักฤษ 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดงัน้ี  ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบั

แรก ได้แก่ ด้าน สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง  ด้านสถาบนัมีหลักสูตรให้เลือก

หลากหลาย สามารถ สนองความตอ้งการได้  และด้านสถาบนัมีอุปกรณ์ และเอกสารประกอบ  

การเรียนการสอน เหมาะสมกบัหลกัสูตร (เช่น หนงัสือเรียน ซีดี)  ดา้นราคา ปัจจยัอยู่ท่ีมีค่าเฉล่ีย

ระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ด้านราคา ค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตรเหมาะสมกับ

จ านวนชัว่โมงการสอน  ดา้นมีการรับช าระเงินโดยจ่ายผา่น บตัรเครดิต  และดา้นสามารถผอ่นช าระ

ค่าเรียนเป็นงวดได ้ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบั 

แรก ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อการเดินทาง  ดา้นสถานท่ีตั้งติดถนนใหญ่ 

และมีทางเขา้ออกสะดวก  และดา้นการโทรศพัท์ติดต่อกบัสถาบนัท าไดง่้าย (โทรติดง่าย สายวา่ง)  

ด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจยัมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ด้าน ผูเ้รียนได้รับ

ส่วนลดพิเศษ หากมีการลงทะเบียนเรียนต่อเน่ืองในเทอมถดัไป ดา้นผูเ้รียนไดรั้บ ส่วนลดพิเศษ หาก

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกนัหลายคน และดา้นมีการโฆษณาสถาบนัดว้ยแผน่ป้าย โฆษณาขนาดใหญ่

ตามแหล่งชุมชน ด้านบุคคล ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ด้าน 

ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และสามารถอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน  

ดา้นครูผูส้อนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  และดา้นครูผูส้อนปฏิบติัผูเ้รียนทุกคนอย่างเท่าเทียม  
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ด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยอยู่ท่ี มีค่าเฉล่ียระดับความส าคัญสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 

 ด้านห้องเรียนติดเคร่ืองปรับอากาศ  ด้านสภาพบรรยากาศของสถาบนัเหมาะสมต่อการเรียน  

การสอน และด้านความสะอาดของสถานท่ีโดยรวมทั้งในและนอกห้องเรียน  ด้านกระบวนการ 

ปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับความส าคัญสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านมีการพัฒนาหลักสูตรให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และทนัสมยั  ดา้นขั้นตอนการ ลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว 

และไม่ซบัซ้อน  และดา้นมีการทดสอบวดัระดบัความรู้ในระหว่าง เรียน และก่อนการเล่ือนระดบั 

ทั้งขอ้เขียนและสัมภาษณ์กบัครูผูส้อน 

 คัทลียา จิโนเขียว (2556) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม

การใชบ้ริการของสถาบนัสอนภาษาองักฤษในจงัหวดัปทุมธานี” กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาในคร้ังน้ีคือ 

ผูท่ี้เรียนภาษาองักฤษกบัสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ในจงัหวดัปทุมธานีจ านวน 400 คน ผลการศึกษา

พบวา่ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษในระดบัปานกลาง เลือกเรียนเวลาช่วงเยน็ ในวนั

จนัทร์ ถึงวนัศุกร์ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีเป็น

นักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท และผู ้ปกครองเป็นผู ้รับผิดชอบ

ค่าลงทะเบียนเรียน โดยผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและ

พฤติกรรมการใช้บริการของสถาบนัสอนภาษาองักฤษในจงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี ดา้นบุคลกร เป็น

อนัดบั 1 อยูใ่นระดบัส าคญัมาก พบวา่ปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษ

มากท่ีสุดคือ ความเป็นกนัเอง มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และความเอาใจใส่ของอาจารยผ์ูส้อน รองลงมา

คือดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบวา่ปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษมาก

ท่ีสุดคือความพอเพียงพอของห้องเรียน โต๊ะ เกา้อ้ี และอุปกรณ์การเรียน ดา้นกระบวนการ พบว่า

ปัจจยัด้านท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษมากท่ีสุดคือ ความสะดวกรวดเร็ว  

ของขั้นตอนการให้บริการ ดา้นราคา พบวา่ปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ อตัราค่าเล่าเรียนต่อ

หลกัสูตร ดา้นผลิตภณัฑ์หรือบริการ พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ช่ือเสียงของสถาบนั ดา้น

สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิผลในการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ สถาน

ท่ีตั้งของสถาบนั อาทิ อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน มหาวิทยาลยั โรงเรียน หา้งสรรพสินคา้ ดา้นการส่งเสริม

ทางการตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจมากท่ีสุดคือ เวบ็ไซด์ เฟสบุ๊ก หรือไลน์ ท่ี

ให้ขอ้มูลของสถาบนั ตามล าดบั ในส่วนของดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการ ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญั

กบัหลกัสูตรสนทนาภาษาองักฤษ และวตัถุประสงคใ์นการเรียน เพื่อน าไปประยุกตใ์ชก้บัการเรียน

หรือการท างาน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษคือตนเอง ค่าใช้จ่ายใน 
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การเรียนภาษาองักฤษต่อหลกัสูตร เท่ากบั 5,606 บาท ความถ่ีในการเรียนภาษาองักฤษ ประมาณ 2 

หลักสูตรต่อปี และระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษ ประมาณ 2 เดือนคร่ึง ต่อ 1 หลักสูตร ซ่ึง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บริการของสถาบนัสอนภาษาองักฤษแตกต่างกนั และ 

ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการของสถาบนัสอนภาษาองักฤษ 

 นันทรัตน์ อัศวภักดีสกุล (2557) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาด

บริการในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร” เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่ม ตวัอยา่งจ านวน 400 ราย พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 17 ปี ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 6 อยู่ในโรงเรียนรัฐบาล โดยมีผลการศึกษาวิชาภาษาองักฤษภาคเรียนล่าสุด 3.01-3.50 มี

ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายค่าเล่าเรียนคือบิดาประกอบอาชีพรับจา้งอิสระทัว่ไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ย

กว่า 30,000 บาทโดยเรียนสถาบนักวดวิชาภาษาองักฤษ Enconcept มากท่ีสุด ผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส าคญัต่อแรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชา

ภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรทนัสมยั หลกัสูตรมีความ

หลากหลายให้เลือก ด้านหลกัสูตรมีมาตรฐานรับรอง และด้านจ านวนชั่วโมงเรียนเหมาะสมกบั

หลกัสูตร ด้านราคา ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ด้านราคา 

ค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสม ดา้นราคาเรียนเหมาจ่ายท่ีน่าสนใจ และสามารถผอ่นช าระค่าเล่าเรียน

เป็นงวดได ้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก 

ไดแ้ก่ ดา้นช่วงเวลาเปิดให้บริการเหมาะสม มีเวบ็ไซด์ของโรงเรียนให้บริการ และมีศุนยบ์ริการ

ขอ้มูลทางโทรศพัท์ ดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบั

แรก ได้แก่ ด้านการมีการส่งเสริมการขาย เช่น การให้ส่วนลด การถามชั่วโมงเรียน เป็นต้น  

ดา้นมีการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆอย่างเหมาะสม 

ดา้นบุคคล ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นผูส้อนมีเทคนิค 

การสอนท่ีน่าสนใจ ด้านผู ้สอนมีความรู้ความช านาญ และ ด้านผู ้สอนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นท าเล

ท่ีตั้งอยูใ่นท่ีท่ีการคมนาคมสะดวก ดา้นความปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ ดา้นห้องน ้ าสะอาด 

ด้านกระบวนการ ปัจจัยย่อย ท่ี มีค่ า เฉ ล่ี ยระดับความส าคัญสูงสุด  3 ล าดับแรก  ได้แ ก่   
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ด้านการมีการเปิดสอนหลายช่วงเวลาเพื่อให้เ ลือกเรียน ด้านการมีส่ือการสอนท่ีทันสมัย  

และดา้นการมีการสอบวดัระดบัผลเรียนอยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับแรงจูงใจในการเลือกเรียนโรงเรียน

กวดวิชาภาษาองักฤษ พบวา่กลุ่มตวัอย่างคิดวา่ปัจจยัดา้นความส าเร็จของนกัเรียนมีผลต่อการเลือก

เรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการส่ือสารแบบปากต่อปาก 

การแนะน าบอกต่อ และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์โรงเรียน อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอ

เอกสารวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการอา้งอิง เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปร ซ่ึงประกอบดว้ย 

ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด

บริการ แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ งานวิจยัของ กมัปนาท เนตรภกัดี (2550) ศึกษา

เร่ือง “ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษท่ีสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษวอลล์สตรีท”  อรพิน ปินตา (2551) ศึกษาเร่ือง “ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

อิทธิพลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงราย”  ธศกร ดวงค า (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ 

การเลือกเรียนในหลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูบ้ริโภคในสถาบนัสอนภาษาองักฤษ

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่” คทัลียา จิโนเขียว (2556) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และพฤติกรรมการใช้บริการของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในจังหวดัปทุมธานี ” นันทรัตน์  

อศัวภกัดีสกุล (2557) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกเรียน

โรงเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร”  และ 

ไดน้ ามาสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม โดยระบุตวัแปรท่ีอยูใ่นกรอบแนวคิด ให้มีการสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการวิจยั สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตการวิจยั และนิยามศพัท ์ทั้งหมดท่ีกล่าว

มานั้นเพื่อท าให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการศึกษาถึง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่”  
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบแนวความคิดใน

การศึกษา ซ่ึงพิจารณาแนวคิดต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิยั  ดงัภาพท่ี 2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่2.1 แผนผงักรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรตน้ (Independent Variables)      ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคคล  

6. ดา้นกระบวนการ 

7. ดา้นการสร้างและการน าเสนอ 

ลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ 

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ  

5. รายได ้

 



 

 

บทที ่3 
 

 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 

 

รูปแบบการวจัิย 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ี จังหวดัเชียงใหม่  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมีวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรภาษาของสถาบนั

สอนภาษาอัพเกรด อคาเดม่ี อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2559 จ  านวน 1,124 คน 

(อพัเกรด อคาเดม่ี, 2559) 

 2. กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัโดยใช้การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างและไดใ้ช้

สูตรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95 % 

ความผดิพลาดไม่เกิน 5 % ดงัสูตรของ Taro Yamane (ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์, 2555 : 267)  ดงัน้ี 

 

     สูตร n   =  
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 
 

 

       n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

       N  =  ขนาดของประชากร 

        e  =  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้= 0.05 
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  แทนค่าสูตร    n  =   
1,235

1+1,235(0.05)2 
 

 

        n  =  302 คน 

 

 ดงันั้น ขนาดของตวัอย่างท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 302 คน  แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี มีการเก็บ
ขอ้มูลตวัอย่างทั้งส้ิน  320 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างในแต่ละหลกัสูตร จ านวน 8 หลกัสูตร และ
เลือกตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) สามารถสรุปขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการเก็บ
ขอ้มูลไดด้งัตารางท่ี 3.1 
 

ตารางที ่3.1 เกบ็ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) แบ่งจ านวนผู้เลือกเรียนแต่ละ
หลกัสูตรจ านวนเท่า ๆ กนั 

 

ล าดับที ่ หลกัสูตร กลุ่มตัวอย่าง 

1 หลกัสูตรภาษาองักฤษทัว่ไป 40 

2 หลกัสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ ระดบั 1 40 

3 หลกัสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ ระดบั 2 40 

4 หลกัสูตรการสนทนาภาษาองักฤษ ระดบั 3 40 

5 หลกัสูตรเตรียมสอบ TOEIC 40 

6 หลกัสูตรเตรียมสอบ TOEFL, IELTS 40 

7 หลกัสูตรเตรียมสอบ ม.6 40 

8 หลกัสูตรแกรมม่า 40 

รวม 320 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอน คือ  

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้โดยผูต้อบจะตอ้ง

เลือกค าตอบเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัคุณลกัษณะของตนเองเท่านั้น 

  ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย  

    1. ดา้นผลิตภณัฑ์ ได้แก่ จ  านวนชั่วโมงการเรียนต่อหลกัสูตร หรือ วิชาเรียน

นั้น ๆ รวมไปถึงรูปแบบหลกัสูตร หรือเน้ือหาของการเรียนรวมถึงช่ือเสียงความน่าเช่ือถือ และ 

ภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

    2. ดา้นราคา ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียนของหลกัสูตรนั้น ๆ  รูปแบบ การคิดค่าเล่าเรียน 

รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของค่าเล่าเรียน 

    3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งอยู่ในสถานท่ีสามารถหาพบ

ไดง่้าย ตั้งอยู่ใกลบ้ริเวณชุมชน ใจกลางเมือง หรือใกลห้้างสรรพสินคา้ การเดินทางไปมาสะดวก 

รวมถึงมีท่ีจอดรถไวใ้หบ้ริการอยา่งเพียงพอ 

    4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ การแจกของแถม หรืการลดราคาใน

กรณีท่ีมาสมัครเรียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ หรือสมัครเป็นรายแรก ๆ ตามท่ีสถาบัน

ก าหนดให ้รวมทั้งใบปลิว แผน่พบั แนะน าหลกัสูตร ป้ายโฆษณา เวบ็ไซต ์การประชาสัมพนัธ์ 

    5. ดา้นบุคคล ไดแ้ก่ พนกังานรวมทั้งอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงควรมีความรู้ในเน้ือหา

ท่ีสอนเป็นอยา่งดี สามารถตอบค าถามและอธิบายขอ้สงสัยในการเรียนแก่นกัเรียน พร้อมทั้งช้ีแนะ

แนะทางใหแ้ก่ผูเ้รียน ตลอดทั้งดูแลเอาใจใส่นกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

    6. ดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ การบริการตั้งแต่การรับสมคัรนกัเรียน การประเมิน

ความรู้ก่อนการเขา้เรียน การจดัจ านวนนกัเรียนต่อชั้นเรียน การจดัตารางเรียนดูแลนกัเรียนระหวา่ง

เรียน และการทดสอบผลหลงัจากจบชั้นเรียนหรือจบหลกัสูตร 

     7. ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ สภาพห้องเรียน

ความสะอาด ความสะว่าง ความสะดวก ความเพียงพอของจ านวนห้องเรียนและความพร้อมของ

อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียน 
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  โดยลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ โดย

ก าหนดการให้คะแนนการวดัระดบัความส าคญั จะใช้มาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดงัน้ี 

(ปกรณ์ ประจญับาน, 2555 : 170) 

    ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด   ก าหนดให ้5 คะแนน 

    ระดบัความส าคญัมาก   ก าหนดให ้4 คะแนน 

    ระดบัความส าคญัปานกลาง   ก าหนดให ้3 คะแนน 

    ระดบัความส าคญันอ้ย   ก าหนดให ้2 คะแนน 

    ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด   ก าหนดให ้1 คะแนน 

 จากนั้ นหาค่า เฉล่ียของค าตอบแบบสอบ โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมาย                        
เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ียในช่วงคะแนนดงัต่อไปน้ี 
    ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

    ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 

    ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

    ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ย 

    ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง มีความส าคญัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียท่ีมีค่าเท่ากบั 0.8 ซ่ึงไดค้่ามาจากการค านวณ
โดยการใชส้มการทางคณิตศาสตร์ (ปกรณ์ ประจญับาน, 2555 : 170) ดงัน้ี 
  

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                             จ  านวนชั้น 
  

  โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแปลความหมายไว ้ดงัน้ี 

 

    N  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 

    x̄   แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

    S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง (Standard Deviation)   
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  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open 

Ended Question) 

 2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว เสนอต่อ

ผู ้เ ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)  และ 

ความเหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไ้ขให้มีความสมบูรณ์ โดยพิจารณาค าถามแต่ละ

ขอ้แลว้ใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ใหค้ะแนน  +1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์

  ใหค้ะแนน   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์   

  ใหค้ะแนน  -1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 จากนั้ นท าการวิ เคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง และ 

ความเท่ียงตรง (Item Objective Congruence Index : IOC)  ความสอดคล้องท่ี 0.6 ข้ึนไป จึงมี 

ความสอดคล้องและเท่ียงตรงท่ีจะยอมรับได้ และถ้าข้อค าถามใดมีค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 ควรจะ

ปรับปรุงขอ้ค าถามใหม่ โดยค านวณไดจ้ากสูตร 

 

  ดชันีความสอดคลอ้ง = ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้

               จ  านวนขอ้ทั้งหมด 

 

 ผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู ้เ ช่ียวชาญ มีค่ า เท่ ากับ 0.91 จึงมี 

ความสอดคลอ้งและเท่ียงตรงท่ีสามารถยอมรับได้ จากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมและท าการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์มากข้ึน 

  3. จากนั้ นน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการน า

แบบสอบถามไปทดสอบกับผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 ราย และใช้วิธีค  านวณหาค่า 

ความเช่ือมัน่ เรียกวา่ “สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า” (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามควร

จะมีค่าใกลเ้คียงกบั 1 แสดงวา่แบบสอบถามมีระดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดม้าตรฐาน (Cronbach, 1990: 

202-204) แสดงว่าแบบสอบถามนั้นสามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.83  

 4. น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 1. ขอ้มูลดา้นปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภค ท่ีเรียนใน

หลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของสถาบนัสอนภาษาอพัเกรด อคาเดม่ี จ  านวน 320 ราย 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร 

บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และคน้ควา้ขอ้มูลผา่นระบบทางอินเตอร์เน็ต  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ.2560 
2.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลือก การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  โดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง ให้หลกัสูตรละ 40 ชุด 
เท่า ๆ กนั จ านวน 8 หลกัสูตร 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics)  โดยน าข้อมูล ท่ีรวบรวมได้มาวิ เคราะห์หาค่ าทางสถิ ติ  

ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) แล้วน าแสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของตารางประกอบค าบรรยาย 

 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยใช้วิธีการ

ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา  น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซ่ึง

ประกอบดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอขอ้มูล

ในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยายและสรุปผล 

 3. การทดสอบสมมติฐานของการคน้ควา้อิสระน้ีจะใช ้ค่าสถิติ T-test ใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐานเพื่อศึกษาความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียขอ้มูล 2 ชุด 

ท่ีอิสระกนั (Independent Samples) และใชค้่าสถิติ One-way Analysis of Variance : F-test ใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป 

  

 

 



 

 

บทที ่4 
 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่  ไดท้  าการศึกษาในเชิงปริมาณ 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 320 คน สามารถแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 8 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

 ตอนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี 

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี 

 ตอนท่ี 4 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีอายตุ่างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี 

 ตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ี 

 ตอนท่ี 6 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด  

อคาเดม่ี 

 ตอนท่ี 7 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีรายได้ต่างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ี 

 ตอนท่ี 8  ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น  
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 111 34.69 

หญิง 209 65.31 

อายุ   

ต ่ากวา่ 15 ปี 104 32.50 

15 - 20 ปี 111 34.69 

21 - 25 ปี 67 20.94 

26 - 30 ปี 21 6.56 

31 -35 ปี 17 5.31 

มากกวา่ 36 ปี 0 0.00 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 5 1.56 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 101 31.56 

มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 110 34.38 

อนุปริญญา / ปวส. 8 2.50 

ปริญญาตรี 96 30.00 

สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 

อาชีพ   

นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 261 81.56 

ขา้ราชการ  6 1.88 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 6 1.88 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 8 2.50 

พนกังานบริษทั 39 12.19 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

รายได้   

ยงัไม่มีรายได ้ 255 79.69 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 6 1.88 

5,001 – 10,000 บาท 7 2.19 

10,001 – 15,000 บาท 41 12.81 

15,001 – 20,000 บาท 5 1.56 

มากกวา่ 20,001 บาท ข้ึนไป 6 1.88 

รวม 320 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศจ านวน 320 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.31 มีอายุ 15-20 ปี จ  านวน 111 คน  คิดเป็นร้อยละ 

34.69  มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ จ านวน 110 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.38  ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 81.56  

และยงัไม่มีรายได ้จ  านวน 255 คน  คิดเป็นร้อยละ 79.69 
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ตอนที ่2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ตารางที ่ 4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเ รียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

ด้านผลติภัณฑ์    

1. สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง 4.02 0.34 มาก 

2. ต าราเรียนท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานสากล 3.97 0.42 มาก 

3. สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนได้

อยา่งท่ีตอ้งการ 

3.68 0.94 มาก 

4. สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย 4.01 0.87 มาก 

5. สถาบนัมีอุปกรณ์ และเอกสาร ประกอบการเรียนเหมาะสม

กบัหลกัสูตร 

4.00 0.38 มาก 

รวม 3.94 0.35 มาก 

ด้านราคา     
1. อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียนการสอน 4.10 0.37 มาก 

2. ราคาค่าเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั 4.75 0.56 มากท่ีสุด 

3. มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ี

ชดัเจน 

3.95 0.73 มาก 

รวม 4.27 0.33 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย     
1. สถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อการเดินทาง 4.05 0.21 มาก 

2. สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ 4.56 0.58 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ 4.55 0.58 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

4. มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ 2.49 0.94 นอ้ย 

รวม 3.91 0.39 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด    

1. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผน่พบั โฆษณาทาง

หนงัสือพิมพ ์วทิย ุป้ายโฆษณา ป้ายผา้ ตามจุดส าคญั 

4.27 0.46 มากท่ีสุด 

2. ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน 2.81 1.48 ปานกลาง 

3. มีการจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร 

4.56 0.58 มากท่ีสุด 

4. มีเวป็ไซต ์เฟสบุก๊ หรือ ไลน์ ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั 4.50 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.04 0.39 มาก 

ด้านบุคคล    

1. ครูผูส้อนเป็นเจ้าของภาษา มีความช านาญ และอธิบายให้

ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย 

4.13 0.36 มาก 

2. ครูผูส้อนสอนตรงตามหลกัสูตร ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 4.08 0.31 มาก 

3. ครูผูส้อนปฏิบติัต่อผูเ้รียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 4.06 0.28 มาก 

4. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น และเต็มใจในการให้บริการ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

4.03 0.33 มาก 

5.  เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีผู ้เ รียนต้องการอย่าง

ครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.01 0.34 มาก 

6. มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 4.12 0.36 มาก 

รวม 4.07 0.28 มาก 

ด้านกระบวนการ    
1. มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอน

ไดต้ามตาราง 

2.39 1.49 นอ้ย 

2. มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 4.09 0.29 มาก 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล 

ด้านกระบวนการ    
3. มีการทดสอบวดัระดบัความรู้ในระหวา่ง ก่อนเรียน ระหวา่ง

เรียน และหลงัเรียน 

4.04 0.25 มาก 

4. จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 2.89 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.52 ปานกลาง 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ    

1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และเหมาะสม 4.06 0.28 มาก 

2. หอ้งเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 2.33 1.37 นอ้ย 

3. มีอาคารสถานท่ีสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.99 0.35 มาก 

4. มีส่ิงอ านวยความสะดวกไวใ้ห้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต 

หนงัสือ น ้าด่ืม ท่ีนัง่รอ 

4.12 0.36 มาก 

5. มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจน 4.04 0.35 มาก 

รวม 3.71 0.36 มาก 

ในภาพรวม 3.89 0.20 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.2  พบว่า ในภาพรวม ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศเห็นว่าปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด  

อคาเดม่ี ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ซ่ึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี สูงสุด คือ ปัจจยัด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.27)  

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคคล (ค่าเฉล่ีย 4.07)  ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.04)   

ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.94)  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.91)  ด้านการสร้าง และ 

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.71)  และดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.36)  ตามล าดบั        
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ตอนที่  3 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเ รียน

ภาษาต่างประเทศที่มี เพศต่างกัน ในการตัด สินใจเ ลือกเ รียนสถาบันภาษาต่างประเทศ  

อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ตารางที ่ 4.3 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีเพศต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
เพศชาย เพศหญงิ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

ด้านผลติภัณฑ์ 4.00 0.35 3.90 0.35 2.47 0.01* 

ด้านราคา 3.70 0.25 3.70 0.25 0.06 0.95 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.85 0.33 3.95 0.42 -2.16 0.03* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.84 0.40 4.14 0.35 -6.82 0.00* 

ด้านบุคคล 4.07 0.34 4.07 0.24 -0.27 0.78 

ด้านกระบวนการ 3.27 0.41 3.40 0.56 -2.35 0.02* 

ด้านการสร้างและการน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 

3.71 0.37 3.71 0.36 0.11 0.92 

ภาพรวม 3.80 0.22 3.85 0.17 -2.10 0.04* 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.3  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.04) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 1 
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ตารางที ่ 4.4 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เ รียนภาษา ต่างประเทศที่มี เพศต่างกัน ในการตัดสินใจ เลือกเ รียนสถาบั น
ภาษาต่างประเทศอพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านผลติภัณฑ์ 
เพศชาย เพศหญงิ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง 4.00 0.43 4.03 0.29 -0.71 0.48 

2. ต าราเรียนท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานสากล 3.98 0.45 3.96 0.40 0.41 0.68 

3. สถาบันสามารถจัดกลุ่มเรียนส่วนตัว 

และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

3.89 0.75 3.57 1.01 3.22 0.00* 

4. สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย 4.11 0.84 3.96 0.89 1.43 0.15 

5.  ส ถ า บัน มี อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ เ อ ก ส า ร 

ประกอบการเรียนเหมาะสมกบัหลกัสูตร 

4.03 0.39 3.98 0.37 1.05 0.30 

ภาพรวม 4.00 0.35 3.90 0.35 2.47 0.01* 

 

 จากตารางท่ี 4.4  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.01) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองสถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 
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ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาทีม่ีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศทีม่ีเพศต่างกนัในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านราคา 
เพศชาย เพศหญงิ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของ

การเรียนการสอน 

4.08 0.38 4.11 0.37 -0.66 0.51 

2. ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่

แตกต่างกนั 

4.72 0.62 4.76 0.52 -0.61 0.54 

3.มีการแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ีชดัเจน 

4.01 0.67 3.92 0.77 0.99 0.32 

ภาพรวม 3.70 0.25 3.70 0.25 0.06 0.95 

 

 จากตารางท่ี 4.5  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=0.95) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05  
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ตารางที ่ 4.6 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายทีม่ีผลต่อ
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีเพศต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
เพศชาย เพศหญงิ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. สถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อ

การเดินทาง 

4.05 0.21 4.05 0.21 -0.11 0.91 

2. สถานท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน หรือ 

แหล่งการคา้ 

4.54 0.54 4.57 0.61 -0.49 0.62 

3. สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การ

เรียนรู้ 

4.51 0.54 4.57 0.61 -0.88 0.38 

4. มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ 2.30 0.73 2.59 1.02 -2.99 0.00* 

ภาพรวม 3.85 0.33 3.95 0.42 -2.16 0.03* 

 

 จากตารางท่ี 4.6  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.03) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองมีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ 
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ตารางที ่ 4.7 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีเพศต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
เพศชาย เพศหญงิ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว 

แผ่นพบั โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ 

ป้ายโฆษณา ป้ายผา้ ตามจุดส าคญั 

4.22 0.47 4.30 0.46 -1.48 0.14 

2.  ผู ้ เ รี ยนได้ รั บ ส่ วนลดพิ เ ศษ  ห าก

ลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน 

2.02 1.25 3.23 1.42 -7.87 0.00* 

3. มีการจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อความ

สะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบั

หลกัสูตร 

4.58 0.55 4.56 0.60 0.31 0.75 

4. มีเวป็ไซต ์เฟสบุก๊ หรือ ไลน์ ท่ีใหข้อ้มูล

ของสถาบนั 

4.56 0.55 4.47 0.60 1.30 0.19 

ภาพรวม 3.84 0.40 4.14 0.35 -6.82 0.00* 

  

 จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน 
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ตารางที ่ 4.8 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เ รียนภาษา ต่างประเทศที่มี เพศต่างกัน ในการตัดสินใจ เลือกเ รียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านบุคคล 
เพศชาย เพศหญงิ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา มีความช านาญ 

และอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย 

4.12 0.40 4.13 0.34 -0.29 0.77 

2. ครูผูส้อนสอนตรงตามหลกัสูตร ท่ีผูเ้รียน

ตอ้งการ 

4.06 0.34 4.09 0.29 -0.77 0.44 

3. ครูผูส้อนปฎิบติัต่อผูเ้รียนทุกคนอย่างเท่า

เทียมกนั 

4.06 0.34 4.06 0.24 0.03 0.98 

4. เจา้หน้าท่ีมีความกระตือรือร้น และเต็มใจ

ในการใหบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอ 

4.05 0.35 4.01 0.32 1.02 0.31 

5. เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีผูเ้รียน

ตอ้งการอยา่งครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.01 0.39 4.01 0.30 -0.14 0.89 

6. มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 4.09 0.37 4.14 0.35 -1.17 0.24 

ภาพรวม 4.07 0.34 4.07 0.24 -0.27 0.78 

 

 จากตารางท่ี 4.8  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=0.78) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05  
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ตารางที ่ 4.9 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีเพศต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านกระบวนการ 
เพศชาย เพศหญงิ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถ

ด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง 

2.25 0.74 2.46 1.76 -1.51 0.13 

2. มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก 

รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 

4.11 0.31 4.09 0.28 0.64 0.52 

3.  มี ก ารทดสอบวัดระดับความ รู้ ใน

ระหว่าง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ

หลงัเรียน 

4.05 0.33 4.04 0.19 0.47 0.64 

4. จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

2.67 1.04 3.01 0.82 -3.05 0.00* 

ภาพรวม 3.27 0.41 3.40 0.56 -2.35 0.02* 

 

 จากตารางท่ี 4.9  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.02) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง 

มีความแตกต่างกนัในเร่ืองจดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่ 4.10 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีเพศต่างกัน 
ในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะ 

ทางกายภาพ 

เพศชาย เพศหญงิ 
t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และ

เหมาะสม 

4.06 0.34 4.06 0.24 0.03 0.98 

2.  ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกับจ านวน

นกัเรียน 

2.29 1.22 2.35 1.45 -0.40 0.69 

3. มีอาคารสถานท่ีสะอาด และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

4.01 0.39 3.99 0.33 0.56 0.58 

4. มีส่ิงอ านวยความสะดวกไวใ้ห้บริการ เช่น 

อินเตอร์เน็ต หนงัสือ น ้าด่ืม ท่ีนัง่รอ 

4.17 0.44 4.10 0.29 1.61 0.11 

5.มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจน 4.03 0.44 4.04 0.30 -0.39 0.70 

ภาพรวม 3.71 0.37 3.71 0.36 0.11 0.92 

 

 จากตารางท่ี 4.10  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกัน  

(Sig.=0.92) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตอนที่  4 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเ รียน

ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด  

อคาเดมี่ 

 

ตารางที ่ 4.11 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.40 4.00 1.10 9.83 0.00* 

ภายในกลุ่ม 35.27 315.00 0.11   

รวม 39.67 319.00    

ด้านราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 1.13 4.00 0.28 4.70 0.00* 

ภายในกลุ่ม 18.86 315.00 0.06   

รวม 19.99 319.00    

ด้านช่องทางการ

จัดจ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 7.33 4.00 1.83 14.06 0.00* 

ภายในกลุ่ม 41.07 315.00 0.13   

รวม 48.41 319.00    

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 11.66 4.00 2.92 24.25 0.00* 

ภายในกลุ่ม 37.88 315.00 0.12   

รวม 49.54 319.00    

ด้านบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.04 4.00 0.01 0.11 0.98 

ภายในกลุ่ม 24.20 315.00 0.08   

รวม 24.24 319.00    
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ตารางที ่ 4.11 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ด้านกระบวนการ 

ระหวา่งกลุ่ม 45.15 4.00 11.29 85.99 0.00* 

ภายในกลุ่ม 41.35 315.00 0.13   

รวม 86.50 319.00    

ด้านการสร้างและ

ก า ร น า เ ส น อ

ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

กายภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 15.97 4.00 3.99 49.10 0.00* 

ภายในกลุ่ม 25.61 315.00 0.08   

รวม 41.58 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.51 4.00 0.38 11.80 0.00* 

ภายในกลุ่ม 10.07 315.00 0.03   

รวม 11.58 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.11  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ีแตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 2 
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ตารางที ่ 4.12 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เ รียนภาษาต่างประเทศที่มีอา ยุ ต่ างกันในการตัดสินใจเลือกเ รียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.07* -0.18* -0.18* -0.07 

15-20 ปี  0.00 -0.11* -0.11* 0.00 

21-25 ปี   0.00 0.00 0.10* 

26-30 ปี    0.00 0.11* 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.12  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกเ รียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 

15-20 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.07) กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.18)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.18)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี 

อาย ุ21-25 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.11) และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.11)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียน 

ท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.10) 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี 

อาย ุ31-35 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.11) 
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ตารางที ่ 4.13 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 0.10* 0.29* 0.19* 0.34* 

15-20 ปี  0.00 0.19* 0.10 0.24* 

21-25 ปี   0.00 -0.09 0.06 

26-30 ปี    0.00 0.15 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.13  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อาย ุ15-20 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.10) กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.29)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.19)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.34)      

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อาย ุ21-25 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.19) และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.24)   
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ตารางที ่ 4.14 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เ รียนภาษาต่างประเทศที่มีอา ยุ ต่ างกันในการตัดสินใจเลือกเ รียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.04 -0.01 0.21* 0.04 

15-20 ปี  0.00 0.02 0.25* 0.07 

21-25 ปี   0.00 0.22* 0.05 

26-30 ปี    0.00 -0.17* 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.14  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี 

อาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.21)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมี 

อาย ุ26-30 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.25)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมี 

อาย ุ26-30 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.22) 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมี 

อาย ุ31-35 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.17) 
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ตารางที ่ 4.15 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผล
ต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.07 0.31* -0.15 0.00 

15-20 ปี  0.00 0.39* -0.08 0.07 

21-25 ปี   0.00 -0.46* -0.31* 

26-30 ปี    0.00 0.15 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.15  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทาง 

การจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.31)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่า 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.39)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่า 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.46)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.31)   
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ตารางที ่ 4.16 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศทีม่ีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.37* -0.48* -0.28* -0.16 

15-20 ปี  0.00 -0.11* 0.09 0.21* 

21-25 ปี   0.00 0.20* 0.32 

26-30 ปี    0.00 0.12 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.16  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.37)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.48)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.28)  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่ม

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.11)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.21) 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่ม

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.20)   
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ตารางที ่ 4.17 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.01 -0.90* -0.70* -0.34* 

15-20 ปี  0.00 -0.88* -0.69* 0.33* 

21-25 ปี   0.00 0.20* 0.56* 

26-30 ปี    0.00 0.36* 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.17  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุต  ่ ากว่า 15 ปี  มีค่า เฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกว่า

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.90)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.70) และ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.34) 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อายุ 21-25 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.88)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.69)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี 

อาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.33) 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อาย ุ26-30 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.20)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.56) 
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 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.36) 

 

ตารางที ่ 4.18 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันใน
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.17* -0.54* -0.58* -0.45* 

15-20 ปี  0.00 -0.38* -0.42* -0.29* 

21-25 ปี   0.00 -0.04 0.09 

26-30 ปี    0.00 0.13 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.18  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้าง

และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.17)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.54)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.58) และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 31-35 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.45) 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและ

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ  21-25 ปี   (ค่าเฉล่ีย = 0.38)  กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ  26-30 ปี   

(ค่าเฉล่ีย = 0.42)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.29) 
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ตารางที ่ 4.19 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านผลติภัณฑ์ 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1.  สถาบันมี ช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกักวา้งขวาง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.21 4.00 0.30 2.59 0.04* 

ภายในกลุ่ม 36.68 315.00 0.12     

รวม 37.89 319.00       

2.  ต า ร า เ รี ย น ท่ี ใ ช้ เ ป็ น

มาตรฐานสากล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.27 4.00 0.07 0.39 0.82 

ภายในกลุ่ม 55.41 315.00 0.18     

รวม 55.69 319.00       

3.  สถาบันสามารถจัดกลุ่ม

เรียนส่วนตวั และเลือกเวลา

เรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

ระหวา่งกลุ่ม 16.01 4.00 4.00 4.71 0.00* 

ภายในกลุ่ม 267.48 315.00 0.85     

รวม 283.49 319.00     

4. สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือก

หลากหลาย 

ระหวา่งกลุ่ม 67.87 4.00 16.97 30.35 0.00* 

ภายในกลุ่ม 176.08 315.00 0.56     

รวม 243.95 319.00       

5.  สถาบันมี อุปกรณ์  และ

เอกสาร ประกอบการเรียน

เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.83 4.00 0.21 1.49 0.21 

ภายในกลุ่ม 44.16 315.00 0.14     

รวม 45.00 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 4.40 4.00 1.10 9.83 0.00* 

ภายในกลุ่ม 35.27 315.00 0.11   

รวม 39.67 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.19  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกัน (Sig.=0.00) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี 

ความแตกต่างกนัในเร่ือง สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั 

และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ และ สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย 
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ตารางที ่ 4.20 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ : สถาบันมีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จักกว้างขวางที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันใน
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.11* -0.14* -0.16* -0.13 

15-20 ปี  0.00 -0.03 -0.05 -0.01 

21-25 ปี   0.00 -0.02 -0.02 

26-30 ปี    0.00 -0.04 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.20  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ : สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ : 

สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.11)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.14)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.16)  
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ตารางที ่ 4.21 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้เรียนที่อายุต่างกันใน 
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่ ในด้านผลิตภัณฑ์ 
: สถาบันสามารถจัดกลุ่มเรียนส่วนตัว และเลือกเวลาเรียนได้อย่างทีต้่องการ 

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 0.06 0.45* 0.48* 0.69* 

15-20 ปี  0.00 0.38* 0.42 0.63* 

21-25 ปี   0.00 0.04 0.24 

26-30 ปี    0.00 0.20 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.21  พบว่า เม่ือใช้วิธี LSD ในการหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียในแต่ละ

กลุ่มของผูท่ี้มีอายุแตกต่างกนัในด้านผลิตภณัฑ์ : สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือก

เวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.45)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.48)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 31-35 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.69)    

 กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.38)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.63)    
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ตารางที ่ 4.22 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ : สถาบันมีหลักสูตร
ให้เลือกหลากหลายที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันใน
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 0.45* 1.20* 0.72* 1.18* 

15-20 ปี  0.00 0.75* 0.27 0.73* 

21-25 ปี   0.00 -0.48* -0.02 

26-30 ปี    0.00 0.46 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.22  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ : สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลายท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ : 

สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.45)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 1.20)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.72)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 31-35 ปี  

(ค่าเฉล่ีย = 1.18)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ : 

สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.75)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 31-35 ปี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.73)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ : 

สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.48)   
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ตารางที ่ 4.23 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เ รียนภาษาต่างประเทศที่มีอา ยุ ต่ างกันในการตัดสินใจเลือกเ รียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านราคา 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1. อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสม

กบัคุณภาพของการเรียนการ

สอน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.33 4.00 0.08 0.59 0.67 

ภายในกลุ่ม 44.47 315.00 0.14     

รวม 44.80 319.00       

2. ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน 

ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั 

ระหวา่งกลุ่ม 5.40 4.00 1.35 4.57 0.00* 

ภายในกลุ่ม 93.09 315.00 0.30     

รวม 98.50 319.00       

3. มี ก า รแ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีชดัเจน 

ระหวา่งกลุ่ม 26.40 4.00 6.60 14.25 0.00* 

ภายในกลุ่ม 145.90 315.00 0.46     

รวม 172.30 319.00       

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.13 4 0.28 4.7 0.00* 

ภายในกลุ่ม 18.86 315 0.06     

รวม 19.99 319       
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.23  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ือง 

ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั และมีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียม และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่ 4.24 การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา : ราคาค่าเรียนถูกกว่าที่อ่ืน 
ในคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุ
ต่างกนัในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.19* -0.33* -0.28* -0.31* 

15-20 ปี  0.00 -0.14 -0.09 -0.12 

21-25 ปี   0.00 0.05 0.03 

26-30 ปี    0.00 -0.03 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.24  พบว่า พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มี

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา : ราคาค่าเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่าง

กนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา : ราคา

ค่าเรียนถูกกว่าท่ี อ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกันท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.19)  กลุ่มผูเ้รียน 

ท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.33)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ  26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.28)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี 

อาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.31)    
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ตารางที ่ 4.25 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา : มีการแจ้งรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมและ ค่า ใ ช้ จ่ าย อ่ืน  ๆ  ที่ ชั ด เจนที่ มี ผล ต่อ ผู้ลงทะ เบี ยน เ รียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.02 0.28* 1.10* 0.39* 

15-20 ปี  0.00 0.30* 1.12* 0.41* 

21-25 ปี   0.00 0.82* 0.12 

26-30 ปี    0.00 -0.71* 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.25  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา : มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี

ชดัเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญั

ทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา :  

มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีชัดเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.28)  กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.10)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.39)    

 กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา :  

มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีชัดเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.30)  กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.12)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.41)    

 กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา :  

มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีชัดเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.82)   
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 กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา :  

มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีชัดเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.71)   
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ตารางที ่ 4.26 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผล
ต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1. สถานท่ีตั้งของสถาบนัมี

ค ว า ม ส ะ ด ว ก ต่ อ ก า ร

เดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.29 4.00 0.07 1.61 0.17 

ภายในกลุ่ม 14.01 315.00 0.04     

รวม 14.30 319.00      

2.  สถานท่ีตั้ งอยู่ ใกล้กับ

แหล่งชุมชน หรือ แหล่ง

การคา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 25.20 4.00 6.30 23.75 0.00* 

ภายในกลุ่ม 83.55 315.00 0.27     

รวม 108.75 319.00      

3.  สถาน ท่ีตั้ ง ไม่ มี เ สี ย ง

รบกวน  เหม า ะแ ก่ ก า ร

เรียนรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 25.69 4.00 6.42 24.26 0.00* 

ภายในกลุ่ม 83.41 315.00 0.26     

รวม 109.10 319.00      

4. มีท่ีจอดรถของสถาบัน

เพียงพอ 

ระหวา่งกลุ่ม 9.11 4.00 2.28 2.63 0.03* 

ภายในกลุ่ม 272.86 315.00 0.87     

รวม 281.97 319.00      

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 7.33 4.00 1.83 14.06 0.00* 

ภายในกลุ่ม 41.07 315.00 0.13     

รวม 48.41 319.00      
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.26  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง

มีความแตกต่างกนัในเร่ือง สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ สถานท่ีตั้งไม่มีเสียง

รบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ และ มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ 
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ตารางที ่ 4.27 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย : 
สถานที่ตั้ งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน หรือแหล่งการค้าที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.21* 0.55* -0.02 -0.17 

15-20 ปี  0.00 0.76* 0.18 0.04 

21-25 ปี   0.00 -0.57* -0.72* 

26-30 ปี    0.00 -0.15 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.27  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน หรือ 

แหล่งการคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทาง 

การจดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.21)  

และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.55)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย : สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้กบัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.76)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย : สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้กบัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.57)  และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.72)   
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ตารางที ่ 4.28 รายละเอียดการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย : สถานที่ตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เ รียนภาษาต่างประเทศที่มีอา ยุ ต่ างกันในการตัดสินใจเลือกเ รียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.21* 0.56* -0.03 -0.18 

15-20 ปี  0.00 0.76* 0.17 0.03 

21-25 ปี   0.00 -0.59* -0.73* 

26-30 ปี    0.00 -0.15 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.28  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่

การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้ งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 0.21)  และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.56)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย : สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.76)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย : สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.59)  และกลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.73)   
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ตารางที ่ 4.29 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย :  
มีที่จอดรถของสถาบันเพียงพอที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มี 
อายุต่างกนัในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 0.15 0.19 -0.42 0.40 

15-20 ปี  0.00 0.04 -0.58* 0.25 

21-25 ปี   0.00 -0.61* 0.21 

26-30 ปี    0.00 0.82* 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.29  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย : มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย : มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.58)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย : มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.61)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย : มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.82)   
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ตารางที ่ 4.30 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1. มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 

เช่น ใบปลิว แผ่นพบั โฆษณา

ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ  ป้ าย

โฆษณา ป้ายผา้ ตามจุดส าคญั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.82 4.00 0.21 0.95 0.43 

ภายในกลุ่ม 68.06 315.00 0.22     

รวม 68.89 319.00 
      

2. ผู ้เ รียนได้รับส่วนลดพิเศษ 

หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลาย

คน 

ระหวา่งกลุ่ม 349.74 4.00 87.44 79.69 0.00* 

ภายในกลุ่ม 345.63 315.00 1.10     

รวม 695.37 319.00    

3. มีการจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ 

เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร 

ระหวา่งกลุ่ม 15.72 4.00 3.93 13.31 0.00* 

ภายในกลุ่ม 93.03 315.00 0.30   

รวม 108.75 319.00    

4. มีเวป็ไซต ์เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ 

ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 10.72 4.00 2.68 8.51 0.00* 

ภายในกลุ่ม 99.28 315.00 0.32   

รวม 110.00 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 11.66 4.00 2.92 24.25 0.00* 

ภายในกลุ่ม 37.88 315.00 0.12   

รวม 49.54 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.30  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกัน (Sig.=0.00) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี 

ความแตกต่างกนัในเร่ือง ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน มีการจดับูท

ตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลักสูตร และมีเว็ปไซต์ 

เฟสบุก๊ หรือไลน์ ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั 
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ตารางที ่ 4.31 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : ผู้เรียน
ได้รับส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกันหลายคนที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -1.32* -2.88* -1.58* -0.56* 

15-20 ปี  0.00 -1.56* -0.25 0.76* 

21-25 ปี   0.00 1.30* 2.32* 

26-30 ปี    0.00 1.01* 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.31  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : ผู ้เ รียนได้รับส่วนลดพิ เศษ  

หากลงทะเบียนพร้อมกันหลายคนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.32)  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 2.88)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.58)  และ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.56)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.56) 

และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.76)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
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เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.30) 

และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 2.32)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.01)   
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ตารางที ่ 4.32 การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : มีการจัด
บูทตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่มี
ผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.13 0.46* 0.20 -0.02 

15-20 ปี  0.00 0.59* 0.33* 0.11 

21-25 ปี   0.00 -0.26 0.48* 

26-30 ปี    0.00 -0.22 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.32  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : มีการจดับูทตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อ 

ความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : มีการจดับูทตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.46)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : มีการจดับูทตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.59) และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.33)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : มีการจดับูทตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

อาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.48)    
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ตารางที ่ 4.33 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด :  
มีเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ที่ให้ข้อมูลของสถาบันที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.10 0.38* 0.12 -0.10 

15-20 ปี  0.00 0.48* 0.22 0.00 

21-25 ปี   0.00 -0.26 0.48* 

26-30 ปี    0.00 -0.22 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.33  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด : มีเวป็ไซต ์เฟสบุก๊ หรือ ไลน์ ท่ีให้ขอ้มูล

ของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : มีเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ท่ีให้ขอ้มูลของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.38)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : มีเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ท่ีให้ขอ้มูลของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.48)  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การตลาด : มีเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ท่ีให้ขอ้มูลของสถาบนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.48)    

 



74 

 

ตารางที ่ 4.34 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านกระบวนการ 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1.  มีการสอนชดเชยให้  

เม่ือไม่สามารถด าเนินการ

เ รี ย นก า รสอนได้ต า ม

ตาราง 

ระหวา่งกลุ่ม 436.83 4.00 109.21 126.78 0.00* 

ภายในกลุ่ม 271.34 315.00 0.86   

รวม 708.17 319.00    

2.  มี ขั้ น ต อ น ก า ร

ลงทะเบียนเรียนสะดวก 

รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 

ระหวา่งกลุ่ม 0.87 4.00 0.22 2.59 0.04* 

ภายในกลุ่ม 26.32 315.00 0.08   

รวม 27.19 319.00    

3. มีการทดสอบวดัระดับ

ความรู้ในระหว่าง ก่อน

เรียน ระหว่างเรียน และ

หลงัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.06 4.00 0.01 0.24 0.92 

ภายในกลุ่ม 19.33 315.00 0.06   

รวม 19.39 319.00    

4. จดัสัดส่วนนักเรียนใน

แ ต่ ล ะ ชั้ น ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 42.17 4.00 10.54 14.68 0.00* 

ภายในกลุ่ม 226.22 315.00 0.72   

รวม 268.39 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 45.15 4.00 11.29 85.99 0.00* 

ภายในกลุ่ม 41.35 315.00 0.13   

รวม 86.50 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.34  พบว่า  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกัน (Sig.=0.00) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี 

ความแตกต่างกนัในเร่ือง มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง 

มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซ้อน และจดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้น

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่ 4.35 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : มีการสอนชดเชย
ให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ตามตารางที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.08 -2.88* -1.83* 0.82* 

15-20 ปี  0.00 -2.80* -1.75* -0.74* 

21-25 ปี   0.00 1.05* 2.07* 

26-30 ปี    0.00 1.02* 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.35  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนิน 

การเรียนการสอนไดต้ามตารางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุต  ่ ากว่า 15 ปี  มีค่า เฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการ : มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตารางท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมี 

อายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 2.88)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.83)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี 

อาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.82)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : 

มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ตามตารางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี  

(ค่าเฉล่ีย = 2.80)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.75)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ  31-35 ปี  

(ค่าเฉล่ีย = 0.74)    



77 

 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : 

มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ตามตารางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี  

(ค่าเฉล่ีย = 1.05)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 2.07)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : 

มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ตามตารางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 31-35 ปี  

(ค่าเฉล่ีย = 1.02)   
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ตารางที ่ 4.36 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : มีขั้นตอน 
การลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อนที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.11* -0.07 -0.06 0.04 

15-20 ปี  0.00 0.05 0.06 0.15* 

21-25 ปี   0.00 0.01 0.10 

26-30 ปี    0.00 0.10 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.36  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว 

และไม่ซบัซ้อนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุต  ่ ากว่า 15 ปี  มีค่า เฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการ : มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซ้อนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี  

(ค่าเฉล่ีย = 0.11)   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : 

มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่จากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.15)    
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ตารางที ่ 4.37 รายละเอียดการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ :  
จัดสัดส่วนนักเรียนในแต่ละช้ันได้อย่างเหมาะสมที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 0.13 -0.63* -0.91* -0.64* 

15-20 ปี  0.00 -0.76* -1.03* -0.77* 

21-25 ปี   0.00 -0.28 -0.01 

26-30 ปี    0.00 0.27 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.37  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผู ้เ รี ยนท่ี มีอายุต  ่ ากว่ า  15 ปี  มี ค่ า เฉ ล่ี ย ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการ : จัดสัดส่วนนักเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ย่างเหมาะสมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.63)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.91)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.64) 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : 

จัดสัดส่วนนักเรียนในแต่ละชั้ นได้อย่างเหมาะสมท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.76)  กลุ่มผูเ้รียนท่ี

มีอาย ุ26-30 ปี  (ค่าเฉล่ีย = 1.03)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.77) 
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ตารางที ่ 4.38 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันใน
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

 

Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1. มีอุปกรณ์การเรียนการ

ส อ น ท่ี ทั น ส มั ย  แ ล ะ

เหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.07 4.00 0.02 0.22 0.93 

ภายในกลุ่ม 24.68 315.00 0.08   

รวม 24.75 319.00    

2.  ห้ อ ง เ รี ย น มี ข น า ด

พ อ เ ห ม า ะ กั บ จ า น ว น

นกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 371.91 4.00 92.98 126.99 0.00* 

ภายในกลุ่ม 230.64 315.00 0.73   

รวม 602.55 319.00    

3. มีอาคารสถานท่ีสะอาด 

และความ เ ป็นระ เ บี ยบ

เรียบร้อย 

ระหวา่งกลุ่ม 0.49 4.00 0.12 0.97 0.42 

ภายในกลุ่ม 39.50 315.00 0.13   

รวม 39.99 319.00    

4. มีส่ิงอ านวยความสะดวก

ไ ว้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  เ ช่ น 

อินเตอร์เน็ต หนงัสือ น ้ าด่ืม 

ท่ีนัง่รอ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.76 4.00 0.19 1.51 0.20 

ภายในกลุ่ม 39.49 315.00 0.13   

รวม 40.25 319.00    

5.มีป้ายช่ือสถาบันท่ีเห็น

ชดัเจน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.44 4.00 0.36 2.97 0.02* 

ภายในกลุ่ม 38.11 315.00 0.12   

รวม 39.55 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 15.97 4.00 3.99 49.10 0.00* 

ภายในกลุ่ม 25.61 315.00 0.08   

รวม 41.58 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.38  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ือง ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 

และ มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจน 
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ตารางที ่ 4.39 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ : ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกับจ านวนนักเรียนที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 -0.86* -2.65* -2.73* -2.30* 

15-20 ปี  0.00 -1.78* -1.87* -1.43* 

21-25 ปี   0.00 -0.08 0.35 

26-30 ปี    0.00 0.43 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.39  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ : ห้องเรียน 

มีขนาดพอเหมาะกับจ านวนนักเรียนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้าง

และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ : ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนักเรียนท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 

ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.86)  กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 2.65)  กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีอายุ  26-30 ปี  

(ค่าเฉล่ีย = 2.73)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 2.30)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและ

การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  : ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกับจ านวนนักเรียนท่ีมีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผู ้เรียนท่ีมี 

อายุ 21-25 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.78)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.87)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ   

31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 1.43)    
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ตารางที ่ 4.40 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ : มีป้ายช่ือสถาบันที่เห็นชัดเจนที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอายุต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่  

 

อายุ ต ่ากว่า 15 ปี 15-20 ปี 21-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 

ต ่ากว่า 15 ปี 0.00 0.01 -0.03 -0.05 0.28* 

15-20 ปี  0.00 -0.04 -0.06 0.27* 

21-25 ปี   0.00 -0.02 0.31* 

26-30 ปี    0.00 0.33* 

31-35 ปี     0.00 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.40  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ : มีป้ายช่ือ

สถาบนัท่ีเห็นชดัเจนท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้าง

และการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ : มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.28)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและ

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ : มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 2.27)    

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและ

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ : มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.31)    
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 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและ

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ : มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี (ค่าเฉล่ีย = 0.33)    
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ตอนที่  5  การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ตารางที ่ 4.41 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.32 2.00 1.66 14.46 0.00* 

ภายในกลุ่ม 36.36 317.00 0.11   

รวม 39.67 319.00    

ด้านราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 0.85 2.00 0.43 3.91 0.02* 

ภายในกลุ่ม 34.61 317.00 0.11   

รวม 35.47 319.00    

ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ระหวา่งกลุ่ม 3.92 2.00 1.96 13.96 0.00* 

ภายในกลุ่ม 44.49 317.00 0.14   

รวม 48.41 319.00    

ด้ านการส่ง เส ริม

การตลาด 

ระหวา่งกลุ่ม 9.38 2.00 4.69 37.02 0.00* 

ภายในกลุ่ม 40.16 317.00 0.13   

รวม 49.54 319.00    

ด้านบุคคล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.00 2.00 0.00 0.02 0.98 

ภายในกลุ่ม 24.23 317.00 0.08   

รวม 24.24 319.00    

ด้านกระบวนการ 

ระหวา่งกลุ่ม 48.99 2.00 24.50 207.00 0.00* 

ภายในกลุ่ม 37.51 317.00 0.12   

รวม 86.50 319.00    
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ตารางที ่ 4.41 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด  
อคาเดมี่ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

ด้านการสร้างและ

ก า ร น า เ ส น อ

ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

กายภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 15.96 2.00 7.98 98.74 0.00* 

ภายในกลุ่ม 25.62 317.00 0.08   

รวม 41.58 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 1.66 2.00 0.83 24.68 0.00* 

ภายในกลุ่ม 10.67 317.00 0.03   

รวม 12.33 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.41  พบว่า พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกัน มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ีแตกต่างกัน (Sig.=0.00) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05                     

จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 3 
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ตารางที ่ 4.42 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.07* -0.18* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -0.11* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.42  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัร

วชิาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ค่าเฉล่ีย = 0.07)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.18)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญาหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

ระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.11)   
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ตารางที ่ 4.43 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 0.12* 0.26* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.14* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.43  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัร

วิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ค่าเฉล่ีย = 0.12)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.26)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง มีค่า เฉ ล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.14)   
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ตารางที ่ 4.44 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.06 0.07 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.13* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.44  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ

หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.13)   

 

 

 

 

 



90 

 

ตารางที ่ 4.45 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผล
ต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.09 0.18* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.27* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.45  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.18)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง มีมีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.27)   
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ตารางที ่ 4.46 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.33* -0.39* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -0.07 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.46  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ  หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  (ค่าเฉล่ีย = 0.33)  และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.39)   
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ตารางที ่ 4.47 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 0.01 -0.85* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.86* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.47  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเ ลือกเ รียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.85)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

กระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกว่า

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.86)   
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ตารางที ่ 4.48 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
ในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.16* -0.55* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -0.39* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.48  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

พบวา่ 

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

(ค่าเฉล่ีย = 0.16)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.55)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ

สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อัพเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี  

(ค่าเฉล่ีย = 0.39)   
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ตารางที ่ 4.49 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านผลติภัณฑ์ 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1.  สถาบันมี ช่ือ เ สียง

เป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง 

ระหวา่งกลุ่ม 1.17 2.00 0.58 5.03 0.01* 

ภายในกลุ่ม 36.72 317.00 0.12   

รวม 37.89 319.00    

2. ต าราเรียนท่ีใช้เป็น

มาตรฐานสากล 

ระหวา่งกลุ่ม 0.11 2.00 0.06 0.32 0.72 

ภายในกลุ่ม 55.57 317.00 0.18   

รวม 55.69 319.00    

3. สถาบันสามารถจัด

กลุ่มเรียนส่วนตวั และ

เลือกเวลาเรียนไดอ้ย่าง

ท่ีตอ้งการ 

ระหวา่งกลุ่ม 10.68 2.00 5.34 6.21 0.00* 

ภายในกลุ่ม 272.81 317.00 0.86   

รวม 283.49 319.00    

4. สถาบันมีหลักสูตร

ใหเ้ลือกหลากหลาย 

ระหวา่งกลุ่ม 50.46 2.00 25.23 41.33 0.00* 

ภายในกลุ่ม 193.49 317.00 0.61   

รวม 243.95 319.00    

5.  สถาบันมี อุปกรณ์  

แ ล ะ เ อ ก ส า ร 

ป ร ะ ก อบ ก า ร เ รี ย น

เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.60 2.00 0.30 2.16 0.12 

ภายในกลุ่ม 44.39 317.00 0.14   

รวม 45.00 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 3.32 2.00 1.66 14.46 0.00* 

ภายในกลุ่ม 36.36 317.00 0.11   

รวม 39.67 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.49  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกัน (Sig.=0.00) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี 

ความแตกต่างกนัในเร่ือง สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั 

และสถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย 
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ตารางที ่ 4.50 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ : สถาบันมีช่ือเสียง
เป็นที่ รู้จักกว้างขวางที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด                     
อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.12* -0.14* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -0.02 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.50  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ : สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา/มธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ : สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

(ค่าเฉล่ีย = 0.12)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.14)   

 

 



97 

 

ตารางที ่ 4.51 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ : สถาบันสามารถ 
จัดกลุ่มเรียนส่วนตัว และเลือกเวลาเรียนได้อย่างที่ต้องการที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 0.14 0.45* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.31* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.51  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ : สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และ

เลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ : สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียน

ได้อย่างท่ีต้องการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี 

นอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.45)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง มีค่า เฉ ล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ : สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการท่ีมีผลต่อ 
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การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่จากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.31)   
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ตารางที ่ 4.52 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ : สถาบันมีหลักสูตร
ให้เลือกหลากหลายที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษา
ต่างกนัในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 0.51* 1.00* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.49* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.52  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ : สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลายท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ : สถาบันมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ค่าเฉล่ีย = 0.16)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี 

(ค่าเฉล่ีย = 0.55)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง มีค่ า เฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ : สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั
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ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.39)   
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ตารางที ่ 4.53 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านราคา 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1.  อัตราค่ า เ ล่ า เ รี ยน

เหมาะสมกับคุณภาพ

ของการเรียนการสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.18 2.00 .09 .64 0.53 

ภายในกลุ่ม 44.62 317.00 .14   

รวม 44.80 319.00    

2. ราคาค่าเรียนถูกกวา่ท่ี

อ่ืน  ในคุณภาพ ท่ี ไม่

แตกต่างกนั 

ระหวา่งกลุ่ม 5.19 2.00 2.60 8.82 0.00* 

ภายในกลุ่ม 93.30 317.00 0.29   

รวม 98.50 319.00    

3.  มี ก า ร แ จ้ ง

ร า ย ล ะ เ อี ย ด

ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีชดัเจน 

ระหวา่งกลุ่ม 12.13 2.00 6.06 12.00 0.00* 

ภายในกลุ่ม 160.17 317.00 0.51   

รวม 172.30 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.85 2.00 0.43 3.91 0.02* 

ภายในกลุ่ม 34.61 317.00 0.11   

รวม 35.47 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.53  ผู ้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกัน (Sig.=0.02) ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง 

มีความแตกต่างกนัในเร่ือง ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกัน และมีการแจ้ง

รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่ 4.54 การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา : ราคาค่าเรียนถูกกว่าที่อ่ืน 
ในคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด  
อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.26* -0.28* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -0.01 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.54  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา : ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่

แตกต่างกนัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา : ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกันท่ีมี 

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ค่าเฉล่ีย = 0.26)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ 

สูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.28)   
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ตารางที ่ 4.55 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา : มีการแจ้งรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมและ ค่า ใ ช้ จ่ าย อ่ืน  ๆ  ที่ ชั ด เจนที่ มี ผล ต่อ ผู้ลงทะ เบี ยน เ รียน
ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 0.03 0.44* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.41* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.55  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา : มีการแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียม และ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา : มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจน

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

ระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.44)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา :  

มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีชัดเจนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
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สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ

สูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.41)   
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ตารางที ่ 4.56 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผล
ต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1.  ส ถ า น ท่ี ตั้ ง ข อ ง

สถาบนัมีความสะดวก

ต่อการเดินทาง 

ระหวา่งกลุ่ม 0.21 2.00 0.11 2.40 0.09 

ภายในกลุ่ม 14.08 317.00 0.04   

รวม 14.30 319.00    

2. สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บั

แ ห ล่ ง ชุ ม ช น  ห รื อ 

แหล่งการคา้ 

ระหวา่งกลุ่ม 21.08 2.00 10.54 38.11 0.00* 

ภายในกลุ่ม 87.67 317.00 0.28   

รวม 108.75 319.00    

3. สถานท่ีตั้งไม่มีเสียง

รบกวน เหมาะแก่การ

เรียนรู้ 

ระหวา่งกลุ่ม 19.96 2.00 9.98 35.50 0.00* 

ภายในกลุ่ม 89.13 317.00 0.28   

รวม 109.10 319.00    

4.  มี ท่ี จ อ ด ร ถ ข อ ง

สถาบนัเพียงพอ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.70 2.00 0.85 0.96 0.38 

ภายในกลุ่ม 280.28 317.00 0.88   

รวม 281.97 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 3.92 2.00 1.96 13.96 0.00* 

ภายในกลุ่ม 44.49 317.00 0.14   

รวม 48.41 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

จากตารางท่ี 4.56  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 ซ่ึงมีความแตกต่างกันในเร่ือง สถานท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน หรือแหล่งการค้า และ 

สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ 
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ตารางที ่ 4.57 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย : 
สถานที่ตั้ งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการค้าที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.26* 0.37* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.63* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.57  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่ง

ชุมชน หรือ แหล่งการค้าท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด  

อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้กบัแหล่งชุมชน หรือ 

แหล่งการคา้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกว่า

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา 

หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ค่าเฉล่ีย = 0.26)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ

สูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.37)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง มีค่ า เฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย : สถานท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน หรือแหล่งการค้าท่ีมีผลต่อ 
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การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.63)   
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ตารางที ่ 4.58 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย : สถาน
ที่ตั้ ง ไ ม่มี เ สียงรบกวน เหมาะแก่การเ รียน รู้ที่มี ผลต่อ ผู้ลงทะ เบี ยน เ รียน
ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.26* 0.36* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.61* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.58  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน 

เหมาะแก่การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี 

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้ งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่ 

การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ค่าเฉล่ีย = 0.26)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูง

กวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.36)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง มีค่า เฉ ล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย : สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
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เลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.61)   
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ตารางที ่ 4.59 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1. มีการโฆษณาผา่นส่ือ

ต่างๆ เช่น ใบปลิว แผน่

พั บ  โ ฆ ษ ณ า ท า ง

หนงัสือพิมพ ์วิทยุ ป้าย

โฆษณา ป้ายผ้า  ตาม

จุดส าคญั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.84 2.00 0.42 1.96 0.14 

ภายในกลุ่ม 68.04 317.00 0.21   

รวม 68.89 319.00    

2. ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลด

พิเศษ หากลงทะเบียน

พร้อมกนัหลายคน 

ระหวา่งกลุ่ม 290.61 2.00 145.30 113.80 0.00* 

ภายในกลุ่ม 404.77 317.00 1.28   

รวม 695.37 319.00    

3.  มี ก า ร จัด บู ทต าม

สถานท่ีต่างๆ เพื่อความ

สะดวกในการเข้าถึง

รายละเ อียดเ ก่ียวกับ

หลกัสูตร 

ระหวา่งกลุ่ม 16.32 2.00 8.16 27.98 0.00* 

ภายในกลุ่ม 92.43 317.00 0.29   

รวม 108.75 319.00    

4.  มี เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก 

หรือ ไลน์ ท่ีให้ข้อมูล

ของสถาบนั 

ระหวา่งกลุ่ม 10.77 2.00 5.39 17.20 0.00* 

ภายในกลุ่ม 99.23 317.00 .31   

รวม 110.00 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 9.38 2.00 4.69 37.02 0.00* 

ภายในกลุ่ม 40.16 317.00 0.13   

รวม 49.54 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.59  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง

มีความแตกต่างกนัในเร่ือง ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน มีการจดับูท

ตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร และมีเวป็ไซต ์เฟสบุ๊ก 

หรือไลน์ ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั 
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ตารางที ่ 4.60 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : ผู้เรียน
ได้รับส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกันหลายคนที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูง

กว่าปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -1.19* -2.40* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -1.21* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.60  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : ผูเ้รียนได้รับส่วนลดพิเศษ  

หากลงทะเบียนพร้อมกันหลายคนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด : ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียน

พร้อมกันหลายคนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี 

น้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ค่าเฉล่ีย = 1.19)  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 2.40)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด : ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคนท่ีมีผลต่อ
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การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 1.21)   
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ตารางที ่ 4.61 การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : มีการจัด
บูทตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่มี
ผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจ
เลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูง

กว่าปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.14 -0.40* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.54* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.61  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด : มีการจดับูทตามสถานท่ีต่าง ๆ 

เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้ นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉล่ีย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : มีการจัดบูทตามสถานท่ีต่าง ๆ  

เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.40)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด : มีการจดับูทตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียด

เก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ย

กวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.54)   



115 

 

ตารางที ่ 4.62 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด :  
มีเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ที่ให้ข้อมูลของสถาบันที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูง

กว่าปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.11 -0.33* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.44* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.62  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด : มีเวป็ไซต์ เฟสบุ๊ก หรือไลน์ 

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดับนัยส าคญั 

ทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้ นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉล่ีย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด : มีเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก หรือไลน์ท่ีมี 

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

ระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.33)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด : มีเวป็ไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.44)   
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ตารางที ่ 4.63 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือก
เรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1. มีการสอนชดเชยให้ 

เ ม่ื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถ

ด า เ นินการเ รียนการ

สอนไดต้ามตาราง 

ระหวา่งกลุ่ม 432.65 2.00 216.32 248.89 0.00* 

ภายในกลุ่ม 275.53 317.00 0.87   

รวม 708.17 319.00    

2.  มี ขั้ น ต อ น ก า ร

ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น

สะดวก รวดเร็ว และไม่

ซบัซอ้น 

ระหวา่งกลุ่ม 0.63 2.00 0.32 3.77 0.02* 

ภายในกลุ่ม 26.56 317.00 0.08   

รวม 27.19 319.00    

3.  มี ก า รทดสอบวัด

ร ะ ดั บ ค ว า ม รู้ ใ น

ระหว่ า ง  ก่ อน เ รี ยน 

ระหว่างเรียน และหลงั

เรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.02 2.00 0.01 0.16 0.85 

ภายในกลุ่ม 19.37 317.00 0.06   

รวม 19.39 319.00    

4. จัดสัดส่วนนักเรียน

ในแต่ละชั้ นได้อย่าง

เหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 51.79 2.00 25.90 37.90 0.00* 

ภายในกลุ่ม 216.59 317.00 0.68   

รวม 268.39 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 48.99 2.00 24.50 207.00 0.00* 

ภายในกลุ่ม 37.51 317.00 0.12   

รวม 86.50 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.63  พบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั 

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกัน (Sig.=0.00) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี 

ความแตกต่างกนัในเร่ือง มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง 

มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซ้อน และ จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้น

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่ 4.64 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : มีการสอนชดเชย
ให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ตามตารางที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูง

กว่าปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.03 -2.55* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -2.52* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.64  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถ

ด าเนินการเรียนการสอนได้ตามตารางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียน

การสอนไดต้ามตารางท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี

นอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 2.55)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง มีค่ า เฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการ : มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตารางท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 2.52)   



119 

 

ตารางที ่ 4.65 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : ขั้ นตอน 
การลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อนที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูง

กว่าปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.11* -0.06 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 0.05 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.65  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : ขั้ นตอนการลงทะเบียนเรียน 

สะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซ้อนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และ 

ไม่ซบัซ้อนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ค่าเฉล่ีย = 0.11)   
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ตารางที ่ 4.66 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ : จัดสัดส่วน
นักเรียนในแต่ละช้ันได้อย่างเหมาะสมทีม่ีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่
มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด 
อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช./

อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูงกว่า

ปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 0.16 -0.78* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -0.94* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.66  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่ง

เหมาะสมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ : จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ย่างเหมาะสมท่ีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีน้อยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

ระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.78)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นกระบวนการ : จดัสัดส่วนนักเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ย่างเหมาะสมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
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เรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 0.94)   
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ตารางที ่ 4.67 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่ระดับการศึกษาต่างกัน
ในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
Sum of 

Square 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1. มีอุปกรณ์การเรียน

ก า รส อน ท่ี ทันส มั ย 

และเหมาะสม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.03 2.00 0.01 0.18 0.84 

ภายในกลุ่ม 24.72 317.00 0.08   

รวม 24.75 319.00    

2.  ห้อง เ รียนมีขนาด

พอเหมาะกับจ านวน

นกัเรียน 

ระหวา่งกลุ่ม 379.59 2.00 189.80 269.86 0.00* 

ภายในกลุ่ม 222.95 317.00 0.70   

รวม 602.55 319.00    

3.  มี อ า ค า รสถ าน ท่ี

สะอาด และความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

ระหวา่งกลุ่ม 0.14 2.00 0.07 0.57 0.57 

ภายในกลุ่ม 39.84 317.00 0.13   

รวม 39.99 319.00    

4.  มี ส่ิ งอ านวยความ

สะดวกไว้ให้บ ริการ 

เ ช่ น  อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต 

หนงัสือ น ้าด่ืม ท่ีนัง่รอ 

ระหวา่งกลุ่ม 0.36 2.00 0.18 1.45 0.24 

ภายในกลุ่ม 39.88 317.00 0.13   

รวม 40.25 319.00    

5. มี ป้ าย ช่ือสถาบัน ท่ี

เห็นชดัเจน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.04 2.00 0.02 0.16 0.85 

ภายในกลุ่ม 39.51 317.00 0.12   

รวม 39.55 319.00    

รวม 

ระหวา่งกลุ่ม 15.96 2.00 7.98 98.74 0.00* 

ภายในกลุ่ม 25.62 317.00 0.08   

รวม 41.58 319.00    
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.67  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

ค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ือง หอ้งเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 
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ตารางที ่ 4.68 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ: ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกับจ านวนนักเรียนที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เรียนภาษาต่างประเทศที่ระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 

ปริญญาตรี/สูง

กว่าปริญญาตรี 

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า /

มัธยมศึกษาตอนต้น 
0.00 -0.83* -2.69* 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช./อนุปริญญา/ปวส. 
 0.00 -1.86* 

ป ริ ญญ า ต รี / สู ง ก ว่ า

ปริญญาตรี  
  0.00 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.68  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั  

มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ: หอ้งเรียน

มีขนาดพอเหมาะกับจ านวนนักเรียนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ีท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีค่าเฉล่ียปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ: ห้องเรียนมีขนาด

พอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ีนอ้ยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ค่าเฉล่ีย = 0.83)  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 2.69)   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

หรือ อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ: หอ้งเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียนท่ีมีผล
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ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีนอ้ยกว่ากลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี (ค่าเฉล่ีย = 1.86)   
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ตอนที่  6 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเ รียน

ภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด  

อคาเดมี่ 

 

ตารางที ่ 4.69 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษา ต่ า งประ เทศที่ มี อ า ชีพ ต่ างกัน ในการตั ด สินใจ เ ลื อก เ รี ยนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ปัจจัย 
นักเรียน/นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/ประกอบ

ธุรกจิส่วนตัว/

พนักงานบริษัท 

t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

ด้านผลติภัณฑ์ 3.97 0.33 3.78 0.40 3.42 0.00* 

ด้านราคา 4.31 0.29 4.06 0.43 4.43 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.92 0.38 3.89 0.44 0.60 0.55 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.04 0.39 4.02 0.43 0.39 0.70 

ด้านบุคคล 4.07 0.27 4.10 0.29 -0.75 0.46 

ด้านกระบวนการ 3.27 0.49 3.75 0.46 -6.90 0.00* 

ด้านการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 

3.64 0.35 4.00 0.24 -9.28 0.00* 

ภาพรวม 3.88 0.19 3.94 0.21 -2.20 0.03* 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.69  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ีแตกต่างกนั (Sig.=0.03) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 4 
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ตารางที ่ 4.70 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านผลติภัณฑ์ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/ประกอบ

ธุรกจิส่วนตัว/

พนักงานบริษัท 

t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1.  สถาบันมี ช่ือ เ สียง เ ป็นท่ี รู้จัก

กวา้งขวาง 

4.00 0.36 4.08 0.28 -1.63 0.10 

2.  ต า ร า เ รี ย น ท่ี ใ ช้ เ ป็ น

มาตรฐานสากล 

3.97 0.41 3.97 0.45 0.05 0.96 

3.  สถาบันสามารถจัดกลุ่มเรียน

ส่วนตัว และเลือกเวลาเรียนได้

อยา่งท่ีตอ้งการ 

3.78 0.85 3.25 1.18 3.22 0.00* 

4.  สถาบันมีหลัก สูตรให้ เ ลื อก

หลากหลาย 

4.11 0.75 3.59 1.22 -0.07 0.94 

5. สถาบันมีอุปกรณ์ และเอกสาร 

ประกอบการเรียนเหมาะสมกับ

หลกัสูตร 

4.00 0.38 4.00 0.37 3.42 0.00* 

ภาพรวม 3.97 0.33 3.78 0.40 3.42 0.00* 

 

 จากตารางท่ี 4.70  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง 

มีความแตกต่างกันในเร่ืองสถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนได้อย่างท่ี

ตอ้งการ และสถาบนัมีอุปกรณ์ และเอกสาร ประกอบการเรียนเหมาะสมกบัหลกัสูตร 
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ตารางที ่ 4.71 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เรียนภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านราคา 
นักเรียน/นักศึกษา 

ข้าราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/

ประกอบธุรกจิ

ส่วนตัว/พนักงาน

บริษัท 

t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบั

คุณภาพของการเรียนการสอน 

4.10 0.39 4.08 0.28 0.35 0.73 

2. ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ใน

คุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.72 0.58 4.85 0.41 -1.92 0.06 

3. มี ก า ร แ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

ท่ีชดัเจน 

4.11 0.41 3.24 1.25 5.33 0.00* 

ภาพรวม 4.31 0.29 4.06 0.43 4.43 0.00* 

 

 จากตารางท่ี 4.71  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึง 

มีความแตกต่างกนัในเร่ือง มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่ 4.72 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผล
ต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
นักเรียน/นักศึกษา 

ข้าราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/

ประกอบธุรกจิ

ส่วนตัว/พนักงาน

บริษัท 

t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1.  สถาน ท่ีตั้ งของสถาบัน มี

ความสะดวกต่อการเดินทาง 

4.04 0.20 4.07 0.25 -0.84 0.40 

2. สถานท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับแหล่ง

ชุมชน หรือ แหล่งการคา้ 

4.60 0.55 4.41 0.70 1.97 0.05 

3. สถานท่ีตั้ งไม่มีเสียงรบกวน 

เหมาะแก่การเรียนรู้ 

4.59 0.55 4.41 0.70 1.85 0.07 

4.  มี ท่ี จ อ ด ร ถข อ ง สถ าบัน

เพียงพอ 

2.45 0.93 2.66 0.99 -1.54 0.12 

ภาพรวม 3.92 0.38 3.89 0.44 0.60 0.55 

 

 จากตารางท่ี 4.72  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=0.55) ท่ีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05  
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ตารางที ่ 4.73 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/ประกอบ

ธุรกจิส่วนตัว/พนักงาน

บริษัท 

t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 

เช่น ใบปลิว แผ่นพบั โฆษณา

ทางหนัง สือพิมพ์ วิทยุ  ป้ าย

โฆษณา ป้ายผา้ ตามจุดส าคญั 

4.27 0.47 4.27 0.45 -0.04 0.96 

2. ผู ้เ รียนได้รับส่วนลดพิเศษ 

หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลาย

คน 

2.75 1.45 3.05 1.56 -1.39 0.16 

3. มีการจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ 

เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร 

4.61 0.54 4.37 0.72 2.34 0.02* 

4. มีเวป็ไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ 

ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั 

4.53 0.55 4.37 0.72 1.57 0.12 

ภาพรวม 4.04 0.39 4.02 0.43 0.39 0.70 

 

จากตารางท่ี 4.73  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=070) ท่ีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05  
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ตารางที ่4.74 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน

เรียนภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านบุคคล 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/ประกอบ

ธุรกจิส่วนตัว/

พนักงานบริษัท 

t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา มี

ความช านาญ และอธิบายให้

ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย 

4.10 0.34 4.22 0.42 -2.00 0.05 

2.  ค รู ผู ้ส อนส อนต ร ง ต า ม

หลกัสูตร ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 

4.07 0.30 4.12 0.33 -1.04 0.30 

3. ครูผูส้อนปฎิบติัต่อผูเ้รียนทุก

คนอยา่งเท่าเทียมกนั 

4.06 0.28 4.08 0.28 -0.68 0.50 

4. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น 

และเต็มใจในการให้บริการ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

4.04 0.30 3.98 0.44 1.16 0.25 

5. เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ข้อมูล

ต่างๆ ท่ีผู ้เ รียนต้องการอย่าง

ครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.00 0.35 4.08 0.28 -1.84 0.07 

6. มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 

4.13 0.37 4.08 0.28 1.06 0.29 

ภาพรวม 4.07 0.27 4.10 0.29 -0.75 0.46 
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จากตารางท่ี 4.74  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=0.46) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 
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ตารางที ่ 4.75 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านกระบวนการ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/ประกอบ

ธุรกจิส่วนตัว/พนักงาน

บริษัท 

t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่

สามารถด าเนินการเรียนการ

สอนไดต้ามตาราง 

2.19 1.45 3.27 1.34 -5.23 0.00* 

2.  มีขั้ นตอนการลงทะเบียน

เรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่

ซบัซอ้น 

4.10 0.30 4.07 0.25 0.76 0.45 

3.  มี ก า รทดสอบวัด ระดับ

ความรู้ในระหวา่ง ก่อนเรียน 

ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 

4.05 0.27 4.02 0.13 1.39 0.17 

4. จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละ

ชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.72 0.85 3.64 0.85 -7.54 0.00* 

ภาพรวม 3.27 0.49 3.75 0.46 -6.90 0.00* 

 

จากตารางท่ี 4.75  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองมีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง 

และจดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่ 4.76 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกัน 
ในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ/ประกอบ

ธุรกจิส่วนตัว/

พนักงานบริษัท 

t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี

ทนัสมยั และเหมาะสม 

4.06 0.28 4.08 0.28 -0.68 0.50 

2. ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะ

กบัจ านวนนกัเรียน 

2.03 1.30 3.66 0.76 -12.84 0.00* 

3. มีอาคารสถานท่ีสะอาด และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.97 0.37 4.08 0.28 -2.20 0.03* 

4. มีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้

ให้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต 

หนงัสือ น ้าด่ืม ท่ีนัง่รอ 

4.11 0.35 4.15 0.36 -0.73 0.46 

5.มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจน 4.05 0.31 4.00 0.49 0.91 0.37 

ภาพรวม 3.64 0.35 4.00 0.24 -9.28 0.00* 

 

จากตารางท่ี 4.76  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00)             

ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองหอ้งเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวน

นกัเรียน และมีอาคารสถานท่ีสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ตอนที่  7 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเ รียน 

ภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อัพเกรด 

อคาเดมี่ 

 

ตารางที ่ 4.77 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ ผู้ลงทะเบียนเรียน
ภาษา ต่ า งประ เทศที่ มี ร ายไ ด้ ต่ างกัน ในการตัด สินใจ เ ลือก เ รี ยนสถาบั น
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 

ปัจจัย 
ไม่มีรายได้ มีรายได้ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

ด้านผลติภัณฑ์ 3.95 0.34 3.86 0.39 1.76 0.08 

ด้านราคา 4.29 0.30 4.16 0.42 2.33 0.02* 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.91 0.37 3.93 0.47 -0.35 0.73 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.05 0.38 3.99 0.43 0.98 0.33 

ด้านบุคคล 4.07 0.27 4.07 0.29 0.17 0.86 

ด้านกระบวนการ 3.28 0.50 3.65 0.48 -5.32 0.00* 

ด้ านการส ร้ า งและน า เสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 

3.65 0.35 3.93 0.30 -6.41 0.00* 

ภาพรวม 3.88 0.19 3.94 0.21 -2.21 0.03* 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.77  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ีแตกต่างกนั (Sig.=0.03) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 5 
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ตารางที ่ 4.78 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ไม่มีรายได้ มีรายได้ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง 4.00 0.35 4.09 0.29 -1.94 0.05 

2. ต าราเรียนท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานสากล 3.97 0.41 3.97 0.47 -0.01 0.99 

3. สถาบันสามารถจัดกลุ่มเรียนส่วนตัว 

และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

3.75 0.88 3.43 1.12 2.11 0.04* 

4. สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย 4.05 0.77 3.86 1.20 1.21 0.23 

5.  ส ถ า บัน มี อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ เ อ ก ส า ร 

ประกอบการเรียนเหมาะสมกบัหลกัสูตร 

4.01 0.35 3.95 0.45 1.03 0.30 

ภาพรวม 3.95 0.34 3.86 0.39 1.76 0.08 

 

จากตารางท่ี 4.78  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=0.08) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 
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ตารางที ่ 4.79 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เรียนภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านราคา 
ไม่มีรายได้ มีรายได้ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบั

คุณภาพของการเรียนการสอน 

4.10 0.39 4.09 0.29 0.19 0.85 

2. ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ใน

คุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั 

4.74 0.58 4.77 0.46 -0.36 0.72 

3. มี ก า ร แ จ้ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

ท่ีชดัเจน 

4.04 0.53 3.63 1.19 2.67 0.01* 

ภาพรวม 4.29 0.30 4.16 0.42 2.33 0.02* 

 

จากตารางท่ี 4.79  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.02) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองมีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่ 4.80 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีผล
ต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ไม่มีรายได้ มีรายได้ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1.  สถาน ท่ีตั้ งของสถาบัน มี

ความสะดวกต่อการเดินทาง 

4.04 0.18 4.09 0.29 -1.50 0.14 

2. สถานท่ีตั้ งอยู่ใกล้กับแหล่ง

ชุมชน หรือ แหล่งการคา้ 

4.58 0.55 4.48 0.71 1.14 0.26 

3. สถานท่ีตั้ งไม่มีเสียงรบกวน 

เหมาะแก่การเรียนรู้ 

4.57 0.55 4.48 0.71 1.01 0.31 

4.  มี ท่ี จ อ ด ร ถข อ ง สถ าบัน

เพียงพอ 

2.44 0.90 2.68 1.06 -1.63 0.11 

ภาพรวม 3.91 0.37 3.93 0.47 -0.35 0.73 

 

จากตารางท่ี 4.80  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=0.73) ท่ีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05 
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ตารางที ่ 4.81 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ไม่มีรายได้ มีรายได้ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 

เช่น ใบปลิว แผ่นพบั โฆษณา

ทางหนัง สือพิมพ์ วิทยุ  ป้ าย

โฆษณา ป้ายผา้ ตามจุดส าคญั 

4.24 0.45 4.38 0.49 -2.17 0.03* 

2.  ผู ้เ รียนได้รับส่วนลดพิเศษ 

หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลาย

คน 

2.81 1.49 2.82 1.41 -0.04 0.97 

3. มีการจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ 

เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร 

4.61 0.51 4.38 0.78 2.18 0.03* 

4. มีเวป็ไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ 

ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั 

4.53 0.52 4.38 0.78 1.14 0.16 

ภาพรวม 4.05 0.38 3.99 0.43 0.98 0.33 

 

จากตารางท่ี 4.81  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียน

สถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=0.33) ท่ีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติ 0.05 
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ตารางที ่ 4.82 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียน
เรียนภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน
ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านบุคคล 
ไม่มีรายได้ มีรายได้ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา มี

ความช านาญ และอธิบายให้

ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย 

4.13 0.37 4.09 0.29 0.95 0.34 

2.  ค รู ผู ้ส อนส อนต ร ง ต า ม

หลกัสูตร ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 

4.08 0.31 4.09 0.29 -0.33 0.74 

3. ครูผูส้อนปฎิบติัต่อผูเ้รียนทุก

คนอยา่งเท่าเทียมกนั 

4.05 0.28 4.09 0.29 -0.97 0.33 

4. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น 

และเต็มใจในการให้บริการ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

4.05 0.29 3.95 0.45 1.59 0.12 

5. เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ข้อมูล

ต่างๆ ท่ีผู ้เ รียนต้องการอย่าง

ครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.00 0.34 4.08 0.32 -1.74 0.08 

6. มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 

4.13 0.37 4.09 0.29 0.86 0.39 

ภาพรวม 4.07 0.27 4.07 0.29 0.17 0.86 

 

จากตารางท่ี 4.82  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ไม่มีความแตกต่างกนั (Sig.=0.86) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 
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ตารางที ่ 4.83 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการที่มีผลต่อ 
ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียน
สถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่   

 

ด้านกระบวนการ 
ไม่มีรายได้ มีรายได้ 

t Sig. 
ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่

สามารถด าเนินการเรียนการ

สอนไดต้ามตาราง 

2.25 1.51 2.95 1.28 -3.47 0.00* 

2.  มีขั้ นตอนการลงทะเบียน

เรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่

ซบัซอ้น 

4.10 0.30 4.06 0.24 1.14 0.26 

3. มีการทดสอบวดัระดบัความรู้

ในระหวา่ง ก่อนเรียน ระหวา่ง

เรียน และหลงัเรียน 

4.05 0.26 4.03 0.17 0.47 0.64 

4. จดัสัดส่วนนักเรียนในแต่ละ

ชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.73 0.84 3.55 0.92 -6.60 0.00* 

ภาพรวม 3.28 0.50 3.65 0.48 -5.32 0.00* 

 

จากตารางท่ี 4.83  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบนั

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองมีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง 

และ จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่ 4.84 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะ
ทางกายภาพที่มีผลต่อผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันใน 
การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่  

 

ด้านการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 

ไม่มีรายได้ มีรายได้ 
t Sig. 

ค่าเฉลีย่ S.D. ค่าเฉลีย่ S.D. 

1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี

ทนัสมยั และเหมาะสม 

4.05 0.28 4.09 0.29 -0.97 0.33 

2. ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะ

กบัจ านวนนกัเรียน 

2.07 1.31 3.34 1.15 -7.71 0.00* 

3. มีอาคารสถานท่ีสะอาด และ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.98 0.34 4.06 0.30 -1.73 0.08 

4. มีส่ิงอ านวยความสะดวกไว้

ให้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต 

หนงัสือ น ้าด่ืม ท่ีนัง่รอ 

4.11 0.35 4.15 0.36 -0.81 0.42 

5.มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจน 4.04 0.31 4.02 0.48 0.57 0.57 

ภาพรวม 3.65 0.35 3.93 0.30 -6.41 0.00* 

 

จากตารางท่ี 4.84  พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ีย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวน

นกัเรียน 
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ตอนที ่8 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดั

เชียงใหม่ เรียงตามความถ่ี ดงัน้ี 

 

ตารางที ่ 4.85 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม ร้อยละ  

1. สถานท่ีคบัแคบ 8.7 

2. ควรจะติดแอร์ ในหอ้งนัง่เล่น   8 

3. ควรมีหลกัสูตรท่ีสอนใหแ้ก่วยัท างานมากกวา่น้ี   8 

4. ท่ีจอดรถค่อนขา้งท่ีจะมีนอ้ย มีท่ีไม่พอจอด   5 

5. การจดัการเรียนการสอนดี ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน   3.4 

6. ควรจะมีช่องทางการช าระค่าเล่าเรียน หลายช่องทาง เช่น ช าระค่าเรียนผ่านทาง

ธนาคาร 

2 

7. เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการพูดเร็ว อธิบายไม่ชดัเจน   0.1 

 

 

 



 

 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 

การตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ี จังหวดัเชียงใหม่                                     

ไดท้  าการศึกษาในเชิงปริมาณ จากกลุ่มตวัอย่าง 320 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

คือ แบบสอบถาม สถิติ ท่ีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความถ่ี  ค่ า ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ีย  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานของการค้นคว้าอิสระน้ีจะใช้ สถิติ  

การทดสอบที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance 

:F-test)โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป  

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.31  

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.69 อยู่ในช่วงอายุ 15-20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.69  รองลงมา 

อยู่ในช่วงอายุต  ่ากว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.50 และอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.94 

ตามล าดบั 

   ในดา้นการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย 

หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 34.38 รองลงมาคือมีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ 

คิดเป็นร้อยละ 31.56 และ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30 ตามล าดบั  

 ในดา้นอาชีพผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

81.56 รองลงมา คือพนักงานบริษทั คิดเป็นร้อยละ 12.19 และ ประกอบธุรกิจส่วนตวั  คิดเป็น 

ร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
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 ในด้านรายได้ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัไม่มีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 79.69 

รองลงมามีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.81 และรายได้ 5,001- 10,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 2.19 ตามล าดบั 

 ตอนที ่2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

เรียนสถาบันภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 ผูต้อบแบบสอบถามได้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 

ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคคล 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก 

 เม่ือพิจารณาแต่ละปัจจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา (ค่าเฉล่ีย 

4.27)  รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นบุคคล (ค่าเฉล่ีย 4.07)  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.04)  

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 3.94)  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.91) และปัจจยั

ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต ่าสุดได้แก่  ปัจจยัด้านกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.36) และ เม่ือพิจารณาถึงระดบัความส าคญัของ

รายการยอ่ยแต่ละปัจจยัพบวา่ มีระดบัความส าคญั ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็น 

ท่ีรู้จกักวา้งขวาง รองลงมา สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลาย  ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

ไดแ้ก่ สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

 2. ปัจจยัด้านราคา พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน  

ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั  รองลงมา อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียนการสอน  

ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ท่ีชดัเจน 

 3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งอยู่

ใกลก้บัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้   รองลงมา สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ 

ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ 

 4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการจดับูท

ตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร รองลงมา มีเวป็ไซต์
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เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ท่ีให้ขอ้มูลของสถาบนั  ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลด

พิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน 

 5. ปัจจยัด้านบุคคล พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา  

มีความช านาญ และอธิบายให้ผูเ้รียนเข้าใจง่าย  รองลงมา มีเจา้หน้าท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ  

ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการอยา่งครบถว้น 

รวดเร็วและถูกตอ้ง 

 6. ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า  ปัจจัย ท่ี มีค่ า เฉ ล่ีย สู ง สุด  ได้แ ก่  มีขั้ นตอน 

การลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน รองลงมา มีการทดสอบวดัระดบัความรู้ใน

ระหวา่ง ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีการสอนชดเชย

ให ้เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง 

 7. ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ได้แก่  มีส่ิงอ านวยความสะดวกไวใ้ห้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต หนังสือ น ้ าด่ืม ท่ีนั่งรอ 

รองลงมา มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัย และเหมาะสม ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

ไดแ้ก่ หอ้งเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ  

ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มี เพศต่างกันในการตัดสินใจเลือกเ รียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี แตกต่างกนั 

(Sig.=0.04) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 1 

 ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกนัในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  และดา้นกระบวนการ  

 ผลการศึกษารายด้าน 

 ด้านผลิตภณัฑ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0 .05 คือ สถาบนั

สามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 
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 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 

คือ  มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ  

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 คือ 

ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษหากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน 

 ด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0 .05 คือ  

จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ  

ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอา ยุ ต่างกันในการตัดสินใจ เลือกเ รียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีแตกต่างกนั 

(Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 2 

 ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายตุ่างกนัในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการ และ ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 

 ผลการศึกษารายด้าน 

 1. ด้านผลติภัณฑ์ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี 

มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี และกลุ่มผูเ้รียน

ท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  

 สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ  กลุ่มผูเ้รียน

ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ  

26-30 ปี  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  
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 สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลาย  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีความคิดเห็น

แตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  

 2.ด้านราคา ราคาค่าเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต ่า

กวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 26-30  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่า

กวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี  และกลุ่มผูเ้รียนท่ี

มีอาย ุ21-25 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี   

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 สถานท่ีตั้ งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี  

มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  
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 มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจาก

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูเ้รียนได้รับส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกัน

หลายคน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

มีการจัดบูทตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 26-30 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

มีเวป็ไซต ์เฟสบุก๊ หรือ ไลน์ ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี มีความคิดเห็น

แตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

 5. ด้านกระบวนการ มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้

ตามตาราง  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี 

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี และ

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  
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 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่า

กวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ย่างเหมาะสม  กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีความคิดเห็น

แตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 21-25 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 26-30 ปี  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุ 31-35 

ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี  และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

 6. ด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกบั

จ านวนนกัเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 

ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 26-30 ปี และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

 มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชัดเจน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีความคิดเห็นแตกต่าง

จากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ31-35 ปี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี กลุ่ม

ผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ 31-35 ปี  
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ  

ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีระดับการศึกษาต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี

แตกต่างกนั (Sig.=0.00) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 3 

 ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมมีความ

คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นกระบวนการ  ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 ผลการศึกษารายด้าน 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง พบว่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

 สถาบันสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนได้อย่างท่ีต้องการ พบว่า  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่างจาก

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

 สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลาย กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา 

หรือมธัยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา 

ตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มผูเ้รียน

ท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  
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 2. ด้านราคา ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั พบวา่ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

ระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมี

ระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

 มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีชัดเจน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สถานท่ีตั้งอยู่ใกล้กบัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ 

พบวา่ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่าง

จากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ

สูงกวา่ปริญญาตรี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูงมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ พบว่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูเ้รียนได้รับส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกัน 

หลายคน พบว่า  กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้ นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น  

มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
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ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

 มีการจัดบูทตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดเก่ียวกับ

หลกัสูตร  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็น

แตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 

มีเวป็ไซต ์เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ท่ีให้ขอ้มูลของสถาบนั พบวา่ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษา

ชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

  5. ด้านกระบวนการ มีการสอนชดเชยให ้เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้าม

ตาราง กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่าง

จากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือปวส. มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูง

กวา่ปริญญาตรี  

 กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นอนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  มี

ความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี  

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน กลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบั
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การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นสูง 

จดัสัดส่วนนักเรียนในแต่ละชั้นได้อย่างเหมาะสม กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

6.  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวน

นักเรียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษาตอนต้น มีความคิดเห็น

แตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ

สูงกวา่ปริญญาตรี   

กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีระดบัการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผู ้เรียนท่ีมีระดับ

การศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี  

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ  

ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอาชีพต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีแตกต่างกนั 

(Sig.=0.03) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 4 

 ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า 

ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนั ในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ  และดา้นการสร้าง

และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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 ผลการศึกษารายด้าน 

 1. ด้านผลิตภัณฑ์ นกัเรียน นักศึกษา และอาชีพขา้ราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

หรือประกอบธุรกิจส่วนตวั หรือพนกังานบริษทั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 คือ สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั เลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ   

นกัเรียน นกัศึกษา และอาชีพขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั หรือพนกังานบริษทั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ สถาบนั 

มีอุปกรณ์ และเอกสาร ประกอบการเรียนเหมาะสมกบัหลกัสูตร  

 2. ด้านราคา นักเรียน นกัศึกษา และอาชีพขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ

ประกอบธุรกิจส่วนตวั หรือพนกังานบริษทั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

คือ  มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจน   

 3. ด้านกระบวนการ นกัเรียน นกัศึกษา และอาชีพขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ 

หรือประกอบธุรกิจส่วนตวั หรือพนกังานบริษทั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

0.05 คือ การสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง  และจดัสัดส่วน

นกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 4. ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 นกัเรียน นกัศึกษา และอาชีพขา้ราชการ หรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือประกอบธุรกิจ

ส่วนตวั หรือพนกังานบริษทั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ ห้องเรียนมี

ขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน และอาคารสถานท่ีสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย    

ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ  

ผู้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศที่มีรายได้ต่างกันในการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบัน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั มีค่าเฉล่ียปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ีแตกต่างกนั 

(Sig.=0.03) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยัท่ี 5 

 ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนั ในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 ไดแ้ก่  ดา้นราคา  ดา้นกระบวนการ และ ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
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 ผลการศึกษารายด้าน 

 1. ด้านราคา ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายได้และไม่มีรายได้ มีความ

คิดเห็นแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 คือ มีการแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจน 

 2. ด้านกระบวนการ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดแ้ละไม่มีรายได ้มี

ความคิดเห็นแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ การสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถ

ด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง และ จดัสัดส่วนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 3. ด้ านการส ร้างและการน า เสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ล งทะ เ บียนเ รียน

ภาษาต่างประเทศและไม่มีรายได้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 คือ 

หอ้งเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน  

ตอนที ่8 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด  

อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

 ควรจะมีการช าระค่ า เ ล่ า เ รียน  หลายช่องทาง  ไว้ให้บ ริการ แก่  ผู ้เ รียน เพื่ อ 

ความสะดวกสบาย ในการ ช าระค่าเล่าเรียน เช่น ช าระผา่นทางธนาคาร หรือ มีเคร่ืองรูดบตัร เป็นตน้  

 อีกทั้ง ควรจะติดแอร์ในท่ีนั่งเล่น หรือ มีมุมผ่อนคลายท่ีตกแต่งให้มีบรรยากาศแบบกวา้งสบาย 

ส าหรับนกัเรียนไวผ้อ่นคลายมากกวา่น้ี นอกจากน้ี ควรจะมีหลกัสูตรส าหรับวยัท างานท่ีมากข้ึนเพื่อ

รองรับความตอ้งการ หรือ การน าไปใชใ้นเฉพาะทางส าหรับกลุ่มวยัท างาน  และ ปัญหาของสถานท่ี

ท่ีจอดรถไม่พอ เน่ืองจาก อาคารของสถาบนัเป็นอาคารพาณิชย ์ควรมีการหาท่ีใกล ้ๆ หรือเช่าท่ีจอด

รถใหลู้กคา้พร้อมกบั แกปั้ญหาการจอดรถซอ้นคนั 

 

อภิปรายผล 

 ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15-20 ปี  มีระดับ

การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน นิสิต

นกัศึกษา และยงัไม่มีรายได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรพิน ปินตา (2551) ศึกษาเร่ือง “ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อผู ้บ ริโภคในการเลือกใช้บริการโรงเ รียนสอน

ภาษาต่างประเทศในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” โดยผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า  
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 15-20 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา 

หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ มีอาชีพนกัเรียน นกัศึกษา ยงัไม่มีรายได ้  

 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ ง 7 องค์ประกอบ (7Ps) ท่ีมีผลต่อ 

การตดัสินใจ เลือกเรียนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยั

ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีรายละเอียดในการศึกษา ดงัน้ี 

 ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น

ราคาอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญั ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกัน  

รองลงมา อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียนการสอน  ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

ไดแ้ก่ มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

สุพรรณี อินทร์แกว้ (2553 : 106-107) กล่าวว่า จ  านวนเงินท่ีคิดเป็นค่าผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือ

จ านวนมูลค่ารวมท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่าย เพื่อแลกกบัผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีหรือใช้สินคา้

หรือบริการ ซ่ึงการตั้งราคาส าหรับธุรกิจบริการนั้น ตอ้งค านึงถึงคุณค่าของบริการ ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ 

และคุณค่าจะเท่ากบั คุณประโยชน์ของบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บลบค่าใชจ่้ายของลูกคา้ 

 ปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยั

ด้านบุคคลอยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญั ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา มีความช านาญ และ

อธิบายให้ผูเ้รียนเขา้ใจง่าย  รองลงมา มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต ่าสุด ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการอยา่งครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุพรรณี อินทร์แก้ว (2553 : 106-107) กล่าวว่า พนักงานในธุรกิจ

บริการประกอบด้วย เจ้าของ ผู ้บริหาร และพนักงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้ ง 3 กลุ่ม มีผลต่อคุณภาพ 

การให้บริการ  เจา้ของและผูบ้ริหาร กลุ่มน้ีมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการให้บริการ

ลูกค้า ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงาน ออกแบบกระบวนการการให้บริการ และ  

การแกไ้ขปรับปรุงกระบวนการให้บริการสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ หากเจา้ของ และ

ผูบ้ริหารขาดความสามารถในการจดัการ พนกังานขาดจิตส านึกในการให้บริการท่ีดีก็จะส่งผลต่อ

คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของลูกคา้ พนกังานส่วนหนา้และส่วนหลงั พนกังานส่วน

หนา้เป็นบุคคลท่ีตอ้งการติดต่อและให้บริการลูกคา้โดยตรง พนกังานส่วนหลงัเป็นฝ่ายสนบัสนุนท่ี

จะท าให้บริการสมบูรณ์ ทั้งน้ีพนกังานทั้งส่วนหนา้และส่วนหลงัท างานร่วมกนั เพื่อส่งมอบบริการ

ท่ีมีคุณค่าแก่ลูกคา้ จะขาดส่วนใดส่วนหน่ึงมิได ้โดยเฉพาะพนักงานส่วนหน้าจะมีบทบาทอยู่ใน

สายตาลูกคา้เสมอ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาหลาย ๆ เร่ือง เช่น  คทัลียา จิโนเขียว (2556) 
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ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้บริการของสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษในจังหวัดปทุมธานี ” โดยผลการศึกษาดังกล่าวพบว่าผุ ้ตอบแบบสอบถาม 

ไดใ้ห้ความส าคญัแก่ ดา้นบุคลากร เป็นอนัดบั 1 อยูใ่นระดบัส าคญัมาก พบวา่ ปัจจยัดา้นท่ีมีอิทธิพล

ในการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษมากท่ีสุดคือ ความเป็นกนัเอง มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และ 

ความเอาใจใส่ของอาจารย์ผูส้อน และธศกร ดวงค า (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในหลกัสูตรเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของผูบ้ริโภคใน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษในอ า เภอเ มือง เ ชียงใหม่ ”  โดยผลการศึกษาดังกล่าว  พบว่า  

ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัแก่ ดา้นบุคคล ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด 3 

ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้น ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และสามารถอธิบายใหผู้เ้รียน

เขา้ใจได้ง่ายและชัดเจน  ด้านครูผูส้อนมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูเ้รียน  และด้านครูผูส้อนปฏิบติั

ผูเ้รียนทุกคนอย่างเท่าเทียม  นอกจากน้ีนนัทรัตน์ อศัวภกัดีสกุล (2557) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจ และ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน

ระดับชั้ นมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผลการศึกษาดังกล่าว พบว่า  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้ให้ความส าคญัได้แก่ ด้านบุคคล ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงสุด  

3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นผูส้อนมีเทคนิคการสอนท่ีน่าสนใจ ดา้นผูส้อนมีความรู้ความช านาญ และ 

ดา้นผูส้อนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า  ผู ้ลงทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศ 

ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก โดยให้ความส าคญั มีการจดับูท

ตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร รองลงมา  

มีเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ท่ีให้ข้อมูลของสถาบัน  ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด ได้แก่  

ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุพรรณี 

อินทร์แกว้ (2553 : 106-107) กล่าววา่ กิจกรรมทางการตลาดท่ีส าคญั ท่ีธุรกิจใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

กบัลูกคา้ เพื่อแจง้ขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัองค์กรและบริการให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ และตดัสินใจใน

ท่ีสุด กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดมีวตัถุประสงค์เพื่อหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าโดย 

การสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัลูกคา้ ดงันั้น องคก์รจะตอ้งมีฐานขอ้มูลลูกคา้ท่ีดีเพื่อทราบพฤติกรรม 

และความตอ้งการของลูกคา้และสามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 นอกจากน้ีแลว้เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูเ้รียนท่ีมีปัจจยั

ส่วนบุคคลในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี พบวา่ 
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 1. จากผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกันในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด  

อคาเดม่ี พบว่า ผลการศึกษาโดยรวมพบว่า ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีเพศต่างกัน 

ในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0 .05 ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์   

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และดา้นกระบวนการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550: 57-59) กล่าววา่  ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคล

มีพฤติกรรมของการติดต่อส่ือสารต่างกนั คือ เพศ หญิงมีแนวโน้ม มีความตอ้งการท่ีจะส่ง และ 

รับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มีความ ตอ้งการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียง

อย่างเดียวเท่านั้ น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อันดี ให้เกิดข้ึนจากการรับ และ 

ส่งข่าวสารนั้นดว้ย นอกจากน้ีเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอย่าง มากในเร่ืองความคิด 

ค่านิยม และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคม ก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศ

ไวต่้างกนั  

 2. จากผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียน 

เรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายุต่างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ี พบวา่ ผลการศึกษาโดยรวม  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอายตุ่างกนัในภาพรวม

มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0 .05 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นการสร้าง และ

การน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546: 105) กล่าววา่ 

อายุ เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความแตกต่างในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม คนท่ีอายุนอ้ยมกัจะมี

ความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกวา่ คนท่ีอายมุากใน ขณะท่ีคนอายมุาก

มกัจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบติั ระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่า คนท่ีมีอายนุอ้ย 

เน่ืองมาจากผา่นประสบการณ์ชีวติท่ีแตกต่างกนั 

 3. จากผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ี พบวา่ ผลการศึกษาโดยรวม พบวา่  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกันในภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0 .05 ได้แก่   

ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านกระบวนการ  

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ สอดคล้องกบัแนวคิดของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
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คณะ (2550: 57-59) กล่าวว่า  การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติ และ

พฤติกรรมแตกต่างกนัคนท่ี มีการศึกษาสูงจะไดเ้ปรียบอยา่งมากในการเป็นผูรั้บสารท่ีดีเพราะเป็นผู ้

มีความกวา้งขวางและเขา้ใจ สารไดดี้แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่าย ๆ ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผล

เพียงพอ ในขณะท่ีคนมีการศึกษาต่างกนั มกัจะใชส่ื้อประเภทวิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ หากผูมี้

การศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้ส่ือ ส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจ ากดัก็

มกัจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ ์มากกวา่ประเภทอ่ืน 

 4.  จากผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด  

อคาเดม่ี พบวา่ ผลการศึกษาโดยรวม พบวา่  ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีอาชีพต่างกนัใน

ภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา 

ดา้นกระบวนการ  และ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การศึกษาของ 

กมัปนาท เนตรภกัดี (2550) ศึกษาเร่ือง “ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียนภาษาองักฤษท่ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษวอลลส์ตรีท”  ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีอาชีพ

ท่ีต่างกันจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจท่ีแตกต่างกันไปทั้ งในเร่ืองของเหตุผลท่ีตัดสินใจเรียน 

ช่วงเวลาท่ีสะดวกในการมาเรียน ซ่ึงข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีผูเ้รียนวา่งจากการท างาน หรือการเรียนใน

เวลาเรียนปกติ 

 5. จากผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูล้งทะเบียนเรียน

ภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนัในการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัภาษาต่างประเทศ อพัเกรด 

อคาเดม่ี พบวา่ ผลการศึกษาโดยรวม พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศท่ีมีรายไดต่้างกนัใน

ภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0 .05 ไดแ้ก่ ดา้นราคา  ดา้นกระบวนการ 

และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล 

(2550 : 38-39)  กล่าววา่ การศึกษาและรายได ้การศึกษามีอิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอย่างมาก การรู้ว่า

อะไรเกิดข้ึนกบัการศึกษา และรายไดเ้ป็นส่ิงส าคญัเพราะแบบแผนการใชจ่้ายข้ึนอยูก่บัรายไดท่ี้คนมี 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2546 : 105) กล่าววา่ สถานะทางสังคม 

และเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ และสถานภาพทางสังคมของ บุคคล มีอิทธิพลอย่างส าคญั  

ต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารท่ีมีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละคนมีวฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม 

และเป้าหมายท่ีต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่  มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดม่ี จังหวดัเชียงใหม่  ควรรักษา

มาตรฐานในปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัด้าน

ผลิตภณัฑ ์เพราะผูล้งทะเบียนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัมากเป็นอนัดบัหน่ึง 

 2. ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา 

ดังนั้ นจึงควรจะมีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ตลอดจนควรมีหลักสูตรท่ีตรงต่อ 

ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 3. สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่  ควรวางแผน

ทางการตลาดใหมี้ความสอดคลอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี 

  3.1 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สถาบนัมีช่ือเสียงเป็น

ท่ีรู้จกักวา้งขวาง รองลงมา สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือกหลากหลาย  ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 

ไดแ้ก่ สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนไดอ้ย่างท่ีตอ้งการ ดงันั้นเพื่อเป็น 

การรักษามาตราฐานและสร้างจุดแข็งในการแข่งขนัในยุคปัจจุบนั ทางสถาบนัควรมีการทบทวน

และพฒันาหลกัสูตรบ่อย ๆ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการกบัผูเ้รียนในยุคปัจจุบนั เช่น  มีหลกัสูตร

ส าหรับการเตรียมสอบท่ีหลากหลายมากข้ึน มีหลกัสูตรท่ีเน้นค าศพัทเ์พื่อน าไปใชใ้นประกอบกบั

การสอบในสาขาท่ีผูเ้รียนตอ้งการ  เป็นตน้ 

 3.2 ปัจจยัด้านราคา พบว่า ปัจจัยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน  

ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั  รองลงมา อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียนการสอน  

ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีชดัเจน 

เน่ืองจากปัจจุบนัจะเห็นได้ว่าความต้องการของผูเ้รียนได้เปล่ียนไปอนัเน่ืองมาจากเศรษฐกิจ

ประกอบกบัการแข่งขนัของโรงเรียนสอนภาษามีเพิ่มมากยิ่งข้ึนท าให้ผูเ้รียนมีการตระหนกัถึงราคา

ค่าเรียนมากยิ่งข้ึน เพราะราคาถือเป็นตวับ่งบอกภาพลกัษณ์ของสินคา้ไดม้ากท่ีสุด จึงท าให้ผูเ้รียน

เลือกท่ีจะเรียนภาษาในสถาบนัท่ีมีราคาถูกแต่คุณภาพไม่แตกต่างกบัสถาบนัรายใหญ่ ดงันั้นเพื่อ 

การสร้างจุดแข็งในการแข่งขนัในเร่ืองของการแข่งขนัทางธรุกิจ ทางสถาบนัสอนภาษาอพัเกรด  

อคาเดม่ีควรรักษามาตรฐานในเร่ืองของราคาน้ีไว ้เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้รายเก่า และดึงดูดให้

ลูกคา้รายใหม่สนใจเรียนมากยิง่ข้ึน  
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  3.3 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ สถานท่ี

ตั้งอยู่ใกลก้บัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ รองลงมา สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การ

เรียนรู้ ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ ดงันั้นทางสถาบนัควรจะ

รักษามาตรฐานในการจดัตั้งสถาบนัท่ีมีความเหมาะความเหมาะสม เช่น สถาบนัควรตั้งอยูใ่นแหล่ง

ชุมชน มีท่ีตั้ งเหมาะสม หรือตั้งอยู่ในย่านสรรพสินค้าท่ีสามารถท าให้กิจกรรมประจ าวนัอ่ืน ๆ 

ได ้และมีป้ายท่ีชดัเจน 

  3.4 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ มีการจดั

บูทตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร รองลงมา มี 

เวป็ไซต ์เฟสบุ๊ก หรือ ไลน์ ท่ีให้ขอ้มูลของสถาบนั  ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ ผูเ้รียนไดรั้บ

ส่วนลดพิ เศษ หากลงทะเบียนพร้อมกันหลายคน ทั้ ง น้ีเพื่อให้เ กิดประโยชน์อันสูงสุดใน 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด สถาบนัควรจจะมีการประชาสัมพนัธ์โดยแนะน าสถาบนั ไปยงัสถาน

การศึกษา หน่วยงานเอกชน หรือ องค์กร หรือ การจดับรรยายพิเศษ การเขา้เป็นอาจารยพ์ิเศษตาม

โรงเรียนการหรือแนะน าผูท่ี้เรียนท่ีส าเร็จ เพราะจะท าให้เป็นการสร้างความมัน่ใจในคุณภาพ 

การเรียนการสอน และอาจจะกระตุน้ท าใหมี้ผูเ้รียนรายใหม่เกิดข้ึน 

  3.5 ปัจจยัดา้นบุคคล พบวา่ ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา 

มีความช านาญ และอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย  รองลงมา มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ ส่วน

ปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ได้แก่ เจา้หน้าท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการอย่างครบถ้วน 

รวดเร็วและถูกตอ้ง ฉะนั้น ควรคดัเลือกครูผูส้อนท่ีมีความช านาญในดา้นเน้ือหาท่ีจะสอนโดยตรง

ประกอบกับมีส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับบทเรียนนั้น ๆ ด้วย นอกจากน้ี มีเทคนิคในการเรียน 

การสอน การท าขอ้สอบจากเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย จึงจะท าให้นกัเรียนเขา้ใจกบัเน้ือหาหลกัสูตร

ในยุคปัจจุบนั และ มีความเป็นกนัเองต่อนกัเรียน ไม่เลือกปฎิบติั จึงจะท าใหเ้กิดการเรียนการสอนท่ี

ง่ายข้ึน  

  3.6 ปัจจัยด้านกระบวนการ พบว่า ปัจจัย ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่  มีขั้ นตอน 

การลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน รองลงมา มีการทดสอบวดัระดบัความรู้ใน

ระหวา่ง ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ มีการสอนชดเชย

ให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้ตามตาราง ด้วยเหตุดงักล่าว ด้านกระบวรการใน 

การให้บริการแก่ผูเ้รียนนั้น เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างด้านบริการ (Service Differentiation) 

เพิ่มขีดความสามารถการบริการให้สูงกว่าคู่แข่ง ทางสถาบนัควรจะจดั การเปิดสอนท่ีมีหลายเวลา
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ช่วงเวลา การแนะแนวเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีสนใจ และชดัเจน ตลอดจนสามารถตอบค าถามท่ีถูกตอ้ง

ในกรณีท่ีนกัเรียนเกิดความสงสัย มีการเก็บเอกสารแยกเอกสารระบุขั้นตอนของการลงทะเบียนท่ี

ชดัเจน และยงัมีการตรวจสอบ แกไ้ขเสมอ หากมีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตร 

  3.7  ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ปัจจัยท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  มีส่ิงอ านวยความสะดวกไวใ้หบ้ริการ เช่น อินเตอร์เน็ต หนงัสือ น ้าด่ืม ท่ีนัง่รอ 

รองลงมา มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และเหมาะสม ส่วนปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่ 

ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะกับจ านวนนักเรียน เพื่อสร้างความโดดเด่นในลกัษณะทางกายภาพ 

สถาบนัควรสร้างห้องโถงท่ีมีความสะอาดและสบายตาเพื่อตอ้นรับแก่ผูเ้รียนและผูป้กครอง อีกทั้ง

ยงัควรจดัส่วนหย่อมเพื่อสร้างความรู้สึกสบายเหมาะแก่การผ่อนคลาย สันทนาการ มีมุมขายขนม

และเคร่ืองด่ืมไวใ้ห้บริการ อีกทั้ง สถาบนัควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อ

การเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยจดัห้องเรียนให้มีขนาดเหมาะสมกบัรูปร่างและวยัของผูเ้รียน หรืออาจจดัแผนผงัห้องเรียนให้

เหมาะสมกบัหลกัสูตร ตลอดจนมีการจดับอร์ด ส่ือส่ีงพิมพเ์ก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อกระตุน้

ความตอ้งการเรียนและความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจเรียนในหลกัสูตรต่อ ๆ ไป 

 4. จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัส่วน

บุคคลต่างกัน โดยพิจารณาในด้านเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ ในการเลือกใช้บริการ

โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ พบวา่ ผูล้งทะเบียนเรียนภาษาต่างประเทศมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง

กนั ดงันั้นเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการด าเนินงาน ผูป้ระกอบการโรงเรียนควรจะน าขอ้มูลท่ีได้

รับมาปรับกลยทุธ์ทางการตลาดต่อผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1.  การศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค และควรจะขยาย

ขอบเขตของกลุ่มประชากรในการศึกษา เน่ืองจาก การศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีจะเห็นไดว้า่ เพศ 

อาย ุอาชีพ การศึกษา และรายได ้พบวา่ผูเ้รียนมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

 2.  การศึกษาคร้ังต่อไป เพื่อให้เกิดการรักษาลูกคา้เก่าไว ้พร้อมทั้งขยายฐานลูกคา้เพิ่ม

มากข้ึนต่อไปในอนาคต ดงันั้นควรจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริโภคซ ้ า เพราะสถาบนั

สอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่  มีการแบ่งหลกัสูตรการเรียนการสอน

หลายระดบั  
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 3.  การศึกษาคร้ังต่อไป เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ท่ีมี

ความเฉพาะเจาะจงมากข้ึนเก่ียวกบัสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่  

เช่น การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ ควบคู่กบัการแจกแบบสอบถาม เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก  
 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการค้นคว้าอสิระ 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ จังหวดัเชียงใหม่ 

วัตถุประสงค์  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้อิสระในการศึกษาระดบัปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย           

ราชภฎัเชียงใหม่ จดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมขอ้มูลสนบัสนุนการคน้ควา้อิสระเร่ือง ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ดังนั้นจึงผูศึ้กษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูล

ทั้งหมดจะน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้ นไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่

ประการใด 

 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีไดส้ละเวลาตอบแบบสอบถาม

ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ผลการศึกษาการคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลและแนวทาง

ในการพฒันาสถาบนั ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพใหบ้ริการดา้นต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนใน

โอกาศต่อไป 

ค าช้ีแจง   แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและความคิดเห็น  
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย    ลงใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 

1. เพศ 

   ชาย     หญิง 

2. อายุ 

   ต  ่ากวา่  15 ปี       15 – 20 ปี    21 – 25 ปี 

   26 – 30 ปี        31 – 35 ปี    มากกวา่ 36 ปี 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

   ประถมศึกษา       มธัยมศึกษาตอนตน้   

   มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส.  

   ปริญญาตรี       สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. อาชีพ  

   นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา     ขา้ราชการ   

   พนกังานรัฐวสิาหกิจ     ประกอบธุรกิจส่วนตวั  

   พนกังานบริษทั      อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................ 

5. รายได้ 

   ยงัไม่มีรายได ้       ต  ่ากวา่ 5,000  บาท   

   5,001 – 10,000 บาท      10,001 – 15,000 บาท  

   15,001 – 20,000 บาท     มากกวา่ 21,001 บาท  

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

ส่วนที่  2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเ รียนสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดมี่ จังหวดัเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับการตัดสินใจต่อการเลือกเรียน 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย 

ทีสุ่ด 

(1) 

ด้านผลติภัณฑ์ 

1. สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง 

     

2. ต าราเรียนท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานสากล      

3. สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลา

เรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

     

4. สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย      

5. สถาบนัมีอุปกรณ์ และเอกสาร ประกอบการเรียน

เหมาะสมกบัหลกัสูตร 

     

ด้านราคา 

1. อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียน

การสอน 

     

2. ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

     

3. มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีชดัเจน 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

ระดับการตัดสินใจต่อการเลือกเรียน 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย 

ทีสุ่ด 

(1) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

1.  สถานท่ีตั้ งของสถาบันมีความสะดวกต่อการ

เดินทาง 

     

2. สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้      

3. สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้      

4. มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ      

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1. มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพบั 

โฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์วิทยุ ป้ายโฆษณา ป้ายผา้ 

ตามจุดส าคญั 

     

2. ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนั

หลายคน 

     

3. มีการจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อความสะดวกใน

การเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสูตร 

     

4. มีเวป็ไซต ์เฟสบุก๊ หรือ ไลน์ ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั      

ด้านบุคคล 

1. ครูผูส้อนเป็นเจ้าของภาษา มีความช านาญ และ

อธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย 

     

2. ครูผูส้อนสอนตรงตามหลกัสูตร ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ      

3. ครูผูส้อนปฎิบติัต่อผูเ้รียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั      

4. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น และเต็มใจในการ

ใหบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอ 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ต่อ) 

ระดับการตัดสินใจต่อการเลือกเรียน 

มาก 

ทีสุ่ด 

(5) 

 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

 

น้อย 

(2) 

น้อย 

ทีสุ่ด 

(1) 

5. เจา้หน้าท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ

อยา่งครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 

     

6. มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ      

ด้านกระบวนการ 

1. มีการสอนชดเชยให้ เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียน

การสอนไดต้ามตาราง 

     

2. มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และ

ไม่ซบัซอ้น 

     

3. มีการทดสอบวดัระดบัความรู้ในระหวา่ง ก่อนเรียน 

ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 

     

4. จัดสัดส่วนจ านวนนักเรียนในแต่ละชั้ นได้อย่าง

เหมาะสม 

     

ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และเหมาะสม 

     

2. หอ้งเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน      

3. มีอาคารสถานท่ีสะอาด และความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

     

4.  มี ส่ิ งอ านวยความสะดวกไว้ให้บ ริก าร  เ ช่น 

อินเตอร์เน็ต หนงัสือ น ้าด่ืม ท่ีนัง่รอ 

     

5.มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจน      
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม” 
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ภาคผนวก ข 
 

ค่าดัชนีความสอดคล้องและความเทีย่งตรง 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ 
อพัเกรด อคาเดมี่ จังหวดัเชียงใหม่ 

 
การประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (Content Validity) 

ใชเ้กณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งก าหนดจากค่าตวัเลข ดงัน้ี 
ค่า +  1 หมายถึง   สอดคลอ้ง 
ค่า     0      หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
ค่า  - 1      หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

ในการแปลงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence) พิจารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5  มีความสอดคลอ้งกนั 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง นอ้ยกวา่ 0.5 ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ   1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
2. อาย ุ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. ระดบัการศึกษา 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
4. อาชีพ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
5. รายได ้ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1.  สถาบันมี ช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกักวา้งขวาง 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

2.  ต า ร า เ รี ย น ท่ี ใ ช้ เ ป็ น

มาตรฐานสากล 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3.สถาบันสามารถจัดกลุ่ม

เรียนส่วนตวั และเลือกเวลา

เรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. สถาบนัมีหลกัสูตรให้เลือก

หลากหลาย 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5.  สถาบันมี อุปกรณ์  และ

เอกสาร ประกอบการเรียน

เหมาะสมกบัหลกัสูตร 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านราคา 
1. อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสม

กบัคุณภาพของการเรียนการ

สอน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.  ราคาค่าเรียนถูกกว่าท่ีอ่ืน 

ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3.  มี ก า รแจ้ง ร ายละ เ อี ยด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ท่ีชดัเจน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1.  สถานท่ีตั้ งของสถาบันมี

ความสะดวกต่อการเดินทาง 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่ง

ชุมชน หรือ แหล่งการคา้ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3.  ส ถ า น ท่ี ตั้ ง ไ ม่ มี เ สี ย ง

รบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

4.  มี ท่ีจอดรถของสถาบัน

เพียงพอ 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 

เช่น ใบปลิว แผน่พบั โฆษณา

ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ ป้าย

โฆษณา ป้ายผา้ ตามจุดส าคญั 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ผูเ้รียนได้รับส่วนลดพิเศษ 

หากลงทะเบียนพร้อมกัน

หลายคน 

 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. มีการจัดบูทตามสถานท่ี

ต่างๆ เพื่อความสะดวกใน

การเขา้ถึงรายละเอียดเก่ียวกบั

หลกัสูตร 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

4.  มี เว็ปไซต์ เฟสบุ๊ก หรือ 

ไลน์ ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านบุคคล 

1. ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา 

มีความช านาญ และอธิบาย

ใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.  ค รูผู ้สอนสอนตรงตาม

หลกัสูตร ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3. ครูผูส้อนปฏิบติัต่อผูเ้รียน

ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4.  เ จ้ า ห น้ า ท่ี มี ค ว า ม

กระตือรือร้น และเต็มใจใน

การใหบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5.เจา้หน้าท่ีสามารถให้ขอ้มูล

ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนต้องการอย่าง

ครบถว้น รวดเร็วและถูกตอ้ง 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

6.มีเจา้หน้าท่ีเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านกระบวนการ 
1. มีการสอนชดเชยให้ เม่ือ

ไม่สามารถด าเนินการเรียน

การสอนไดต้ามตาราง 
0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

2. มีขั้นตอนการลงทะเบียน

เรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่

ซบัซอ้น 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3.  มีการทดสอบวัดระดับ

ความรู้ในระหว่าง ก่อนเรียน 

ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

4. จดัสัดส่วนจ านวนนกัเรียน

ใ น แ ต่ ล ะ ชั้ น ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

1.  มี อุปกรณ์การเ รียนการ

สอนท่ีทนัสมยั และเหมาะสม 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ห้องเรียนมีขนาดพอเหมาะ

กบัจ านวนนกัเรียน 
1 1 0 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3.  มีอาคารสถานท่ีสะอาด 

แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ

เรียบร้อย 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. มีส่ิงอ านวยความสะดวก

ไ ว้ ใ ห้ บ ริ ก า ร  เ ช่ น 

อินเตอร์เน็ต หนงัสือ น ้าด่ืม ท่ี

นัง่รอ 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ทีไ่ด้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ(ต่อ) 

5.  มี ป้ าย ช่ือสถาบัน ท่ี เ ห็น

ชดัเจน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง =  ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้
            จ  านวนขอ้ทั้งหมด 
 =   33 
    36 
 = 0.91 

 
ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ในภาพรวมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสอดคลอ้ง โดยมีค่า 

IOC เท่ากบั 0.91 
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ภาคผนวก ค 
 

 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 

 

 1. อาจารย ์ดร.ปะราสี อเนก ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการ

จัด ก า ร  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏ

เชียงใหม่ 

 2. อาจารย ์ดร.นทัธ์หทยั เถาตระกูล ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการ

จัด ก า ร  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภัฏ

เชียงใหม่ 

 3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลทิพย ์ค าใจ ภาควิชาการบญัชีและการเงิน คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช

ภฏัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ง 
 

 

แบบทดสอบหาความเช่ือถือ (Reliability)  และการน าไปทดลองใช้ (Try  Out) 

 

 สูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161)  ซ่ึงเรียกว่า  “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา”       

(-Coefficient) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ดค้่าความเช่ือมัน่ใหใ้กลเ้คียงกบั 1  

   จากสูตร   = ]1[
1 2

2

t

i

S

S

n

n 



 

 

   เม่ือ    = ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

      n  = จ านวนขอ้ของค าถาม 

       S2
I = ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ค าถาม 

      S2
t  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  ผลความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัไดจ้ากการทดสอบมีค่าดงัน้ี 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าความ

เช่ือมั่น 

ด้านผลติภัณฑ์  

1. สถาบนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง 0.82 

2. ต าราเรียนท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานสากล 0.82 

3. สถาบนัสามารถจดักลุ่มเรียนส่วนตวั และเลือกเวลาเรียนไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 0.82 

4. สถาบนัมีหลกัสูตรใหเ้ลือกหลากหลาย 0.82 

5. สถาบนัมีอุปกรณ์ และเอกสาร ประกอบการเรียนเหมาะสมกบัหลกัสูตร 0.81 

ด้านราคา  

1. อตัราค่าเล่าเรียนเหมาะสมกบัคุณภาพของการเรียนการสอน 0.82 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ค่าความ

เช่ือมั่น 

2. ราคาค่าเรียนถูกกวา่ท่ีอ่ืน ในคุณภาพท่ีไม่แตกต่างกนั 0.81 

3. มีการแจง้รายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีชดัเจน 0.82 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

1. สถานท่ีตั้งของสถาบนัมีความสะดวกต่อการเดินทาง 0.82 

2. สถานท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัแหล่งชุมชน หรือ แหล่งการคา้ 0.82 

3. สถานท่ีตั้งไม่มีเสียงรบกวน เหมาะแก่การเรียนรู้ 0.82 

4. มีท่ีจอดรถของสถาบนัเพียงพอ 0.82 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

1. มีการโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพบั โฆษณาทางหนงัสือพิมพ์ 

วทิย ุป้ายโฆษณา ป้ายผา้ ตามจุดส าคญั 
0.83 

2. ผูเ้รียนไดรั้บส่วนลดพิเศษ หากลงทะเบียนพร้อมกนัหลายคน 0.83 

3. มีการจดับูทตามสถานท่ีต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงรายละเอียด

เก่ียวกบัหลกัสูตร 
0.82 

4. มีเวป็ไซต ์เฟสบุก๊ หรือ ไลน์ ท่ีใหข้อ้มูลของสถาบนั 0.82 

ด้านบุคคล  

1. ครูผูส้อนเป็นเจา้ของภาษา มีความช านาญ และอธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจง่าย 0.82 

2. ครูผูส้อนสอนตรงตามหลกัสูตร ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 0.83 

3. ครูผูส้อนปฎิบติัต่อผูเ้รียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 0.82 

4. เจา้หนา้ท่ีมีความกระตือรือร้น และเตม็ใจในการใหบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอ 0.82 

5. เจา้หนา้ท่ีสามารถให้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการอยา่งครบถว้น รวดเร็วและ

ถูกตอ้ง 
0.85 

6. มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 0.82 

ด้านกระบวนการ  

1. มีการสอนชดเชยให ้เม่ือไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนไดต้ามตาราง 0.84 

2. มีขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสะดวก รวดเร็ว และไม่ซบัซอ้น 0.86 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าความเช่ือมั่น 

3. มีการทดสอบวดัระดบัความรู้ในระหวา่ง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ

หลงัเรียน 
0.83 

4. จดัสัดส่วนจ านวนนกัเรียนในแต่ละชั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 0.84 

ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  

1. มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และเหมาะสม 0.83 

2. หอ้งเรียนมีขนาดพอเหมาะกบัจ านวนนกัเรียน 0.83 

3. มีอาคารสถานท่ีสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 0.85 

4. มีส่ิงอ านวยความสะดวกไวใ้ห้บริการ เช่น อินเตอร์เน็ต หนงัสือ น ้ าด่ืม 

ท่ีนัง่รอ 
0.84 

5.มีป้ายช่ือสถาบนัท่ีเห็นชดัเจน 0.84 

รวม 0.83 
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ภาคผนวก จ 
 

 

หนังสือขออนุญาตทดลองใช้เคร่ืองมือเพ่ือการค้นคว้าอสิระ 

 

 หา้งหุ่นส่วนจ ากดั อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 

หนังสือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าการค้นคว้าอสิระ 

 

 หา้งหุ่นส่วนจ ากดั อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 


