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พฤติกรรมชาวต่างชาติในการเลือกชั้นเรียนภาษาไทย 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

Foreigner Behavior in Selecting Thai Language Classes in Muang Chiangmai 
1วรัญญา เที่ยงไชย* 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมชาวต่างชาติในการเลือกชั้นเรียนภาษาไทย  

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 300 ราย  

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ 

ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี พํานักอยู่ในประเทศไทย

เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี โดยอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา สัญชาติอเมริกา (American)  

เคยเรียนโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา) (EFL Learning Centre) มากท่ีสุด ผลการศึกษาพฤติกรรม 

ในการเลือกชั้นเรียนภาษาไทยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเรียนกลุ่ม สนใจเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียน/สถาบัน  

สอนภาษา เรียนภาษาไทยเพื่อใชใ้นการสื่อสารกับคนท้องถิ่น เลอืกซือ้ช้ันเรียนภาษาไทยด้วยตัวเอง รู้จักสถาบันท่ีเรียนจาก

การศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต สะดวกเรียนในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. และหลังจากเรียนจบแล้ว

รู้สึกพอใจ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังสนใจกลุ่มท่ีมีผู้เรียน 5-7 คน ยินดีจ่ายราคา 80-100 บาท/ชั่วโมง  

โดยเรียน 1-4 ชั่วโมง/สัปดาห์ สนใจเรียน 100 ชั่วโมง/คอร์ส มเีหตุผลสําคัญในการเลือกช้ันเรียนภาษาไทย คือ คอร์สเรียน

มคีวามยดืหยุ่น และแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลที่รู้จักหลังจากจบคอร์ส มากที่สุด  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยคือ 

ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสถานท่ีให้บริการหรือช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านบุคลากร 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ เมื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามเพศ  

และอายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกัน ให้ความสําคัญแตกตา่งกันในบางปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาด

บริการด้านบุคลากร ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกัน ให้ความสําคัญแตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของ

ส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคา ด้านสถานที่ให้บริการหรือชอ่งทางการจัดจําหนา่ย ด้านการส่งเสริมการตลาด และ

ด้านกระบวนการให้บริการ 

                                                           
*  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   267 

 

ABSTRACT  

 This independent study is aimed to research on foreigner behavior in selecting Thai language courses in 

Muang Chiangmai. The data was conducted from 300 samples via questionnaires and analysed by descriptive statistics 

comprising of frequency, percentage, and mean and inferential statistics comprising of t-test and one-way ANOVA.  

 The study indicates that the majority of the respondents are single American female, age 20-30 years old. 

They are students studying in bachelor degree level and residing in Thailand less than a year.  Moreover, they have 

been completed a course at EFL Learning Centre. The study shows that most of the respondents like to study in group 

of 5-7 people. They are willing to pay 80-100 baht per hour for 100-hour course. Furthermore, they prefer to study 

5-9 hours per week during weekdays between 9.00 am to 12.00 pm. The respondents are interested to study at a 

school. Their purpose of study is to communicate with local people and they choose the current course because of the 

flexibility. The respondents make the decision to select the Thai course by themselves by searching information on the 

internet. Moreover, they feel happy after finishing the course and express their feelings to other people.  

The respondents weight the importance of the service marketing mix as following; process, physical evidence, 

product, people, promotion, price and place.  The study also shows that the respondents of different genders paid 

attention to different subfactors of service marketing mix in terms of the people.  Meanwhile, the respondents of 

different ages paid attention to different subfactors of service marketing mix in terms of price, place, promotion, 

process.  

บทน า  

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลอันดับ 2 ของเมืองท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลกประจําปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับคะแนน 

91.25 ซึ่ งผลการสํารวจนี้จัดขึ้นโดย ‘Travel & Leisure’  นิตยสารด้านการท่องเ ท่ียวชื่อดังของสหรัฐอเมริกา  

(ไทยรัฐออนไลน์, 2559) นอกจากนี้ จากการสํารวจของ U.S.News ในปี 2560 เชียงใหม่ยังได้รับการโหวตให้เป็นเมืองท่ี

เหมาะกับการอยูอ่าศัยอันดับ 1 ของโลก (สยามมีเดีย, 2559 : ออนไลน์) จากระบบฐานขอ้มูลแหลง่ท่องเท่ียว พบวา่จํานวน

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 2.6 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2557 เป็น 2.8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 

2558 (สํานักพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว, 2560) นอกจากนี้จากการรายงานของประธานหอการค้าจังหวัดเชยีงใหม ่พบวา่ ในปี 

พ.ศ. 2557 มีชาวต่างชาติเข้ามาพํานักระยะยาวในเชียงใหม่ไม่ต่ํากว่า 30,000 คน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวจีน (เนชั่นทีวี, 2557) จะเห็นได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นท้ังแหล่งท่ีมีนักท่องเท่ียวเดิน

ทางเข้ามามาก และเป็นบ้ันปลายชีวิตของชาวต่างชาติหลายคน ดังนั้นการรู้ภาษาไทยเบื้องต้น หรือการสื่อสารภาษาไทย

เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตร่วมกันกับคนท้องถิ่นได้จึงเป็นสิ่งสําคัญ     

ปัจจุบันมีสถาบันสอนภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติท่ีเปิดสอนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในจังหวัด

เชียงใหม่อยู่หลายแห่ง โดยมี 7 แห่ง ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวต่างชาติ และหลักสูตรการเรียนภาษาไทย
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ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา) สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยพายัพ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สถาบันโปรแลงเกวจ  โรงเรียนสอนภาษาวอเลน และโรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ ซึ่งสถาบันท้ัง 7 แห่งนี้

ล้วนตั้งอยู่ในเขตอําเภอเมือง ท่ีมีความหนาแน่นของสิ่งอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วของการเดินทาง และใกล้กลุ่ม

ลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติ อีกท้ังลักษณะของคอร์สเรียนภาษาไทยท่ีทุกสถาบันนํามาเสนอต่อลูกค้ามีท้ังแบบท่ีเป็นคอร์

สเรียนเดี่ยว และเรียนกลุ่ม โดยมีระดับราคาท่ีแตกต่างกันไปตามสถาบัน ประเภทคอร์สเรียน และระยะเวลาเรียน  

จากการสัมภาษณ์ พ.ต.ต. หญิง ผุสดี ธรรมศักดิ์ สารวัตรงานอํานวยการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ 

เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 พบว่าแนวโน้มการขออยู่ต่อของผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)  

รหัส ED ในปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 จากปี พ.ศ. 2556 ทําให้คาดการณ์ได้ว่าความต้องการเรียน

ภาษาไทยของลูกค้าชาวต่างชาติจะสูงขึน้  

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรมของชาวต่างชาตใินการเลือกคอร์สเรียนภาษาไทยในเขตอําเภอเมอืง 

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยการศกึษาในครัง้นี้จะเป็นสว่นสําคัญท่ีทําให้ทราบพฤตกิรรมการเลอืกสถาบันสอนภาษาไทยซึ่งข้อมูล

ท่ีได้รับสามารถนํามาใช้เป็นข้อเสนอแนะให้แก่เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการสถาบันสอนภาษา ใช้ประกอบการวาง  

กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย และสรา้งความได้เปรียบในการแขง่ขันต่อไป 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior)  

ผู้ศึกษาได้นําแนวคิดการศึกษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคมาใช ้เพื่อศกึษาพฤตกิรรมชาวตา่งชาตใินการเลอืกช้ัน

เรียนภาษาไทยวา่มีลักษณะเป็นอยา่งไร และนํามาใชใ้นการกําหนดกรอบแนวความคิด  

ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554, 59-60) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็น

การศึกษาวิธีการท่ีแต่ละบุคคลกระทําการตัดสนิใจใชท้รัพยากร อาทิเชน่ เงิน เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภค

สินค้า โดยแนวทางการค้นหาพฤติกรรมของผู้บริโภคจะใช้คําถามท่ีเรียกว่า 6Ws1H อันได้แก่ ใครคือลูกค้า (Who)  

ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้ออย่างไร (How) ซื้อเมื่อไหร ่(When) ซือ้ท่ีไหน (Where) และใครมีอิทธิพลต่อ

การซือ้ (Who) ซึ่งคําถามเหลา่นีจ้ะเป็นการคน้หาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ได้แก่ 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objective) คนหรือกลุ่ม

คนท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Organization) โอกาสในการซื้อ (Occasions) ช่องทางหรือแหล่งซื้อ (Outlets)  

และขั้นตอนในการตัดสินใจซือ้ (Operation) 

2. ทฤษฎสี่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกจิบริการ (The Service Marketing Mix) 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2545, 312) ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product) 

ราคา (Price) สถานท่ีให้บริการหรือช่องทางการจัดจําหน่าย  (Place หรือ Distribution) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยส่วนประกอบ 
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ทุกปัจจัยมคีวามเกี่ยวพันและเท่าเทียมกัน ขึน้อยูก่ับการวางกลยุทธ์ของผู้บริหารในการให้ความสําคัญกับปัจจัยใดมากกว่า 

ท้ังนีเ้พื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 

วิธีการศึกษา  

ขอบเขตการศกึษา 

การศึกษาครัง้นี้มุ่งศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคโดยการวเิคราะห์ด้วย 6Ws1H และทฤษฎี

ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)  

วิธีการคดัเลือกตัวอย่าง การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ ชาวต่างชาติท่ีกําลังเรียนภาษาไทย หรือเคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จากสถาบัน

สอนภาษาไทยท่ีอยูใ่นอําเภอเมอืงเชยีงใหม่ ซึ่งไมท่ราบจํานวนท่ีแน่นอน จึงใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งโดยอ้างองิจาก

ตารางขนาดตัวอย่าง Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) ได้ขนาดตัวอย่างจํานวน 300 ราย และใช้วิธีการเลือก

ตัวอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  โดยใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูล 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศกึษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี พํานักอยู่ในประเทศไทย

เป็นระยะเวลานอ้ยกว่า 1 ปี โดยอยูใ่นช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นนักเรียนหรือนักศกึษา สัญชาติอเมริกา (American) มากที่สุด 

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมของชาวตา่งชาตใินการเลอืกคอร์สเรียนภาษาไทย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบเรียนกลุ่ม สนใจเรียนภาษาไทยท่ีโรงเรียน/สถาบันสอนภาษา เรียนภาษาไทย

เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคนท้องถิ่น เลือกซื้อชั้นเรียนภาษาไทยด้วยตัวเอง รู้จักสถาบันท่ีเรียนจากการศึกษาหาข้อมูลทาง

อนิเทอร์เน็ต สะดวกเรียนในชว่งวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. และหลังจากเรียนจบแลว้รู้สกึพอใจ นอกจากนี้ผู้ตอบ

แบบสอบถามยังสนใจกลุ่มท่ีมีผู้เรียน 5-7 คน ยินดีจ่ายราคา 80-100 บาท/ชั่วโมง โดยเรียน 1-4 ชั่วโมง/สัปดาห์ สนใจ

เรียน 100 ชั่วโมง/คอร์ส มีเหตุผลสําคัญในการเลือกชั้นเรียนภาษาไทย คือ คอร์สเรียนมีความยืดหยุ่น และแสดงความ

คิดเห็นต่อบุคคลที่รู้จักหลังจากจบคอร์ส มากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อชาวต่างชาติในการเลอืกช้ันเรียนภาษาไทยในอําเภอเมอืงเชยีงใหม่  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการ และปัจจัยย่อยแต่ละด้านดังนี้   

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการลําดับแรก คือ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบัน ด้านราคาลําดับแรก คือ มีการแจ้งนโยบาย

การชําระเงินและคืนเงินอย่างชัดเจน ด้านสถานท่ีให้บริการหรือช่องทางการจัดจําหน่าย ลําดับแรก คือ มีช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ ด้ านการส่งเสริมการตลาด ลําดับแรกคือ มีพนักงานต้อนรับ 

คอยให้คําแนะนําและตอบข้อซักถาม ด้านบุคลากร ลําดับแรก คือ เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  
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ด้านกระบวนการให้บริการ ลําดับแรก คือ การประสานงานระหว่างผู้เรียน ครูและเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและ  

มรีะบบ และด้านลักษณะทางกายภาพ ลําดับแรก คือ สถานท่ีเรียนมคีวามสะอาด 

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมชาวตา่งชาตใินการเลือกช้ันเรียนภาษาไทยจ าแนกตามเพศ และอายุ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมต่างกันในเร่ือง ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ และให้ความสําคัญ

แตกตา่งกันในบางปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากร ได้แก่เจ้าหนา้ที่หนา้ตายิ้มแยม้และมอีัธยาศัยดี 

และเจ้าหนา้ที่มคีวามกระตอืรือร้นในการให้บริการลูกค้า ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอายุตา่งกันมพีฤติกรรมตา่งกันใน

เร่ือง จํานวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ เหตุผลท่ีเลือกคอร์สเรียนปัจจุบันหรือคอร์สเรียนล่าสุด การรู้จักสถาบันท่ีเลือกเรียน 

ความรู้สึกและพฤติกรรมหลังจากเรียนจบคอร์ส และให้ความสําคัญแตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยของส่วนประสม

การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ มีการวัดผล/ประเมินผลหลังจากจบคอร์ส และคอร์สเรียนยืดหยุ่น  

ด้านราคา ได้แก่ มีการแจ้งนโยบายการชําระเงินและคืนเงินอย่างชัดเจน ด้านสถานท่ีและช่องทางในการให้บริการ ได้แก่  

มชีอ่งทางในการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลาย เชน่ โทรศัพท์ อเีมล ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีการให้สว่นลดสําหรับ

การเรียนซ้ํา ด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้สอนใชว้ธีิการสอนท่ีหลากหลาย เชน่ การออกนอกสถานท่ี หรือการใช้เทคโนโลยเีข้ามา

ช่วย ผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอน เจ้าหน้าท่ีหน้าตายิ้มแย้มและมอีัธยาศัยดีและมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ

ลูกค้า ด้านกระบวนการ ได้แก่ การประสานงานระหว่างผู้เรียน ครูและเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีระบบ และ

เจ้าหนา้ที่ลงมอืแกไ้ขข้อร้องเรียนจากลูกค้าทันทีทันใด ด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สถานท่ีเรียนมกีารตกแต่งสวยงาม 

และอุณหภูมภิายในสถานท่ีเรียนมคีวามเหมาะสม 

อภปิรายผลการศกึษา  

การวิเคราะหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภคโดยใช้ค าถาม 6Ws 1H 

 ใครอยู่ในตลาดเปา้หมาย จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญงิ 177 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ท่ีช่วงอายุ 

20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีพํานักอยู่ในไทยน้อยกว่า 

1 ปี ถือสัญชาตอิเมริกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของธนพงศ ์สังข์แก้ว (2549)  

ผู้บริโภคซื้ออะไร จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชอบคอร์สเรียนลักษณะเรียนกลุ่ม โดยสนใจเข้ารว่ม

เรียนในจํานวนผู้เรียนต่อกลุ่ม 5-7 คน และพอใจซื้อคอร์ส เรียนกลุ่มท่ีราคา 80-100 บาท/ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเรียน 100 ชั่วโมงต่อคอร์ส โดยเรียน 4-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรม

ผู้บริโภคท่ี ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรีตน์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า สิ่งท่ีผู้บริโภคซื้อคือสิ่งท่ีอยากได้จากผลิตภัณฑ์

หรือบริการ เชน่ คุณสมบัต ิหรอืองค์ประกอบของผลิตภัณฑห์รือบริการ 

 ท าไมผู้บริโภคซื้อ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเรียนภาษาไทยเพื่อใช้ในการสื่อสาร

กับคนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของธนพงศ ์สังข์แก้ว (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อชาวต่างประเทศในการ

เลือกสถาบันสอนภาษาไทยในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีพบว่าเหตุผลท่ีตัดสินใจเรียนภาษาไทยคือเพื่อจะเข้าใจและ

สื่อสารกับคนไทยได้   
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 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อคอร์สเรียน

ภาษาไทยด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร (2551) ท่ีพบว่าบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ คือตนเอง และสอดคล้องกับการศึกษาของ คัทลียา จิโนเชียว (2556) ท่ีพบว่าผู้มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ คือตนเอง 

 ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สะดวกเรียนช่วงวันจันทร์ -ศุกร์  

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นลินี เสนาป่า (2544) ท่ีพบว่าผู้ใช้บริการเรียนภาษาต่างประเทศในวันธรรมดา  

และสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร (2551) ท่ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกเรียนช่วงวัน

จันทร์-ศุกร์ 

 ผู้บริโภคซื้อที่ไหน จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเรียนภาษาไทยท่ี โรงเรียน/สถาบัน

สอนภาษา ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ ณัฐวุฒิ เหลอืงพิศาลพร(2551) ท่ีพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลอืกเรียน

ท่ีสถาบัน 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักสถาบันท่ีเรียนจากการศึกษาหา

ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งไมส่อดคล้องกับการศกึษาของ ณัฐวุฒ ิเหลอืงพิศาลพร (2551) และ นลนิ ีเสนาปา่ (2544)  

ส่วนประสมการตลาดบริการที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจ 

 ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ จากการศึกษาพบว่าในด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญมาก

ท่ีสุดคือ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ คัทลียา  จิโนเชยีว (2556) ที่พบวา่ปัจจัยย่อย

ด้านผลิตภัณฑท่ี์ให้ความสําคัญมากทีสุ่ดคอืช่ือเสียงของสถาบัน 

 ด้านราคา จากการศกึษาพบวา่ในดา้นราคา ปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญมากที่สุดคือ มกีารแจ้งนโยบายการชําระ

เงินและคืนเงินอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ ธนพงศ์ สังข์แก้ว (2549) ท่ีพบว่าปัจจัยย่อยในด้านราคาท่ีสําคัญมากท่ีสุดคือ 

สถาบันเขียนระบุอัตราค่าเล่าเรียนไว้อยา่งชัดเจน  

 ด้านสถานที่ให้บริการหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย  จากการศึกษาพบว่าในด้านสถานท่ีให้บริการหรือช่อง

ทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือ มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ 

อีเมล์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร (2551) ธนพงศ์ สังข์แก้ว (2549) คัทลียา จิโนเชียว 

(2556) และ นลนิ ีเสนาปา่ (2544)  

 ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา่ในด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญมาก

ท่ีสุดคือ มพีนักงานต้อนรับคอยให้คําแนะนําและตอบข้อซักถาม ซึ่งไมส่อดคล้องกับการศกึษาของ ณัฐวุฒิ เหลอืงพิศาลพร 

(2551) ธนพงศ ์สังข์แก้ว (2549) คัทลียา จิโนเชยีว (2556) และ นลนิ ีเสนาปา่ (2544)  

ด้านบุคลากร จากการศึกษาพบว่าในด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญมากท่ีสุดคือ เจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูล

ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับณัฐวุฒิ เหลืองพิศาลพร (2551) ธนพงศ์ สังข์แก้ว (2549) คัทลียา จิโนเชียว 

(2556) และ นลนิ ีเสนาปา่ (2544)  

 ด้านกระบวนการให้บริการ จากการศกึษาพบวา่ในดา้นกระบวนการให้บรกิาร ปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญมาก

ท่ีสุดคือ การประสานงานระหวา่งผู้เรียน ครูและเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
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คัทลียา จิโนเชียว (2556) ท่ีพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยความสําคัญสูงสุดคือ ความสะดวกรวดเร็ว

ของขัน้ตอนการให้บริการ  

 ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่าในด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยท่ีให้ความสําคัญมาก

ท่ีสุดคือ สถานท่ีเรียนมีความสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนพงศ์ สังข์แก้ว (2549) และนลินี เสนาป่า (2544)  

ท่ีพบวา่ปัจจัยย่อยในดา้นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีสําคัญมากที่สุดคอืสถาบันท่ีสะอาด  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเรียนเป็นกลุ่มไม่เกิน 7 คน โดยเรียน 5-9 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ ระยะเวลาไม่เกิน 100 ชั่วโมงต่อคอร์ส ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับ

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยคอร์สเรียนยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เรียน ดังนั้น สถาบันควรมีแนวทาง

ในการจัดคอร์สเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดี

จ่ายค่าเรียนไม่เกิน 100 บาทต่อชั่วโมง และยังให้ความสําคัญกับด้านราคา ปัจจัยย่อย มีการแจ้งนโยบายการชําระเงิน  

และคืนเงินอย่างชัดเจนเป็นอันดับท่ีหนึ่ง และมีช่องทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย เช่นชําระเงินออนไลน์ เงินสด  

และบัตรเครดิต ดังนั้น สถาบันควรให้ความสําคัญกับการแสดงราคาคอร์สเรียนอย่างชัดเจน และเงื่อนไขการชําระเงิน  

รวมไปถึงการมีช่องทางรับชําระเงินหลากหลาย ด้านสถานท่ีให้บริการหรือช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักสถาบันท่ีเลือกเรียนจากการศึกษาหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อาจเป็นเพราะ  

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาวต่างชาติ ท่ีต้องการทราบข้อมูลการเรียนก่อนมาถึงประเทศไทย และยังไม่รู้จักใครท่ีสามารถ

แนะนําให้ได้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านสถานท่ีให้บริการหรือช่องทางการจัดจําหนา่ย ปัจจัยย่อยมี

ช่องทางในการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลาย เช่นโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นอันดับท่ีหนึ่ง และมีเว็บไซต์ของสถานท่ีเรียนสําหรับดู

ข้อมูลต่างๆในเบื้องต้น เป็นอันดับท่ีสาม ดังนั้น สถาบันควรให้ความสําคัญกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ

สถาบันให้ชาวต่างชาติรู้จักในเบื้องต้น ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเรียนท่ี

โรงเรียน/สถาบันสอนภาษา อาจเป็นเพราะมีความน่าเชื่อถือ เห็นได้จากการให้ความสําคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ ปัจจัยย่อย ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถาบัน เป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตามยังพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเรียน

ท่ีโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา) (EFL Learning Centre) มากกว่าสถาบันอื่นๆท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จัก

อย่างกว้างขวางมากกว่า  อาจเนื่องมาจากโรงเ รียนดั งกล่าวสามารถเข้าถึ งผู้บ ริ โภคได้มากกว่า  เพราะ  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักสถาบันท่ีเลือกเรียนจากอินเทอร์เน็ต ดังนั้นสถาบันควรให้ความสําคัญในการ 

ทําการตลาดออนไลน์ ด้านบุคลากร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นคนอเมริกัน อาจเป็นเพราะการใช้

ภาษาอังกฤษในการสอน จึงทําให้มีลูกค้ากลุ่มนี้เยอะ รองลงมาคือคนจีน โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัย

ด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยผู้สอนพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน และปรับการสอนเพื่อให้เข้ากับความตอ้งการมากท่ีสุด 

เป็นอันดับแรก ดังนั้นหากสถาบันมีผู้สอนท่ีสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ อาจสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าใน

กลุ่มท่ีสองได้ นอกจากนี้ยังพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศกึษา รองลงมาคืนอาชพีอิสระ และเหตุผล

ในการเรียนคือเพื่อใช้สื่อสารกับคนท้องถิ่น ดังนั้นสถาบันอาจมีการจัดคอร์สเรียนเชิงปฏิบัติ โดยการจับคู่บัดดี้คนไทยท่ี
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ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรืออาสาสมัคร ซึ่งจะทําให้สอดคล้องกับ ปัจจัยย่อยท่ีสําคัญอันดับสามคือ ผู้สอนใช้

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การออกนอกสถานท่ี หรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ด้านกระบวนการให้บริการ 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกคอร์สเรียนภาษาไทยเพราะคอร์สเรียนมีความยืดหยุ่น  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยย่อยการประสานงานระหว่า งผู้เรียน  

ครู และเจ้าหน้าท่ี เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีระบบ เป็นอันดับแรก และขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

เป็นอันดับท่ีสี่ ดังนั้นสถาบันควรมีวิธีการทํางานท่ีไม่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้การทํางานของเจ้าหน้าท่ีสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ด้านลักษณะทางกายภาพจากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจเรียนท่ีโรงเรียน/สถาบันสอนภาษา  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยย่อยสถานท่ีเรียนมีความสะอาด ดังนั้น

สถาบันควรใส่ใจในเร่ืองความสะอาด กลิ่น และอุณหภูมิในสถานประกอบการ เพื่อไม่ให้เป็นสิ่งกวนใจลูกค้าในขณะ 

เยี่ยมชมหรือเรียน   

ข้อเสนอแนะแยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

การแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามเพศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงเลือกคอร์สเรียนปัจจุบันหรือคอร์สเรียนล่าสุดเพราะสามารถขอวีซ่าได้  

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตรน่าสนใจ และมีคอร์สเรียนระดับสูง ดังนั้นสถาบันควรให้

ความสําคัญในการจัดคอร์สเรียนให้หลากหลายเพื่อรองรับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าให้ได้มากที่สุด นอกจากนีย้ังพบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้ความสําคัญกับด้านบุคลากร ปัจจัยย่อยเจ้าหน้าท่ีหน้าตายิ้มแย้มและมีอัธยาศัยดี  

และเจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้า มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง ดังนั้นสถาบันควรให้

ความสําคัญในเร่ืองบุคลิกของพนักงาน และวิธีการรับมอืลูกค้าแต่ละประเภท  

 การแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุนอ้ยกว่า 20 ปี เลือกเรียนภาษาไทยเพื่อใชใ้นการศึกษา โดยเหตุผลท่ีเลอืกคอร์สเรียน

ปัจจุบันหรือคอร์สเรียนล่าสุดคือ สามารถขอวีซ่าได้ เพื่อนแนะนํา เป็นส่วนหนึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตร

น่าสนใจ และมีคอร์สเรียนระดับสูง นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยเฉพาะ การวัดผล/

ประเมินผลหลังจากจบคอร์ส คอร์สเรียนยืดหยุน่ มกีารแจ้งนโยบายการชําระเงินและคืนเงินอยา่งชัดเจนและ มชีอ่งทางใน

การชําระเงินท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการตกแต่งสถานท่ีเรียนให้สวยงาม ดังนั้นสถาบันควรให้ความสําคัญในการจัดคอร์

สเรียนให้หลากหลาย และการตดิตามพัฒนาการการเรียนของผู้เรียนอย่างใกล้ชดิ เพื่อนําข้อมูลมาวเิคราะห์วางแผนคอร์ส

ให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมาย  

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 - 40 ปี รู้สึกพอใจหลังจากเรียนจบคอร์ส และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอร์

สเรียนไปยังบุคคลที่รู้จัก นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยเฉพาะการให้สว่นลดสําหรับการ

เรียนซ้ํา ดังนั้นสถาบันควรให้ความสําคัญในการให้สว่นลดสําหรับคอร์สถัดไป หากมีการแนะนําลูกค้าใหมเ่ข้ามาเรียน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 - 50 ปี สนใจซื้อคอร์สระยะยาว เช่นทีละ 200 ชั่วโมงต่อคอร์ส นอกจากนี้ยังให้

ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการโดยเฉพาะการรับประกันคุณภาพของคอร์สเรียน ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรให้

ความสําคัญในการประชาสัมพันธ์ถึงมาตราฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของบริการ 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เลือกคอร์สเรียนปัจจุบันหรือคอร์สเรียนล่าสุดเพราะ  

ผู้สอนมีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังให้ความสําคัญต่อส่วนประสมการตลาดบริการซึ่งก็คือประสบการณ์ของผู้สอน  

รวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีหน้าตายิ้มแย้มและมีอัธยาศัยดี และกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้า ดังนั้นสถาบันควร 
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