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ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Integrated Marketing Communication Factors that Influence the Decision Making in 

Choosing  English Language Institute in Bangkok Metropolitan Area. 

อมรรัตน์ เสียมทอง 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

 

บทคัดย่อ 

  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณา

การท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของ

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ อาชีพ, รายได,้ การศึกษา และสถานภาพ ท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ ได้แก่ 

โฆษณาประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่(Promotion) และกระบวนการขายกบัการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล      

(3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ Brand Image (ภาพลกัษณ์), 

Brand Loyalty (ความภกัดี) และTrust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) กบัการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการทางสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาความถ่ี ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS  

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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หาค่า t-test, F-test (One Way Anova) และ Multiple – Regression Analysis (MRA) 

ณ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป 

อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ระดบัรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท สถานภาพ

โสดระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยเพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ส่วนดา้นBrand Image (ภาพลกัษณ์) และTrust (ความเช่ือถือ, 

ความไว้วางใจ)  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คําสําคัญ: การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ, สถาบนัสอนภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

This research study is to investigate the factors influencing the decision 

making in choosing English Language Institute in Bangkok Metropolitan Area.  The 

objections of this research are 1) To find out whether differences in demographic 

factor influencing the decision making in choosing English Language Institution in 

Bangkok Metropolitan Area. 2) To examine Integrate Marketing Communication 

factors such as advertising and promotion influencing decision making process in 

choosing English Language Institution in Bangkok Metropolitan Area. 3) To 

examine Brand Image, Brand Loyalty and Trust factors influencing the decision 

making in choosing English Language Institution in Bangkok Metropolitan Area. 

The study is based in survey research using questionnaire to collect the 

data from the target population of 400 people that live in Bangkok Metropolitan 

Area.  In order to analyze data, both descriptive statistics such as the frequency, the 

percent frequency, the mean, the standard deviation and inference statistics 
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particularly the t-test statistics and the F-test (One Way Anova), Multiple 

Regression Analysis (MRA) are applied in this study at the significant level of 0.05. 

The results from this descriptive statistics suggest that most of the 

respondents are female and unmarried.  The ages are 35 years old and older with 

highly education level at bachelor degree.  Most are working in private companies 

having average income between 15,000-25,000 baht per month. 

From the study, the difference in gender and education influences the 

decision making in choosing English Language Institution Bangkok Metropolitan 

Area.  Also, the Brand Image aspect and Trust aspect are found out to be factors 

influencing the decision making in choosing English Language Institution in 

Bangkok Metropolitan Area. 

KEYWORDS: DECISION MAKING PROCESS, ENGLISH LANGUAGE 

INSTITUTION 

บทนํา 

ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้ งทางสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี  อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก  มีผลทาํให้ประเทศ

ต่าง ๆ ในโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั และมีความเช่ือมโยงระหวา่งกนัมากข้ึน 

โลกท่ีเคยกวา้งใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศท่ีอยู่ห่างไกลกันสามารถ

ติดต่อกนัไดภ้ายในเวลาเส้ียววนิาทีภูเขาและทะเล ซ่ึงเป็นพรมแดนธรรมชาติท่ีเคยเป็น

อุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดนทาํใหป้ระเทศต่างๆ ไดเ้ขา้มาใกลชิ้ดกนัมากข้ึน ส่งผลให้

การติดต่อส่ือสารไร้พรมแดน ดังนั้ นความสามารถในการติดต่อส่ือสาร เพื่อ

แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารระหว่างผูค้นทั้งภายใน และภายนอกของแต่ละประเทศ จึง

เป็นส่ิงสําคญัต่อผูค้นในสังคมอย่างมิอาจหลีกเล่ียง เพราะการแลกเปล่ียนข้อมูล

ข่าวสาร และการนาํมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ย่อมทาํให้เกิดการพฒันา โดยส่ือกลางท่ี
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ผูค้นใชก้นัมากท่ีสุดในการติดต่อส่ือสาร และแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร คือ ภาษา ซ่ึง

ประเทศแต่ละประเทศ คนแต่ละชนชาตินั้น มีการใชภ้าษาท่ีอาจเหมือน หรือแตกต่าง

กนั ทั้งน้ีภาษาท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด คือภาษาองักฤษ 

ความสําคญัของภาษาองักฤษ ในฐานะภาษาโลกไดป้รากฏเด่นชดัมากข้ึน

เน่ืองมาจากอิทธิพลทางดา้นการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็น

ภาษาพูด อย่างไรก็ตามภาษาองักฤษได้ถูกใช้เป็นภาษาทางการและก่ึงทางการใน

ประเทศกว่า 60 ประเทศทัว่โลก และมีความสําคญัในประเทศอ่ืน ๆ อีก 20 ประเทศ 

ภาษาองักฤษครองความสําคญัหรืออยา่งน้อยก็มีการใช้อยู่ในทวีปทั้ง 6 ทวีป และถูก

ใช้เป็นภาษาหลักในสนามบิน, ธุรกิจระดับสากล, การประชุมระดับสากล, 

วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, การแพทย,์ การทูต, การกีฬา,  ดนตรี และโฆษณา ฉะนั้น

ภาษาองักฤษจึงมีความสําคญั และเขา้มามีบทบาทเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ของคน

ไทยมากข้ึนทุกวนั จึงจาํเป็นท่ีคนไทยควรจะเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดงันั้นผูค้นจึงเสาะ

แสวงหาสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีดี เพื่อฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษของตนให้ดีข้ึน 

สถาบนัสอนภาษาองักฤษนั้นเป็นธุรกิจประเภทบริการ และไดรั้บการสนับสนุนใน

การส่งเสริม และพฒันาจากรัฐบาลเป็นอยา่งดีซ่ึงสถาบนัสอนภาษาองักฤษในประเทศ

ไทยมีอยูม่ากมาย  ซ่ึงการเปิดสถาบนัสอนภาษาเหล่าน้ีลว้นมีกลุ่มเป้าหมายใกลเ้คียง

กัน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทาํงาน กลุ่มคนท่ีต้องการไปศึกษาต่อหรือ

ทาํงานต่อท่ีต่างประเทศ หรือผูค้นท่ีสนใจอ่ืน ๆ 

ในปัจจุบนัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ามีสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษก่อตั้งข้ึนหลายแห่งจากทั้งสถาบนัสอนภาษาองักฤษในสถาบนัศึกษา 

สถาบนัสอนภาษาองักฤษเอกชน หรือผูป้ระกอบการอิสระอาทิเช่น บริติช เคานซิล, 

วอลล์สตรีทอิงลิช,  เอยเูอ, ฟาสตอิ์งลิช เป็นตน้ ทั้งน้ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษแต่ละ

แห่งมีหลกัสูตรท่ีหลากหลาย ระดบัราคา เทคนิคการสอนของผูส้อน และทาํเลท่ีตั้งท่ี

แตกต่างกนั ภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจค่อนขา้งสูง ดงันั้นจะเห็นไดว้่ามีปัจจยัหลาย

ประการท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากสภาพการณ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เพื่อให้ไดข้อ้มูล
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ความรู้ท่ีชดัเจนวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีปัจจัยใดบ้างท่ี มี

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงจกัมีประโยชน์ต่อ

สถาบนัสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนาํไปปรับปรุงการตลาดเชิง

บูรณาการของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัปัจจุบนัได ้

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการกับการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปด้วยเพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, การศึกษา 

และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่าง 

2. ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ท่ีประกอบไปด้วย  โฆษณา

ประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ (Promotion) และกระบวนการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย Brand Image (ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty 

(ความภกัดี) และTrust (ความเช่ือถือ, ไวว้างใจ) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอบเขตตวัแปรตาม:  ศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น 

ขอบเขตตวัแปรอิสระ: ศึกษาปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ประกอบดว้ย การ

โฆษณาประชาสัมพันธ์, โปรโมชั่น  (Promotion) และ

กระบวนการขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เท่านั้นเท่านั้นศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย Brand Image 

(ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty (ความภกัดี) และTrust (ความ

เช่ือถือ, ความไวว้างใจ) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เท่านั้นเท่านั้น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการนําไปวางแผนพฒันา

ปรับปรุงการตลาดเชิงบูรณาการสถาบนัสอนภาษาองักฤษให้ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดม้ากท่ีสุด 

2. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อให้ผูใ้ช้บริการสถาบันสอนภาษาองักฤษได้รับการพฒันาทักษะ

ทางดา้นภาษาองักฤษอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

Brand Image (ภาพลกัษณ์) หมายถึง ภาพลกัษณ์ของสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเกิดข้ึนในใจของผูใ้ชบ้ริการ 

Brand Loyalty (ความภกัดี) หมายถึง การกลบัมาใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซํ้ า และความผูกพนัท่ีมีต่อสถาบนั

สอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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Trust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) หมายถึง ความเช่ือถือหรือความไวว้างใจท่ีมีต่อ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิด 

  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

  - เพศ        - รายได ้   

  - อายุ 

 

     - การศึกษา 

  - อาชีพ        - สถานภาพ 

 

        

                                             

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

ทฤษฎีการตัดสินใจ  (Decision Theory) เป็นวิธีการเชิงระบบและเชิง

วเิคราะห์เพื่อใชศึ้กษาการตดัสินใจ วธีิการเชิงระบบ คือมีปัจจยั (Input) มีกระบวนการ 

(Process) และผลลัพธ์ (Output) วิธีการเชิงวิเคราะห์ คือการใช้เหตุผล (Logic) 

พิจารณาตวัแปรทุกตวัท่ีหาไดห้รือขอ้มูลท่ีมีอยู ่พิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปไดโ้ดยใช้

เคร่ืองมือหรือเทคนิคเชิงปริมาณ 

ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) 

         - โฆษณาประชาสมัพนัธ์   

         - โปรโมชัน่(Promotion)   

         - กระบวนการขาย     

  

การตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ 

        
ปัจจยัอ่ืนๆ 

         - Brand Image ภาพลกัษณ์   

         - Brand Loyalty ความภกัดี   

  

       - Trust ความเช่ือถือ, ความ

ไวว้างใจ 
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บุษกร   คาํคง (2542) กล่าวว่า การตดัสินใจตอ้งใช้ขอ้มูลพื้นฐานจากเร่ืองท่ี

กาํลงัพิจารณา โดยใชค้วามรู้พื้นฐานและขอ้สรุปท่ีเป็นท่ียอมรับ นาํมาผสมผสานกบั

การสรุปอา้งอิง เพื่อนาํไปสู่เป้าหมาย แสดงทิศทางนาํไปสู่การตดัสินใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หนา้ 145-148) ไดส้รุปเก่ียวกบัทฤษฎีการ

ตดัสินใจไวใ้นหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหม่ว่า ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

(Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค พบวา่

ผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้ความตอ้งการ (Need Recognition) 

การคน้หาขอ้มูล (Information Search) การประเมินผลพฤติกรรม (Evaluation of 

Alternatives) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) และความรู้สึกหลังการซ้ือ 

(Postpurchase Felling) 

Maurice I. Mandell ให้คาํจาํกดัความวา่ การโฆษณา หมายถึง รูปแบบการ

ส่งเสริมการขายผา่นส่ือโฆษณาท่ีมิใช่บุคคล และตอ้งชาํระเงินโฆษณาโดยผูอุ้ปถมัภ ์

ซ่ึงการโฆษณาน้ีมีความหมายแตกต่างไปจากการส่งเสริมการขายรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 

การขายโดยพนกังาน และการส่งเสริมการจาํหน่าย เป็นตน้ 

Kotler (2000, p.533) ปรมาจารยด์า้นการตลาดอธิบายถึง ภาพลกัษณ์ (Brand 

Image) วา่เป็นองคร์วมของความเช่ือความคิด และความประทบัใจท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงซ่ึงทศันคติและการกระทาํใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อส่ิงนั้นจะมีความเก่ียวพนัอยา่งสูง

กบัภาพลกัษณ์ต่อส่ิงนั้น ๆ 

Jefkins (1993, pp.21-22) นกัประชาสัมพนัธ์ชาวองักฤษไดอ้ธิบายภาพลกัษณ์

ต่อองคก์รธุรกิจไวว้า่ ภาพลกัษณ์ต่อบริษทัหรือภาพลกัษณ์ต่อองคก์รธุรกิจ (Corporate 

Image) คือภาพขององคก์รใดองคก์รหน่ึงซ่ึงหมายรวมทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัองคก์รท่ี

ประชาชนรู้จกัเขา้ใจ และไดมี้ประสบการณ์ในการสร้างภาพลกัษณ์ต่อองคก์รนั้นส่วน

หน่ึงกระทาํไดโ้ดยอาศยัการนาํเสนอ 

Luhman (1979) มีแนวคิดไปในทางเดียวกนัวา่ ความเช่ือถือไวว้างใจก็คือการ

รอคอยอนาคต โดยแสดงพฤติกรรมราวกบัวา่อนาคตเป็นส่ิงท่ีแน่นอน 
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งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา (2555) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกสถานท่ีเรียน

ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี และมีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี โดยทาํงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 

50,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรส ซ่ึงอายุและระดบัการศึกษาของผูป้กครอง

มีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ศรสวรรค ์เจริญชยัวงษ ์ (2554) ศึกษาเร่ืองแนวทางการพฒันาการให้บริการ

ของสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ ในอาํเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต  ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อผู ้ใช้บริการในการตัดสินใจเลือกเรียนในสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศ ในระดบัมาก  

สุกญัญา เอียดขาว(2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน

ภาษาญ่ีปุ่นท่ีโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าดา้น

บุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษาญ่ีปุ่นในระดบัมากท่ีสุด 

ประภาส สุพรรณดี (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า

ดา้นราคาและ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีมี

ระดับการศึกษาแตกต่างกนั ด้านส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจของ

ผูป้กครองท่ีมีอาย ุและระดบัการศึกษาแตกต่างกนั 

ณฐัวฒิุ เหลืองพิศาลพร (2551) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกใช้บริการในสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่าจากกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 100 คนส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่

ในช่วงระหว่าง 21-25 ปี มีระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีและเป็นนกัเรียน/ 

นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท และใหค้วามสาํคญัต่อการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการเป็นอนัดบัแรกคือผูส้อนมีความรู้ความชาํนาญ 
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นลินี เสนาป่า (2544) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผูใ้ชบ้ริการในการเลือก

สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดั

เ ชียงใหม่  ผลการศึกษาพบว่า  การให้บริการด้านข้อมูลแนะนําหรือติดต่อ

สถาบนัการศึกษาต่างประเทศสําหรับผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อมีผลต่อการตดัสินใจเป็น

อัน ดับ แ ร ก  ส่ ว น ปั จ จัย ด้ า น สั ญ ลัก ษ ณ์  พ บ ว่ า ก า ร ไ ด้ก า ร ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก

กระทรวงศึกษาธิการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 

สุมศัทนา อุตะมะ (2546) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้บริการในสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นผูส้อนท่ี

มีความเอาใจใส่ต่อผูเ้รียน การเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพการ

งาน มีมาตรฐานรับรองของหลกัสูตร ห้องเรียนอากาศเยน็สบาย ราคาค่าเล่าเรียน และ

การจดัหลกัสูตรเป็นชุด ตามลาํดบั 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือผูท่ี้ใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างน้ีมีจ ํานวน

ประชากรท่ีสามารถนับได้และมีปริมาณมากดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้ตารางสําเร็จรูป Taro 

Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้ช่วงความเช่ือมัน่เป็น95% และค่า

ความคลาดเคล่ือน5% ซ่ึงค่าของ N ท่ีได้จะเท่ากบั 400 ดงันั้นจึงทาํการเก็บขอ้มูล

ทั้งหมด 400 ชุด  

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม

โดยได้นําข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามท่ีได้คืนมาทั้งหมด 400 ชุด มา

ประมวลผลด้วยคอมพิว เตอร์ผ่านโปรแกรมสํา เ ร็จรูป  SPSS Version19 โดย

แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน จาํนวน 41 ขอ้ ดงัน้ี 
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ตอนที่ 1  ปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบตวัเลือก 

จาํนวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2  ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ  (IMC) ประกอบด้วย  ด ้านโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์, ด้านโปรโมชั่น และด้านกระบวนการขาย ซ่ึงเป็น

คาํถามให้ตอบแบบสเกลโดยมีการให้สเกลไวต้ั้ งแต่ 0ถึง10โดยที่ 0 

คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งส่วน10 คือเห็นด้วยอย่างยิ่ง จาํนวน 15 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty และ Trust ซ่ึง

เป็นคาํถามให้ตอบแบบสเกลโดยมีการให้สเกลไวต้ั้ งแต่ 0ถึง10โดยท่ี 

0 คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วน 10 คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จาํนวน 15 ข้อ  

ตอ น ที ่ 4  ก า ร ต ดั สิน ใ จ เ ล ือ ก ใ ช ้บ ริ ก า ร ส ถ า บ นั ส อ น ภ า ษ า อ งั ก ฤ ษ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซ่ึงเป็นคาํถามให้ตอบแบบสเกลโดย

มีการให้สเกลไวต้ั้ งแต่ 0ถึง10โดยท่ี 0 คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ส่วน 10 

คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง จาํนวน 15 ข้อ 

การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามใช้

วธีิการคาํนวณโดยการแจกแจงความถ่ี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) และปัจจยั

อ่ืนๆใชว้ธีิคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), 

ค่าสูงสุด (Max.) และค่าตํ่าสุด (Min.) 

การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอ้างองิ/สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) 

1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ยเพศ, อายุ, อาชีพ, 

รายได,้ การศึกษา และสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

สถาบนัสอนภาษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนัโดย ใช้สถิติ   

t-test ในกรณีตวัแปรอิสระเพศ และใชส้ถิติ F-Test ในกรณีตวัแปรอิสระอายุ, อาชีพ

รายได,้ การศึกษา และสถานภาพ 
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2. สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) ท่ีประกอบไปดว้ย

โฆษณาประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ (Promotion) และกระบวนการขายมีความสัมพนัธ์

กับการเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) 

3. สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ยBrand Image (ภาพลกัษณ์), 

Brand Loyalty (ความภกัดี) และ Trust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ)มีความสัมพนัธ์

กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 

MRA) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

ปัจจัยส่วนบุคคล (400 คน) จากการเก็บขอ้มูลพบวา่ประชากรส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง มีจาํนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72  อายอุยูใ่นตั้งแต่ 35 ปีข้ึนไป มีจาํนวน 

114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5  อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจาํนวน 139 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.8  มีรายไดต่้อเดือนอยูท่ี่ 15,001 – 25,000 บาท มีจาํนวน 124 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58  และ

สถานภาพโสด มีจาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจยั

การตลาดเชิงบูรณาการ(IMC) ท่ีประกอบไปดว้ยด้านการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ 

พบว่าผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นวา่การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.49 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.317 ขณะท่ีการโฆษณาทางวิทยุมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.32 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.421 ดา้นโปรโมชัน่(Promotion) พบวา่สามารถเลือกเรียน

ภาษาองักฤษฟรี  1 คลาสหรือรับสิทธ์ขยายเวลาเรียนเพิ่ม มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 7.77 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.069 ขณะท่ีมีการแบ่งชาํระ/ผอ่น0%เม่ือท่าน
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สมคัรเรียนในช่วงโปรโมชั่น มีค่าน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.27 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.391 และดา้นกระบวนการขายพบว่ามีจาํนวนสาขาหลายสาขา

เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเรียนสาขาท่ีสะดวกหรือใกล้บ้าน มีค่ามากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.23 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.870 ขณะท่ีท่านสามารถสมคัรเรียน

ผ่านทางเว็บไซต์ได้เพื่อความสะดวก มีค่าน้อยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.63 ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.176  

ปัจจัยอื่นๆ จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย ดา้น

Brand Image(ภาพลกัษณ์) พบว่าสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีท่านเลือกใช้บริการมี

ความน่าเช่ือถือ มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 8.18 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.635 ขณะท่ีสถาบนัสอนภาษาองักฤษทีท่านเลือกใช้บริการมีความคิดสร้างสรรค ์

และมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.32 ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.921 ดา้นBrand Loyalty(ความภกัดี) พบวา่ท่านจะมาสมคัรเรียนกบั

สถาบนัสอนภาษาท่ีท่านเลือกใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อไป มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 7.33  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.762 ขณะท่ีท่านมีความมัน่ใจเป็นอยา่งยิ่งวา่

สถาบนัสอนภาษาท่ีท่านเลือกใชบ้ริการในคร้ังต่อๆไปจะยงัคงให้บริการดว้ยคุณภาพ

และยอดเยี่ยมเช่นเดิม มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 7.21  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.800 และดา้นTrust(ความเช่ือถือ,ความไวว้างใจ) พบวา่สถาบนัสอนภาษาท่ี

ท่านเลือกใชบ้ริการมีมาตรฐานรับรองเป็นท่ียอมรับในสังคมจึงมีความน่าเช่ือถือ มีค่า

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.93  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.612 ขณะท่ีสถาบนั

สอนภาษาท่ีท่านเลือกใชบ้ริการมีจาํนวนหลายสาขา มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

7.63 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.836 

การตัดสินใจเลอืกใช้บริการ จากการวเิคราะห์ความคิดเห็นการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวา่ 

ตอ้งการพฒันาและปรับระดบัทกัษะภาษาองักฤษใหดี้ข้ึน มีค่ามากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

อยูท่ี่ 8.39 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.542 ขณะท่ีเตรียมตวัเขา้สู่การเป็นประเทศ
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สมาชิกAEC (Asean Economics Community) มีค่านอ้ยท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.74 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.964  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

สมมติฐานที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จากการสํารวจพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั

ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้บ ริ ก า ร ส ถ า บัน ส อ น ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั0.05 

ตารางที ่1 ตารางMRA แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการ และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

  B Std.Error     Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.828 0.259 7.057 0.000*     

ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ ์ -0.028 0.028 -0.995 0.320 0.691 1.447 

ดา้นโปรโมชัน่(Promotion) 0.028 0.038 0.752 0.452 0.366 2.729 

ดา้นกระบวนการขาย 0.064 0.042 1.514 0.131 0.362 2.763 

ดา้นBrand Image (ภาพลกัษณ์) 0.163 0.052 3.101 0.002* 0.323 3.094 

ดา้นBrand Loyalty (ความภกัดี) 0.067 0.046 1.461 0.145 0.360 2.781 

ดา้นTrust  

(ความเช่ือถือ, ไวว้างใจ) 0.503 0.052 9.728 0.000* 0.309 3.233 

R = 0.793     R2 = 0.629    S.E.E. = 0.86535   F = 110.963   Sig. = 0.000* 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) จากการสํารวจ

พบว่า การโฆษณาประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่ (Promotion) และกระบวนการขาย 

ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที ่ 3 ปัจจัยอื ่นๆ  จากการสํารวจพบว ่า  Brand Image 

(ภาพลกัษณ์) และTrust (ความเช่ือถือ, ไวว้างใจ) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมี

นยัสําคญัทางส ถิต ิที ่ระดบั0.05 ขณะที ่Brand Loyalty (ค วามภกัดี)ไม ่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดงันั้นจากค่า R2 = 0.629 สามารถอธิบายไดว้่าตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวั 

ไดแ้ก่ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์, โปรโมชัน่, กระบวนการขาย, Brand Image 

(ภาพลกัษณ์), Brand Loyalty (ความภกัดี) และ Trust (ความเช่ือถือ, ไวว้างใจ) มี

ความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามคือ การตดัสินใจเล ือกใช ้บริการสถาบนัสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 62.9% โดยอีก 37.1% มาจาก

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีไม่เก่ียวกบัตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวัน้ี 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตัวแปรอสิระ สถิติท่ีใช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1       

เพศ t-Test 0.030 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.349 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.180 ปฏิเสธ 

ระดบัรายไดต่้อเดือน F-Test 0.485 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.016 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.511 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 2       

โฆษณาประชาสัมพนัธ ์ MRA 0.320 ปฏิเสธ 

โปรโมชัน่(Promotion) MRA 0.452 ปฏิเสธ 

กระบวนการขาย MRA 0.131 ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี 3       

Brand Image ภาพลกัษณ์ MRA 0.002 ยอมรับ 

Brand Loyalty ความภกัดี MRA 0.145 ปฏิเสธ 

Trust (ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มี

ประเด็นท่ีสาํคญัสามารถนาํมาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

1. จากปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, การศึกษา และ

สถานภาพ ของผูใ้ช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญา ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร (2551) ลักษณะทั่วไปของ
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ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  

2. จากปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได,้ การศึกษา และ

สถานภาพ ของผูใ้ช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวา่เพศและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการสถาบนัภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง

ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา (2555) เร่ืองการตดัสินใจ

เลือกสถานท่ีเรียนภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่อายุ

และระดับการศึกษาของผูป้กครองมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีเรียน

ภาษาองักฤษระดบัประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ ด้าน

Trust(ความเช่ือถือ, ความไวว้างใจ) กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษา

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าสถาบนัสอนภาษาท่ีท่าน

เลือกใชบ้ริการมีมาตรฐานรับรองเป็นท่ียอมรับในสังคมจึงมีความน่าเช่ือถือมีค่ามาก

ท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยันลินี เสนาป่า (2544) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผูใ้ชบ้ริการในการเลือกสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศของประชาชน ในเขตเทศบาล

นครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นปัจจยัสัญลกัษณ์ พบวา่การไดก้ารการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการมีผลต่อการตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

สามารถนําผลการวิจัยคร้ังน้ี เป็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู ้บริหารสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนาํไปประกอบการพิจารณาพฒันา

และปรับปรุงการตลาดเชิงบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้

ไดม้ากท่ีสุด มีดงัต่อไปดงัน้ี 
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1. สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวเิคราะห์ ไปกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

ท่ีตอ้งการให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกบัความแตกต่างกนัตามเพศ อายุ อาชีพ 

ระดบัรายได ้และระดบัการศึกษา ตวัอย่างเช่น ถา้กลุ่มเป้าหมายเป็น นกัเรียน/นิสิต/

นกัศึกษา ก็ควรจะมีการจดัช่วงเวลาการให้บริการและหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสม  

2. สามารถนาํขอ้มูลท่ีได้จากผลการวิเคราะห์ ไปปรับปรุงและพฒันา

แผนการตลาดเชิงบูรณาการทั้งในด้านการโฆษณาประชาสัมพนัธ์, ด้านโปรโมชั่น 

(Promotion) และด้านกระบวนการขาย ให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้เกิดความ

คุม้ค่าจากการลงทุนทาํแผนการตลาดเชิงบูรณาการ 

3. เ น่ือง จา กข อบ เข ตง านวิจัยค ร้ัง น้ีจ ํา กัดกา รศึ กษ า เฉพ าะ ในเข ต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้นจึงควรศึกษาขยายขอบเขตการวิจยัปัจจัย

การตลาดเชิงบูรณาการท่ี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษ ไปสู่จงัหวดัอ่ืนๆท่ีไม่ใช่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยสําหรับ

นาํมาเปรียบเทียบผลการวจิยัน้ีอนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจสถาบนั

สอนภาษาองักฤษ 

บรรณานุกรม 

ณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา. “การตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสารการเงิน การลงทุน 

การตลาด และการบริหารธุรกิจ. 2 (กรกฎาคม-กนัยายน 2555) : 246-258.  

ณธีพฒัน์ วชิรชยักียรติ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกเรียนดนตรี

สากลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้

อิสระสาขาวิชาการจดัการ, หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร, 2552.  

ณัฐนนัท ์ศิริเจริญ. การประชาสัมพนัธ์เบ้ืองตน้. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2548. 
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ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร. “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการใน

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” รายงานการ

วิจยัในวิชาResearch Exercise in Economics, คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

นลินี  เสนาป่า .  “ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อผู ้ใช้บ ริการในการเ ลือกสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศของประชาชนในเขตเทศบาลนครเ ชียงใหม่ .” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2544. 

บุษกร คาํคง. “ปัจจยับางประการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการคิดวิจารณญาณ

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6, มธัยมศึกษาปีท่ี3 และมธัยมศึกษาปีท่ี6 

ในเขตอาํเภอเมืองจังหวดัสงขลา.” วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทราวโิรฒประสานมิตร, 2542. 

ประภาส สุพรรณดี. “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของ

ผูป้กครองนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาค้นควา้

อิสระสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สําหรับผู ้บ ริหาร คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยับูรพา, 2553. 

ภัทราพร สมเพชร . “ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลต่อการเลือกเรียนในสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” รายงานการวิจยัใน

วิ ช า Research Exercise in Economics, ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ , 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

ศรสวรรค์ เจริญชัยวงษ์. “แนวทางการพฒันาการให้บริการของสถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศในเขตอาํเภอกะทู้ จงัหวดัภูเก็ต.” รายงานการศึกษา

คน้ควา้อิสระสาขาการตลาด, หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต, 2554. 

ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ .  การบริหารการตลาดยุคใหม่ .  ปรับปรุงใหม่ ล่าสุด.

กรุงเทพมหานคร: พฒันาศึกษา, 2546. 
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ศุ ภ พิ ช ญ์  ดุ ล ย พิ พั ฒ น์ .  “พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศใน

สถาบนัสอนภาษาเอกชนเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่.” รายงานการ

วิจยัในวิชาResearch Exercise in Economics คณะเศรษฐศาสตร์, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2549. 

สุกญัญา เอียดขาว. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีโรงเรียนสอน

ภาษาญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร.” คณะบริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี, 2554. 

สุมศัทนา อุตะมะ. “พฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการในสถาบนั
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