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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัเรื2อง ปัจจยัทางการตลาดที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ

ใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย มีวตัถุประสงคเ์พื2อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาดที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการเลือกโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ใหก้บับุตรหลาน และ

ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ เพื2อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั และตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครอง 

เพื2อใหเ้กิดความจงรักภกัดี นาํไปสู่การบอกต่อ การศึกษาครั) งนี) เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 

(Non - Probability Sampling) ดว้ยวธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ 

ผูป้กครองที2มีบุตรหลานกาํลงัศึกษาอยูที่2โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย และเป็นผูที้2มีส่วนร่วมในการตดั สินใจ

เลือกโรงเรียนใหก้บับุตรหลาน จาํนวน 30 คน โดยผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัหลกัที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของ

ผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน ไดแ้ก่ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและการ

นาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคคล และมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอื2น ๆ รองมาตาม ลาํดบั 

ดงันี)  ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นกระบวน การใหบ้ริการ ที2ส่งผลต่อการตดัสินของผูป้กครอง

ในการเลือกโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ใหก้บับุตรหลาน  

 นอกจากนี)ผลการวจิยัยงัพบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะ ที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการ

เลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย พบวา่ ดา้นการส่งเสริม

การตลาดของโรงเรียน ที2ไม่สามารถทาํใหโ้รงเรียนเป็นที2รู้จกั และขอ้มูลของโรงเรียนบนสื2อออนไลน์ที2ไม่ครบ 

ถว้นเพียงพอต่อการหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ของผูป้กครองใหก้บั

บุตรหลาน อีกทั)งดา้นบุคคล ในส่วนของการจดัหาคุณครูชาวต่างชาติ ที2ยงัไม่เป็นที2พอใจของผูป้กครอง ซึ2 งอาจ

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณี โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย 

คาํสําคญั: ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps / โรงเรียนนานาชาติ / การตดัสินใจเลือกโรงเรียนของผูป้กครอง 



ABSTRACT 

 

 The purpose of this study aimed to focus at the Marketing Mix factors that influence the decision to 

attend an international school. This study used Pan - Asia International School as a case study. The objectives 

of this study are to 1) investigate factors that influence parents' decision to send their children to an 

international school. 2) to examine the problem and suggestion factors that influence consumer decisions. 

  This study used a qualitative research method. The researcher conducted an In - Depth Interview using 

Non - Probability Sampling method with a Purposive Sample technique. The sample group was 30 parents 

whose children are enrolled at Pan - Asia International School and who are participating in the school selection 

process. The findings indicated that the key factors influencing parents' decisions to send their children to 

attend international school are product factors in terms of creating and presenting physical and personal 

characteristics, as well as other marketing mix factors such as price, marketing promotion, and service process, 

which influence parents' decisions to send their children to Pan - Asia International School. 

 According to a case study of Pan - Asia International School, the school's marketing promotion is 

adequate to make the school well - known, and school information on online media is insufficient for parents 

to make a decision about sending their children to Pan - Asia International School. Furthermore, the human 

resources in terms of recruiting foreign teachers was not satisfied by the parents. In the case of Pan - Asia 

International School, this may influence the decision to send their children to attend international school. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การศึกษาถือเป็นรากฐานที2สาํคญัในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ของสงัคม เนื2องจากการศึกษา

เป็นกระบวนการเพื2อช่วยพฒันาทรัพยากรมนุษยที์2ดีที2สุดอยา่งหนึ2ง ที2ส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้และความ 

สามารถทางการแข่งขนั การศึกษานบัวา่เป็นปัจจยัที2มีความสาํคญัที2สุด และการเลือกโรงเรียนใหก้บับุตรหลานจึง

เป็นสิ2งที2สาํคญัอีกเช่นกนั โดยที2ผูป้กครองคาดหวงัใหบุ้ตรหลานไดรั้บการศึกษาที2ดี มีประสิทธิภาพ อีกทั)งการ 

ศึกษายงัเป็นส่วนสาํคญัต่อการพฒันาในทุก ๆ ดา้น (Supanakarn & Sonphonthammaparn, B.E.2554: 423)  

 อีกทั)งปัจจุบนัโลกมีการพฒันาอยา่งต่อเนื2องโดยตามแนวโนม้ของกระแสโลกาภิวตัน์ที2ทาํใหต้อ้งมีการ

ติดต่อสื2อสารระหวา่งประเทศไม่วา่จะเป็นดา้นใดกต็าม จึงเป็นที2ยอมรับในระดบัสากลวา่ภาษาองักฤษนั)นเป็น

ภาษาที2ใชเ้ป็นสื2อกลางในการสื2อสารทั2วโลก และภาษาองักฤษนั)นไดถู้กระบุใหเ้ป็นหนึ2งในวชิาที2ตอ้งมีการเรียน

การสอนภายในโรงเรียน ไม่วา่จะอยูใ่นระบบการศึกษาใดกต็าม ทาํใหผู้ป้กครองจาํนวนหนึ2งมีความตอ้งการที2จะ

ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนที2มีหลกัสูตร English Program (EP) ดว้ยเหตุนี) จึงทาํให้

มีจาํนวนโรงเรียนที2เปิดสอนในระบบนานาชาติเพิ2มขึ)นเป็นจาํนวนมาก ทาํใหโ้รงเรียนนานาชาติในเขตพื)นที2

กรุงเทพมหานครมีการแข่งขนัสูงอยา่งต่อเนื2อง และยงัคงมีแนวโนม้เติบโตของโรงเรียนนานาชาติที2สูงขึ)น ดงันั)น

แนวโนม้ในอนาคตโรงเรียนนานาชาติจะมีอตัราการเติบโตสูงขึ)นเพราะต่อใหมี้การแข่งขนัสูง แต่ดา้นคุณภาพ 

มาตรฐาน ของโรงเรียนนานาชาติส่งผลใหผู้ป้กครอง พร้อมลงทุนทางการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลาน (นายสาคร  

สุขศรีวงศ,์ 2562)  

 จากความเป็นมาและความสาํคญัที2กล่าวมาขา้งตน้ ทาํใหผู้ศึ้กษามีความสนใจที2จะศึกษาถึงปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาด Marketing Mix 7P’s ที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ

แพน - เอเซีย ใหก้บับุตรหลาน เพื2อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขั)น และตอบสนองความพึงพอใจของผูป้กครอง 

เพื2อเพิ2มความภกัดีที2ส่งผลต่อการบอกต่อไปยงักลุ่มเป้าหมาย อนัเป็นการเพิ2มประสิทธิภาพในการแข่งขนัใน

อนาคต 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื2อศึกษาถึงความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที2มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง 

ในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย 

2. เพื2อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
 



ขอบเขตงานวจัิย 

 การวจิยัครั) งนี)  มุ่งศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่ง

บุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสมัภาษณ์จากผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย จาํนวน 30 คน โดย

ใชแ้นวคิดเกี2ยวกบัการตดัสินใจเลือกของวลิเลี2ยม (Williams, 1982) และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

ของ Kotler (2003) และศึกษาถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูป้กครอง เพื2อตอบสนองความพึงพอใจของ

ผูป้กครอง ใหเ้กิดการภกัดีและบอกต่อ 

 

ประโยชน์ทีDได้รับจากการศึกษา 

1. ทาํใหท้ราบถึงกลยทุธ์ทางการตลาดที2มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียน
นานาชาติใหก้บับุตรหลาน เพื2อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัใหก้บัโรงเรียนนานาชาติ 

แพน - เอเซีย   

2. เพื2อนาํผลการคน้ควา้วจิยัในครั) งนี)มาพฒันาโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย เพื2อตอบสนองความพึง

พอใจของผูป้กครอง เพิ2มความจงรักภกัดีต่อโรงเรียนจนนาํไปสู่การบอกต่อแนะนาํโรงเรียนใหแ้ก่บุคคล

ใกลชิ้ดหรือผูป้กครองท่านอื2น ๆ 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีDเกีDยวข้อง 

 

แนวคดิและทฤษฎเีกีDยวกบัส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกจิบริการ (Service marketing mix) 

 Philip Kotler (2003) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) ไวว้า่ เป็นสิ2งที2

เกี2ยวขอ้งกบัธุรกิจ ซึ2 งจาํเป็นจะตอ้งใชส่้วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ในการกาํหนดกลยทุธ์

การตลาด โดยจะตอ้งจดัส่วนประสมแต่ละอยา่งใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจนั)น ๆ และ ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์ (2541) กล่าวอา้งอิงถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip 

Kotler (1981) วา่เป็นแนวคิดที2เกี2ยวขอ้งกบัธุรกิจที2ใหบ้ริการซึ2งจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix: 

7P’s) ในการกาํหนดกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาด 

แนวคดิและทฤษฎเีกีDยวกบัการเลือกและการตัดสินใจ 

 ธนวลัวรัตน์ อินทนนัชยั (2552) กล่าวคือ ผูบ้ริโภคจะมีกระบวนการการตดัสินใจซื)อ 5 ขั)นตอน ไดแ้ก่ 

ความตอ้งการไดรั้บการกระตุน้ หรือการรับรู้ถึงความตอ้งการ (Need Arousal or Problem Recognition)  



การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตดัสินใจซื)อ 

(Purchase Decision) และพฤติกรรมหลงัการซื)อ (Post Purchase Behavior) 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีDยวข้องกบัความพงึพอใจ 

 แชลลี2 (Shelly, 1985 อา้งใน กรรณิการ์ จนัทร์แกว้, 2538, หนา้ 21) กล่าวคือ ความสุขเป็นความรู้สึกที2

สลบั ซบัซอ้น และความสุขนี)จะมีผลต่อบุคคลมากกวา่ และจะเกิดขึ)นเมื2อความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองใน

ระดบัหนึ2ง เมื2อเกิดความตอ้งการบุคคลจะตั)งเป้าหมายเพื2อใหบ้รรลุความตอ้งการ ความพึงพอใจของบุคคลจะ

แตกต่างกนัตามสภาพ แวดลอ้มทางกายภาพและลกัษณะส่วนบุคคล และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ยงั

ไดก้ล่าววา่ ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้เกิดจากความแตกต่างระหวา่งผลประโยชน์จากการบริการกบัความ

คาดหวงัของบุคคล ซึ2 งความคาดหวงัดงักล่าวนั)นเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของแต่ละบุคคล อาทิ 

จากเพื2อน จากนกัการตลาด หรือจากขอ้มูลคู่แข่งขนั 

แนวคดิ ทฤษฎเีกีDยวข้องกบัการบอกต่อ (Word of Mouth) 

 Zeithaml, Berry & Parasuraman, (1996) การบอกต่อ (Word of Mouth) หมายถึง การพดูถึงสิ2งที2ดี

เกี2ยวกบัสินคา้หรือผูใ้หบ้ริการ โดยการแนะนาํและกระตุน้ใหผู้อื้2นสนใจ ทั)งยงัแสดงถึงพฤติกรรมความตั)งใจ

เหมือนซื)อซํ) า (Repurchase) และ Gremler & Brown (1996) ยงัไดก้ล่าววา่ ลูกคา้ที2มีการบอกต่อในเชิงบวกจะ

กลายเป็นลูกคา้ ที2จงรัก ภกัดี และมีประโยชน์ในการรักษาลูกคา้เท่ากบัการหาลูกคา้ใหม่ โดยมีความน่าเชื2อถือ

มากกวา่กล่าวอา้งในโฆษณา และเมื2อสินคา้หรือการบริการของบริษทัถูกโจมตีจากผูอื้2น ลูกคา้ที2จงรักภกัดีจะทาํ

หนา้ที2เป็นกระบอกเสียงปกป้องชื2อเสียงของบริษทั และสินคา้หรือการบริการของบริษทั 

 

งานวจัิยทีDเกีDยวข้อง 

 พิภู ผอ่งสุวรรณ (2562) ศึกษาเรื2องส่วนประสมการตลาดบริการสาํหรับโรงเรียนเอกชน พบวา่ ส่วน

ประสมทางการตลาดบริการ ที2ไดรั้บความนิยมมากที2สุดสาํหรับการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์การตลาด โดยที2ให้

ความสาํคญัดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 กิตติคุณ ทวนสุวรรณ (2560) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจส่งบุตร

หลานเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพล

มากที2สุดต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ปัจจยัอื2น ๆ ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา 

 เอื)องฟ้า พีโต ้(2560) ศึกษาเรื2อง ขอ้พิจารณาในการเลือกโรงเรียนอนุบาลใหบุ้ตรหลานในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2มีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแ้ก่บุตร

หลาน โดยเรียงลาํดบัจากมากที2สุดไปหานอ้ยสุดตามลาํดบั ดงันี)  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น



ช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2ไม่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแ้ก่บุตรหลาน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้น

กระบวนการ 

 กนัตรัตน์ สุจิตวนิช และ วลัลภา เฉลิมวงศาเวช (2564) ศึกษาเรื2อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนสองภาษาเอกชน A ของผูป้กครองสาํหรับบุตรหลานในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 

ผูป้กครองมีระดบัความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และจากการ

วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณพบวา่ ปัจจยัดา้นทาํเลที2ตั)ง ดา้นส่งเสริงการตลาด ดา้นราคา และดา้นลกัษณ์ทาง

กายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษาเอกชน A ของผูป้กครองสาํหรับบุตรหลานในจงัหวดั

ปทุมธานี 

 พรสินี ศรีวเิศษ (2560) ศึกษาเรื2อง ปัจจยัที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตร

หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั เมื2อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นอุปกรณ์

การเรียนการสอนอยูใ่นเกณฑร์ะดบัเห็นดว้ยมากที2สุด รองลงมาคือ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ในขณะที2ปัจจยัเกี2ยวกบั

การบริหารงานโรงเรียนดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นหลกัสูตรและดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน ไม่มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจของผูป้กครอง 

 

กรอบแนวคดิ 

 

 ปัจจยัส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ศาสนา       ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในกาเลือก 

• อาชีพ        โรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน   

• ระดบัการศึกษา      กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย 

  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

• ดา้นผลิตภณัฑ ์

• ดา้นราคา 

• ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

• ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

• ดา้นบุคคล 

• ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

• ดา้นกระบวนการการใหบ้ริการ 

 



รูปแบบการวจัิย 

 

 การศึกษาครั) งนี) เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In - 

Depth Interview) โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) ดว้ย

วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sample) และการใชรู้ปแบบการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

(Informal Interview) โดยมีขอ้คาํถามแบ่งเป็น 6 ส่วนดว้ยกนั และกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป้กครองที2มีบุตรหลานกาํลงั

ศึกษาอยูที่2โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย และเป็นผูที้2มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนใหก้บับุตรหลาน 

จาํนวน 30 คน 

 

ผลสรุปการวจัิย 

 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั เพื2อหาคาํตอบของวตัถุประสงคก์ารวจิยัทั)ง 2 ขอ้ สามารถสรุปผลการ 

วจิยัเพื2อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 1) เพื2อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของ

ผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาตินานาชาติแพน - เอเซีย ใหก้บับุตรหลาน 2) เพื2อศึกษาถึงขอปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี)  

 ขอ้ที2 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) ที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง

ในการเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย พบวา่ ส่วนประสม

ทางการตลาดทั)ง 7 ดา้น ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ในกบับุตรหลานทั)งสิ)น ซึ2 ง

แต่ละดา้นจะแสดงใหเ้ห็นถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย เพื2อใชใ้นการสร้างความ

ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั และตอบสนองความพึงพอใจของผูป้กครอง ที2ส่งผลต่อความภกัดีต่อโรงเรียนเรียนจนนาํ 

ไปสู่การบอกต่อ และจากการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ และดา้นบุคคล ถือเป็นปัจจยัหลกัที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ

ใหก้บับุตรหลาน และมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นอื2น ๆ ตามลาํดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งันี)  ดา้นราคา 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ที2ส่งผลต่อการตดัสิน

ของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ใหก้บับุตรหลาน 

 ขอ้ที2 2 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ

ใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาดของโรงเรียน ที2ไม่

สามารถทาํใหเ้กิดการรับรู้ และขอ้มูลของโรงเรียนบนสื2อออนไลน์ไม่ครบถว้นเพียงพอต่อการหาขอ้มูลประกอบ 



การตดัสินใจเลือกโรงเรียนของผูป้กครอง อีกทั)งดา้นบุคคล ในส่วนของการจดัหาคุณครูชาวต่างชาติ ที2ยงัไม่เป็น

ที2พึงพอใจของผูป้กครอง ซึ2 งอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ใหก้บับุตรหลาน 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลขององคก์รประกอบการสมัภาษณ์ แสดงใหเ้ห็นถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของ

โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ซึ2 งเป็นปัจจยัที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของกลุ่มตวัอยา่งในการเลือกโรงเรียน

นานาชาติใหก้บับุตรหลาน ดงันั)นจึงมีการแกไ้ขปัญหาที2เป็นจุดอ่อนดงักล่าวคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

โรงเรียนควรมีการจดัทาํการสื2อสารบนสื2อโซเชี2ยวมีเดียหรือการทาํการตลาดแบบบูรณาการ เพื2อใหเ้ขา้ถึงกลุ่ม

ผูป้กครองที2เป็นกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน โดยการสร้างการรับรู้ชื2อเสียงของโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย 

ผา่นช่องทางการสื2อสารบนสื2อโซเชียลมีเดีย หรือช่องทางออนไลน์ ใหเ้กิดการรับรู้มากยิ2งขึ)น เนื2องจากโรงเรียน

เปิดกิจการมากวา่ 18 ปี แต่ยงัไม่มีเป็นที2รู้จกัมากนกั ซึ2 งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อดุลย ์จาตุรงคกลุ (B.E. 2546: 

16 - 17) ที2กล่าวเกี2ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับโรงเรียนนานาชาติ โดยการส่งเสริมการตลาดจาํเป็น 

ตอ้งอธิบายขอ้มูลของทางโรงเรียนอยา่งละเอียดเพื2อประกอบการตดัสินใจของผูป้กครอง พร้อมทั)งมีการทาํ

ใบปลิวแนะนาํหลกัสูตร หรือการส่งเสริมการขายในดา้นต่าง ๆ เช่น ส่วนลดราคาเล่าเรียน เป็นตน้ อีกทั)งการจดั

ใหมี้การทดลองเรียนโดยไม่มีค่าใชจ่้ายเป็นเวลา 3 - 5 วนั และจดัทาํกิจกรรม English Summer Camp เพื2อให้

นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์จากการไดเ้ขา้มาเรียนในโรงเรียนก่อนการตดัสินใจ ซึ2 งตรงกบัทฤษฎีกระบวนการ

การตดัสินใจซื)อของ ธนวลัวรัตน์ อินทนนัชยั, (2552) ที2กล่าวถึงแหล่งทดลอง (Experimental Sources) นอกจาก 

นี) โรงเรียนควรมีการนาํเสนอการบริการหอพกันกัเรียน และบริการรถโรงเรียนเพื2ออาํนวยความสะดวกใหก้บั

ผูป้กครอง 

 ทางดา้นบุคคล โรงเรียนควรมีการปรับปรุงคุณภาพของครูผูส้อน โดยการจดัหาคุณครูชาวต่างชาติมาก

ขึ)น ใหเ้พียงพอต่อจาํนวนนกัเรียนในระดบัชั)นเรียนนั)น ๆ และมีการอบรมพฒันาคุณภาพของครูผูส้อน มีการ

ประเมินผล และกาํหนดความรับผดิชอบของคุณครูใหอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ทิศนา แขมณี 

และภาษิต ประมวลศิลป์ชยั, (2547): 11 - 13 อา้งอิงจากนงลกัษณ์ วรัิชชยั และสุวมิล วอ่งวานิช (2545) เพื2อให้

เกิดความคล่องตวัและไม่มีการกา้วก่ายหนา้ที2กนั มีการจดัการอบรมความรู้และการใชภ้าษาองักฤษใหก้บั

บุคลากรของโรงเรียน เพื2อสามารถแนะนาํและใหค้วามช่วยเหลือผูป้กครองไดอ้ยา่งเหมาะสม ตามแนวคิดการ

พฒันาทั)งโรงเรียน (Whole School Approach: WSA) ที2กล่าววา่ การพฒันาทั)งโรงเรียน เป็นแนวคิดที2มุ่งใหทุ้ก

ฝ่ายที2เกี2ยวขอ้งมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ที2 เป็นแนวคิดที2มุ่งใหทุ้กฝ่ายที2เกี2ยวขอ้งมีการพฒันาไปพร้อม ๆ กนัอยา่งเป็น

ระบบ โดยการแกไ้ขของส่วนประสมทางการตลาดทั)ง 2 ดา้นนี)  เพื2อเป็นการสร้างความความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั

ใหก้บัโรงเรียน และเพื2อตอบสนองความพึงพอใจใหแ้ก่ผูป้กครอง เป็นการเพิ2มความจงรักภกัดีต่อโรงเรียน จน

นาํไปสู่การบอกต่อ สร้างโอกาสไปในอนาคต 

 

 



การอภิปรายผล 

 

 จากการศึกษาเรื2อง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการเลือก

โรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย” เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื2อ ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือก

โรงเรียนนานาชาตินานาชาติแพน - เอเซีย ใหก้บับุตรหลานและเพื2อศึกษาถึงขอปัญหาและขอ้เสนอแนะ ผลการ 

ศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P’s) จากทฤษฎีของ Philip Kotler (2003) มีผลต่อ

การตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - 

เอเซีย เมื2อพิจารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการ 

ตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ซึ2 งสอดคลอ้งกบังาน 

วจิยัของ พิภู ผอ่งสุวรรณ (2562) ที2กล่าววา่ ส่วนประสมทางการ ตลาดบริการมีสาํคญัสาํหรับโรงเรียนเอกชน อีก

ทั)งยงัสอดคลอ้งกบั กนัตรัตน์ สุจิตวนิช และ วลัลภา เฉลิมวงศาเวช (2564) ที2กล่าววา่ ผูป้กครองมีระดบัความ

คิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั)งนี)ผลจากการ ศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดหลกั ที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย 

มากที2สุดคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัอื2น ๆ ตามลาํดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้น

กระบวนการ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ซึ2 งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กิตติคุณ ทวนสุวรรณ (2560) 

ที2กล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลมากที2สุดต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน คือ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัอื2น ๆ ต่างลาํดบั ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ซึ2 งสอดคลอ้งกบั เอื)องฟ้า พีโต ้(2560) ที2กล่าววา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาดที2มีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลใหแ้ก่บุตรหลาน โดยเรียงลาํดบัจากมากที2สุดไดด้งันี)  ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และปัจจยัดา้นบุคคลหรือพนกังาน อีกทั)งยงั

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปาณิกา กาญจนหงส์ ที2กล่าววา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

ดา้นสิ2งแวดลอ้มทางกายภาพ อยูใ่นระดบัมาก และดา้นทาํเล ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  

 ในขณะที2พิจารณาจากส่วนประสมทางการตลาดทั)ง 7 ดา้น เป็นปัจจยัยอ้ยแลว้นั)น จะสอดคลอ้งกบัการ

วจิยัของ ปราการ เกิดมีสุข, ชนุช คลา้ยสุวรรณ (2564) ที2กล่าววา่ คุณภาพการศึกษา การจดัการการเรียนการสอน 

ดา้นค่าเล่าเรียน และการเดินทาง / ระยะทาง มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ที2สอด 

คลอ้งกบั ชนินทร์ แสงดี (2561) ที2กล่าววา่ ปัจจยัดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติ

สูงที2สุดคือ ปัจจยัการจดัการเรียนการสอน รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสถานที2ตั)ง และสิ2งแวดลอ้ม ชื2อเสียงของ



โรงเรียน และปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบั พรธิวา พรมนํ)าฉ่า (2561) ที2กล่าววา่

การตดัสินใจของผูป้กครอง ที2ประกอบไปดว้ย ดา้นการ ศึกษา ดา้นค่าใชจ่้ายในการศึกษา ดา้นอาคารสถานที2และ

สิ2งแวดลอ้ม ดา้นครูผูส้อน และดา้นการใหบ้ริการดูแลนกัเรียนโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก อีกทั)งยงั

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรสินี ศรีวเิศษ (2560) ที2กล่าวถึง ปัจจยัที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง คือ 

ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน ที2อยูใ่นเกณฑร์ะดบัเห็นดว้ยมากที2สุด รองลงมาคือ ดา้นบุคลากรอาจารยผ์ูส้อน 

 นอกจากนี)  ยงัพบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจของผูป้กครอง 

ซึ2 งตรงกบังานวจิยัของ พรสินี ศรีวเิศษ (2560) ที2กล่าววา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

กบัการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนมีความสมัพนัธ์กนั ซึ2 งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการตดัสินใจซื)อ ของ  

ธนวลัวรัตน์ อินทนนัชยั (2552) ที2กล่าวถึง กระบวนการตดัสินใจซื)อ 5 ขั)นตอน ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความตอ้งการ 

(Need Arousal or Problem Recognition) การแสวงหาขอ้มูล (Information Search) การประเมินทางเลือก 

(Evaluation of Alternatives) การตดัสินใจซื)อ (Purchase Decision) และพฤติกรรมหลงัการซื)อ (Post Purchase 

Behavior) หลกัจากกระบวนการตดัสิน ใจซื)อแลว้นั)น โรงเรียนยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของทั)ง

ผูป้กครองและนกัเรียนจนทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ ซึ2 งจะสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเกี2ยวขอ้งกบัความพึงพอใจ ของ 

แชลลี2 (Shelly, 1985 อา้งใน กรรณิการ์ จนัทร์แกว้, 2538, หนา้21) ที2กล่าววา่ ความพึงพอใจเกิดขึ)นเมื2อความ

ตอ้งการไดรั้บการตอบสนองในระดบัหนึ2ง และเมื2อเกิดความพึงพอใจสูงสุดจะนาํไปสู่การบอกต่อ ที2สอดคลอ้ง

กบัแนวคิด ทฤษฎีเกี2ยวขอ้งกบัการบอกต่อ (Word of Mouth) ตรงกบัทฤษฎีของ Price, Eric & Arnould, (1999) 

กล่าววา่ การที2ลูกคา้บอกคนอื2นดว้ยปากต่อปากจะกลายเป็นลูกคา้ที2มีความจงรักภกัดี ดงันั)น การบอกแบบปากต่อ

ปากจะมีประโยชน์ในการรักษาลูกคา้เท่ากบัการหาลูกคา้ใหม่ดว้ย Gremler & Brown (1996) 

 อีกทั)งผลการวจิยัยงัพบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะ ที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือก

โรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย พบวา่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด

ของโรงเรียนที2ไม่สามารถทาํใหโ้รงเรียนเป็นที2รู้จกั และขอ้มูลของโรงเรียนบนสื2อออนไลน์ไม่ครบถว้นเพียงพอ

ต่อการหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ของผูป้กครอง ซึ2 งสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกลุ (B.E. 2546: 16 - 17) กล่าวเกี2ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับโรงเรียน

นานาชาติ ไวว้า่การส่งเสริมการ ตลาดจาํเป็นตอ้งอธิบายขอ้มูลของทางโรงเรียนอยา่งละเอียดเพื2อประกอบการ

ตดัสินใจของผูป้กครอง พร้อมทั)งมีการทาํใบปลิวแนะนาํหลกัสูตร หรือการส่งเสริมการขายในดา้นต่าง ๆ ยงั

รวมถึงการใหผู้ป้กครองและบุตรหลานเขา้เยี2ยมชม เพื2อใหเ้กิดประสบการณ์ก่อนการตดัสินใจ ที2สอดคลอ้งกบั

ทฤษฎีกระบวนการการตดัสินใจซื)อของ ธนวลัวรัตน์ อินทนนัชยั, (2552) ที2กล่าวถึงแหล่งทดลอง (Experimental 

Sources) อีกทั)งดา้นบุคคล ในส่วนของการจดัหาคุณครูชาวต่างชาติ (Native speaker) ที2ยงัไม่เป็นที2พอใจของ

ผูป้กครอง โดยมีการจดัหาคุณครู และมีการอบรมพฒันาคุณภาพของผูส้อน รวมถึงการประเมินผล และกาํหนด

ความรับผดิชอบของคุณครูใหอ้ยา่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ทิศนา แขมณี และภาษิต ประมวล



ศิลป์ชยั, (2547): 11 - 13 อา้งอิงจากนงลกัษณ์ วรัิชชยั และสุวมิล วอ่งวานิช (2545) เพื2อใหเ้กิดความคล่องตวัและ

ไม่มีการกา้วก่ายหนา้ที2กนั และยงัมีการจดัการอบรมความรู้ การใชภ้าษาองักฤษใหก้บับุคลากรของโรงเรียน เพื2อ

สามารถแนะนาํและใหค้วามช่วยเหลือผูป้กครองไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึ2 งอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน

นานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณี โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 

 ข้อเสนอแนะด้านองค์ความรู้วชิาการ  

 นกัวชิาการหรือนกัวจิยัสามารถใชข้อ้มูลในการศึกษาเรื2อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที2ส่งผลต่อ

การตดัสิน ใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติ 

แพน - เอเซีย เป็นแนวทางสาํหรับสาํหรับงานวจิยัต่าง ๆ ในอนาคต เพื2อพฒันากรอบแนวคิดการศึกษา หรือเพิ2ม

ปัจจยัทางการตลาดอื2น ๆ ที2คาดวา่ส่ง ผลต่อการตดัสินใจในการเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน เพื2อ

อธิบายปัจจยัที2ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน อีกทั)ง

นกัวจิยัสามารถนาํเครื2องมือส่วนประสมทางการตลาดดงักล่าว ไปใชเ้ป็นตวัชี)วดั หรือตวัแปรที2ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลานต่อไป และยงัสามารถนาํผลการ ศึกษาดา้นปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะที2ได ้ไปทาํการศึกษาเพื2อหาแนวทางการแกไ้ขในการพฒันาโรงเรียนใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั 

และสนองความที2พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื2อเพิ2มการจงรักภกัดีที2นาํไปสู่การบอกต่อไดใ้นอนาคต 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวจัิยไปปฏิบัติ  

 จากผลการวจิยัในครั) งนี)  พบวา่ กรอบแนวความคิดทางการศึกษาเพื2อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix: 7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติใหก้บับุตรหลาน กรณีศึกษา โรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย ซึ2 งผลจากการวจิยั

พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นบุคคล เป็นปัจจยัที2สาํคญัที2สุด

ในการตดัสินใจ ดงันั)นนกัการตลาด และผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ2งในการนาํเสนอรายละเอียด

ขอ้มูลที2เป็นจุดแขง็ของทางโรงเรียน ทั)ง 3 ดา้น นี) โดยการนาํเสนอใหแ้ก่ผูป้กครอง เพื2อสร้างความไดเ้ปรียบเชิง

แข่งขนัใหก้บัโรงเรียนนานาชาติแพน - เอเซีย นอกจากนี)ยงัสามารถนาํจุดอ่อนที2ไดจ้ากการวเิคราะห์ปัญหาและ

ขอ้เสนอแนะ ทางดา้นการส่งเสริมการตลาดของโรงเรียน ที2ขอ้มูลของโรงเรียนบนสื2อออนไลน์ไม่ครบถว้น จน

ไม่สามารถทาํใหเ้กิดการรับรู้ได ้อีกทั)งทางดา้นบุคคล ในส่วนของการจดัหาคุณครูชาวต่างชาติ (Native speaker) 

ที2ยงัไม่เป็นที2พึงพอใจของผูป้กครองมาแกไ้ข เพื2อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัใหก้บัโรงเรียนนานาชาติแพน - 



เอเซีย จนทาํใหผู้ป้กครองมีความพึงพอใจสูงสุดกบัโรงเรียน และนาํไปสู่การมีความจงรักภกัดีต่อโรงเรียนจน

สามารถทาํใหเ้กิดการบอกต่ออนัเป็นผลดีต่อโรงเรียนในอนาคต 
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