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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยทุธ์ทางการตลาดในการจดัการ

โครงการอาหารกลางวนั 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ทางการตลาดกบัขอ้มูลพ้ืนฐานของผูป้กครองนกัเรียน 

3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์ทางการตลาดกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียน  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัหนองคายดว้ยการ

สุ่มตวัอยา่งแบบโควตา้ 1:1 คือ นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1-3 1 คน ต่อตวัแทนผูป้กครอง 1 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด

130 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยทุธ์ทางการตลาดในโครงการ

อาหารกลางวนั วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และสถิติสหสัมพนัธ์

อยา่งง่ายของเพียร์สนั  

ผลวิจยัพบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครอง 130 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 มีรายได้

เฉล่ียต่อเดือน อยูร่ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีจาํนวนบุตรหลานท่ีเรียนอยูใ่นปัจจุบนั 

1 คน และระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี 1) ความพึงพอใจของผูป้กครองในภาพรวมท่ีมีต่อกลยทุธ์ทางการตลาดใน

การจดัโครงการอาหารกลางวนัอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด และในดา้นบุคลากรมีความพึงพอใจเฉล่ียสูงท่ีสุด 

2) ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรขอ้มูลพ้ืนฐานของผูป้กครองดา้นอายตุ่อความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดใน
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โครงการอาหารกลางวนั พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัในประเด็นดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นอาชีพต่อความพึง

พอใจในกลยทุธ์ทางการตลาดในโครงการอาหารกลางวนั พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัในประเด็นดา้น

บุคลากร ด้านจาํนวนบุตรหลานท่ีศึกษาอยู่ปัจจุบันต่อความพึงพอใจในกลยุทธ์ทางการตลาดในโครงการอาหาร

กลางวนั พบวา่ มีความแตกต่างกนัดา้นกระบวนการอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05  3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์ทาง

การตลาดกบัความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัโครงการอาหารกลางวนั พบว่า กลยทุธ์ทางการตลาดทั้ง 7 ดา้นมี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของผูป้กครองในทิศทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  

 

คาํสําคญั: กลยทุธ์ทางการตลาด  โรงเรียนอนุบาลเอกชน  โครงการอาหารกลางวัน  ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 

 

Abstract  

The objectives of this study were: 1) to study parents’ satisfaction towards a school’s lunch program, 2) to 

study the correlation between its marketing strategies and parents’ basic information, and 3) to study the correlation 

between the marketing strategies and parents’ satisfactions. 

The samples of this study were a group of parents whose children studied in a kindergarten school in Nong 

Khai Province. The 1:1 quota sampling was used as a sampling method. The study focused on students in 

kindergarten 1 to 3, and one student was represented by one parent. The samples were 130 parents. The tool was a 

questionnaire aiming to collect data of the parents’ satisfactions towards the marketing strategies of the school’s 

lunch program. The statistics used for data analysis were percentage, average, standard deviation, T-test, and 

Pearson’s simple correlation coefficient. 

The results of the study showed that; according to the personal information of the 130 parents, most 

parents were female aged between 31-41 with an average income of around 10,0001 – 20,000 baht and a graduation 

level of lower than Bachelor’s degree. Most of them were self-employed and had one child studying in the school. 1) 

The parents’ overall satisfaction toward the marketing strategy used in school lunch program was at the highest 

level, with the highest average score. 2) The correlation between the parents’ basic information towards their 

satisfactions of the marketing strategies indicated that there was a statistically significant difference in terms of 

products. In therms of parents careers, a statistically significant difference was found. In terms of the number of their 

children studying at the school, a statistically significant difference of 0.05 was found. 3) There was a statistically 

significant difference between the 7Ps Marketing Mix and parents’ satisfaction in a positive way. 
 

Keywords: Marketing Strategies, Private Primary School, Lunch Program, Parents’ Satisfaction 
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1.  บทนํา  

การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวนัในประเทศไทยมีความซับซ้อนและมักจะพบปัญหาด้าน

โภชนาการและสุขาภิบาลอาหารอยู่เสมอ อนัเน่ืองมาจากการขาดความรู้ในเร่ืองสุขาภิบาลอาหารและการเลือกใช้

วตัถุดิบในการปรุงอาหารท่ีไม่สะอาด (กรมควบคุมโรค, 2556) ปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อช่ือเสียงของ

โรงเรียน ผูป้กครอง นกัเรียน และภาวะโภชนาการของเด็กนกัเรียน เน่ืองจากเด็กนกัเรียนจะใชเ้วลาอยูท่ี่โรงเรียน 8-9 

ชัว่โมงต่อวนั จึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบริการอาหารกลางวนัท่ีดีและถูกสุขลกัษณะ ไดรั้บปริมาณสารอาหารท่ีมีคุณค่า

ทางโภชนาการอยา่งเหมาะสม หากเดก็ไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ นอกจากน้ี

ภาวะโภชนาการยงัเป็นตน้ทุนสาํคญัสาํหรับการพฒันาศกัยภาพของเดก็ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ สมวยั มีสุขภาพดี และ

มีเชาวปั์ญญาท่ีพร้อมจะเรียนรู้ในทุกดา้น เพ่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพท่ีดีและมีคุณภาพ  แต่หากไดรั้บมากเกินไป

จะทาํให้เด็กมีนํ้ าหนักเกินเป็นโรคอว้นได้เช่นกัน ดังนั้น การพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีสุขภาวะท่ีดี ทั้ งจิตใจ ร่างกาย 

สติปัญญา ครอบครัวนั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และให้ความเอาใจใส่ดูแลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(วศินา จนัทรศิริ, 2557, น. 10-19)  

 ปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนมีจาํนวนมากข้ึน จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขนัสูง ทาํให้โรงเรียนต่าง ๆ ตอ้งนาํกลยทุธ์

ทางการตลาดมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้มากข้ึน (Mallik & Farhan 

.,2018)  อธิบายว่ากลยุทธ์การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mixs 7P s) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกของผูบ้ริโภค 

ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจาํหน่าย ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน

กระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากรผู ้ให้บริการ ปัจจัยด้านการสร้างและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดย

ส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนั ข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารจะวางกลยุทธ์โดยเน้นส่วนประสมทางการตลาด

บริการตวัใดมากกว่า  เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนมีตน้ทุนในการ

บริหารจดัการค่อนขา้งสูง ทาํให้บางแห่งตอ้งลดจาํนวนค่าใช้จ่ายท่ีเห็นว่าไม่จาํเป็นลง การบริหารจดัการโรงเรียน

เอกชนใหป้ระสบผลสาํเร็จ จึงจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนการตลาดใหเ้หมาะสมกบับริบทของพ้ืนท่ี  

 ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะใชกิ้จกรรมดา้นโภชนาการเพ่ือส่งเสริมภาวะสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนโดยการ

ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวนัมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถแข่งขนั

กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และเป็นโรงเรียนนาํร่องในอาํเภอ เพ่ือให้ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่ในโรงเรียนท่ีจะ

นาํบุตรหลานเขา้รับการศึกษาและสนบัสนุนชกัชวนให้ผูป้กครองท่านอ่ืนนาํบุตรหลานเขา้มาศึกษา อีกทั้งบุคลากรใน

โรงเรียนและผูป้กครองยงัมีความรู้ความเขา้ใจ ให้ความใส่ใจในเร่ืองโภชนาการของเด็กนักเรียนมากข้ึน ดว้ยการจดั

อาหารท่ีดี มีคุณภาพให้กบับุตรหลาน ทาํให้เด็กนักเรียนท่ีโรงเรียนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ในส่วนของนักเรียนจะ

ไดรั้บบริการอาหารกลางวนัท่ีดีและมีคุณภาพ รวมทั้งไดท้าํกิจกรรมส่งเสริมทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโภชนาการ

และโครงการอาหารกลางวนัแก่เด็กนกัเรียน ทาํให้เด็กนกัเรียนมีความสุขท่ีจะมาเขา้เรียนและยงัมีความสุขกบัการรับ

บริการอาหารกลางวนั ในส่วนของโรงเรียนท่ีจะไดรั้บสําคญัท่ีสุดคือ การไดพ้ฒันาองคก์รให้มีคุณภาพมากข้ึน ทาํให้
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บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการแบบ องคร์วมอยา่งเขา้ใจและใส่ใจ รวมถึงการใหค้วามเอา

ใจใส่ ดูแลเดก็นกัเรียนใหรั้บประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ อนัส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตทุกมิติ  

 

2.  วตัถุประสงค์  

 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยทุธ์ทางการตลาดในการจดัการโครงการอาหารกลางวนัใน

โรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึง ในจงัหวดัหนองคาย 

 2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับขอ้มูลพ้ืนฐานของผูป้กครองนักเรียนต่อการ

จดัการโครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในจงัหวดัหนองคาย 

 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการ

จดัการโครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในจงัหวดัหนองคาย 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัหนองคาย 

ประจาํปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน 158 คน และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูป้กครองนกัเรียนดว้ยการสุ่มตวัอยา่ง

แบบโควตา้ 1:1 คือ นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 1-3 1 คน ต่อตวัแทนผูป้กครอง 1 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 130 คน  

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

3.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยุทธ์ทางการตลาดในโครงการอาหารกลางวนั 

โรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึง ในจงัหวดัหนองคาย  

3.2.2 การทดสอบแบบสอบถาม นาํแบบสอบถามทดสอบหาความเท่ียงตรง และความเช่ือมัน่ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลการตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.85 และทดสอบความเช่ือมัน่แบบสอบถาม ไดผ้ลค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.706  

3.2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

1) การพิทกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอยา่ง ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม สาขาวิชามนุษย

นิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราข เลขท่ี EHE003/2563 ลว 5 กมุภาพนัธ์ 2563  

2) การประเมินผลโครงการ จากการประชุมผูป้กครองในช่วงส้ินสุดโครงการ ใช้แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อการจดัโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัหนองคาย เก็บ

รวบรวมแบบสอบถามและนาํมาตรวจสอบขอ้มูล และนาํขอ้มูลมาจดัเรียงลาํดบั ลงรหัส แลว้ดาํเนินการวิเคราะห์ตาม

วิธีทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
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3.2.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นงานศึกษา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวั (Independent-Samples T-Test) และจะใชส้ถิติการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหว่างตัวแปร มากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance:Oneway Anova) เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 และสถิติสหสัมพนัธ์

อยา่งง่ายของเพียร์สนั 

 

3.3 การดาํเนินการวิจัย 

3.3.1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรม แนนวคิด ทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา  

3.3.2 ประชุมวางแผนการจดักลยทุธ์ทางการตลาดในโครงการอาหารกลางวนัและดาํเนินโครงการ 

3.3.3 ประเมินผลความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยทุธ์ทางการตลาดในโครงการอาหารกลางวนั 

3.3.4 วิเคราะห์ผลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพ่ืออภิปรายและสรุปผลการวิจยั 

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล  

4.1 ผลการวิจัย 

4.1.1 การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยทุธ์ทางการตลาดการจดัการโครงการอาหารกลางวนัของ

โรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึง ในจงัหวดัหนองคาย 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครอง พบว่า ผูป้กครองของเด็กนักเรียนอนุบาลท่ีตอบแบบสอบถาม จาํนวน

ทั้งส้ิน 130 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.0 มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.5 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน อยูร่ะหว่าง 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.8 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 32.3 มีจาํนวน

บุตรหลาน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 และระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 49.2 

2) ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยทุธ์ทางการตลาดในโครงการอาหารกลางวนั แสดงในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูป้กครองในภาพรวมท่ีมีต่อกลยทุธ์ทางการตลาดในการจดัโครงการอาหารกลางวนั 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ความพงึพอใจ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.70 0.32 มากท่ีสุด 

ดา้นราคา 4.64 0.38 มากท่ีสุด 

ดา้นสถานท่ี 4.65 0.36 มากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการขาย 4.55 0.44 มากท่ีสุด 

ดา้นบุคลากร 4.74 0.31 มากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการ 4.69 0.35 มากท่ีสุด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.73 0.34 มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.67 0.36 มากท่ีสุด 
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ผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูป้กครองในภาพรวมท่ีมีต่อกลยทุธ์ทางการตลาดแบบ 7’Ps ในการจดัโครงการ

อาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัหนองคาย เท่ากบั 4.67 ± 0.36  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยความ

พึงพอใจดา้นบุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.74 ± 0.31 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 4.73 ± 

0.34  และดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.70 ± 0.32 ตามลาํดบั 

 ขอ้เสนอแนะต่อกลยทุธ์ทางการตลาดแบบ 7’Ps ในการจดัโครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนอนุบาลแห่ง

หน่ึงในจงัหวดัหนองคาย ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรจดัเมนูอาหารกลางวนัและอาหารว่างในรูปแบบอาหารต่างชาติสําหรับ

นกัเรียน เช่น อาหารญ่ีปุ่น อาหารฝร่ัง ดา้นการส่งเสริมการขาย ควรจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะในการประกอบอาหาร 

การใช้เคร่ืองครัวพ้ืนฐาน และมารยาทการรับประทานอาหารร่วมกับผูอ่ื้น และด้านกระบวนการ ควรสํารวจการ

รับประทานอาหารเชา้ของนกัเรียน จดับริการอาหารเชา้สาํหรับนกัเรียนและผูป้กครองท่ีตอ้งการ 

4.1.2 การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองนกัเรียนกบัการจดัการโครงการอาหาร

กลางวนัดว้ยกลยทุธ์ทางการตลาด โรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในจงัหวดัหนองคาย 

1) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการจดัการกลยทุธ์ทางการตลาด แสดงในตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการจดัการกลยทุธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ทางการตลาด  แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.94 0.31 
3.13 0.03 

ภายในกลุ่ม 126 12.67 0.10 

รวม 129 13.61  

ดา้นราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.15 0.52 
0.34 0.79 

ภายในกลุ่ม 126 18.92 0.15 

รวม 129 19.08  

ดา้นสถานท่ี 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.33 0.11 
0.82 0.48 

ภายในกลุ่ม 126 16.79 0.13 

รวม 129 17.12  

ดา้นส่งเสริมการขาย 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.03 0.01 
0.05 0.98 

ภายในกลุ่ม 126 25.10 0.20 

รวม 129 25.13  

ดา้นบุคลากร 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.55 0.18 
1.84 0.14 

ภายในกลุ่ม 126 12.52 0.10 

รวม 129 13.07  

ดา้นกระบวนการ 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.21 0.07 
0.53 0.66 

ภายในกลุ่ม 126 16.37 0.13 

รวม 129 16.58  
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายกุบัการจดัการกลยทุธ์ทางการตลาด (ต่อ) 

กลยุทธ์ทางการตลาด  แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 3 0.20 0.07 
0.56 0.64 

ภายในกลุ่ม 126 16.37 0.12 

รวม 129 16.58  

 

 จากตารางท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นอายุ ต่อความพึงพอใจในกลยุทธ์

ทางการตลาด ( 7Ps ) พบว่า มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในประเด็นดา้นผลิตภณัฑ์ (F = 

3.13 , df = 3 , p-value = 0.03) เปรียบเทียบความแตกต่างกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์เป็นรายคู่ พบว่า ช่วงอาย ุ

20-30 ปี กบั 31-40 ปี มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (MD=0.20,p-value=0.02) และ ช่วง

อาย ุ20-30 ปี กบั มากกวา่ 50 ปี มีความสมัพนัธ์กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (MD=0.28,p-value=0.01) 

2) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการจดัการกลยทุธ์ทางการตลาด แสดงในตารางท่ี 3 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอาชีพกบัการจดัการกลยทุธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ทางการตลาด  แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p-value 

ดา้นผลิตภณัฑ ์

ระหวา่งกลุ่ม 4 0.73 0.18 
1.77 0.14 

ภายในกลุ่ม 125 12.88 0.10 

รวม 129 13.61  

ดา้นราคา 

ระหวา่งกลุ่ม 4 0.12 0.03 
0.20 0.93 

ภายในกลุ่ม 125 18.96 0.15 

รวม 129 19.08  

ดา้นสถานท่ี 

ระหวา่งกลุ่ม 4 0.52 0.13 
0.97 0.42 

ภายในกลุ่ม 125 16.60 0.13 

รวม 129 17.12  

ดา้นส่งเสริมการขาย 

ระหวา่งกลุ่ม 4 0.12 0.30 
0.15 0.96 

ภายในกลุ่ม 125 25.00 0.20 

รวม 129 25.12  

ดา้นบุคลากร 

ระหวา่งกลุ่ม 4 1.10 0.28 
2.88 0.02 

ภายในกลุ่ม 125 11.96 0.10 

รวม 129 13.06  

ดา้นกระบวนการ 

ระหวา่งกลุ่ม 4 0.514 0.13 
1.00 0.41 

ภายในกลุ่ม 125 16.06 0.13 

รวม 129 16.58  

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 4 0.72 0.18 
1.57 0.19 

ภายในกลุ่ม 125 14.45 0.11 

รวม 129 15.18  



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๔  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

150 

 
เอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2564 

เผยแพร่ออนไลน์: ลิขสิทธ์ิ © 2559-2564 มหาวิทยาลยัรังสิต 

 จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นอาชีพ ต่อความ

พึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาด ( 7Ps ) พบว่า มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในประเด็น

ดา้นบุคลากร (F = 2.88 , df = 4 , p-value = 0.02) และเปรียบเทียบความแตกต่างกลยทุธ์ทางการตลาดดา้นบุคลากรเป็น

รายคู่ พบว่า รับราชการ กบั พนกังานเอกชน มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (MD=0.29,p-

value=0.01) รับราชการ กับ อาชีพอ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (MD=0.23,p-

value=0.01) 

 3) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจาํนวนบุตรหลานท่ีศึกษาอยู่ปัจจุบันกับการจดัการกลยุทธ์ทาง

การตลาด แสดงในตารางท่ี 4 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งจาํนวนบุตรหลานท่ีศึกษาอยูปั่จจุบนักบัการจดัการกลยทุธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

ตัวแปร 

(จํานวนบุตรหลานท่ีศึกษาอยู่

ปัจจุบัน) 

จํานวน Mean ± SD t-test df p-value 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
1 คน 87 4.69±0.32 

0.67 128 0.50 
2 ข้ึนไป 43 4.73±0.31 

ดา้นราคา 
1 คน 87 4.65±0.38 

0.28 128 0.77 
2 ข้ึนไป 43 4.63±0.39 

ดา้นสถานท่ี 1 คน 87 4.63±0.35 0.72 128 0.47 

 2 ข้ึนไป 43 4.68±0.37    

ดา้นส่งเสริมการขาย 
1 คน 87 4.51±0.44 

1.14 128 0.25 
2 ข้ึนไป 43 4.61±0.42 

ดา้นบุคลากร 
1 คน 87 4.71±0.31 

1.88 128 0.06 
2 ข้ึนไป 43 4.82±0.30 

ดา้นกระบวนการ 
1 คน 87 4.63±0.37 

2.75 128 0.004 
2 ข้ึนไป 43 4.81±0.29 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
1 คน 87 4.68±0.36 

1.96 128 0.52 
2 ข้ึนไป 43 4.81±0.27 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรขอ้มูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลดา้นจาํนวนบุตร

หลานท่ีศึกษาอยูปั่จจุบนั ต่อความพึงพอใจในกลยทุธ์ทางการตลาด ( 7Ps ) พบว่า มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในประเดน็ดา้นกระบวนการ (t-test = 2.75 , df = 128 , p-value = 0.004) 

 4.1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการ

โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหน่ึง ในจงัหวดัหนองคาย แสดงดงัในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์ทางการตลาดกบัความพึงพอใจ ของผูป้กครองในโครงการอาหารกลางวนั 

กลยุทธ์ทางการตลาด  ค่าความสัมพนัธ์ นัยสําคญัทางสถิต ิ
ทิศทาง

ความสัมพนัธ์ 
ระดับความสัมพนัธ์ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.30 0.001 บวก ค่อนขา้งตํ่า 

ดา้นราคา 0.34 0.000 บวก ค่อนขา้งตํ่า 

ดา้นสถานท่ี 0.42 0.000 บวก ปานกลาง 

ดา้นส่งเสริมการขาย 0.44 0.000 บวก ปานกลาง 

ดา้นบุคลากร 0.42 0.000 บวก ปานกลาง 

ดา้นกระบวนการ 0.47 0.000 บวก ปานกลาง 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ   0.45 0.000 บวก ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียกลยุทธ์ทางการตลาดกบัความพึงพอใจของผูป้กครองใน

โครงการอาหารกลางวนั พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน (7Ps) มีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจ ดังน้ี ดา้น

ผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในทิศทางบวกในระดบัค่อนขา้งตํ่า ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริม

การขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในทิศทางบวก

ในระดบัปานกลาง  

 

4.2 สรุปผลการศึกษา  

 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 130 คน พบว่า การสร้างความประทบัใจให้ผูป้กครองหรือ

ตอ้งการเพ่ิมจาํนวนเด็กให้มากข้ึน เน่ืองจากผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัจะให้ความสนใจใน

ดา้นบุคลากร อาจจะตอ้งทาํการนาํเสนอผลงานของบุคลากรหรือสร้างความมัน่ใจโดยการใชค้วามรู้ท่ีบุคลากรมีในดา้น

ต่าง ๆ เพ่ือโน้มนาวให้ผูป้กครองกลุ่มน้ีสนจะท่ีจะเขา้รับบริการของโรงเรียน ช่วงอายขุองผูป้กครองระหว่าง 31-40 ปี 

จะให้ความสนใจเร่ืองของผลิตภณัฑ์ หากโรงเรียนให้ความสนใจกบัผูป้กครองกลุ่มน้ี อาจจะตอ้งให้ความใส่ใจเร่ือง

ของอาหารกลางวนัท่ีดี มีคุณค่าและถูกหลกัโภชนาการ เป็นไปตามมาตรฐานของการจดัอาหารกลางวนัในโรงเรียน 

และจาํนวนบุตรของผูป้กครองท่ีเขา้ศึกษาอยู่ในปัจจุบนันั้น หากตอ้งการสร้างความมนัใจในการให้บริการควรให้

ความสําคญักบัความรวดเร็วในการบริการ มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ์ และให้การบริการอย่างเท่าเทียมและ

เหมาะสมกบันกัเรียน  

 ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยุทธ์ทางการตลาดในการจดัการโครงการอาหารกลางวนัในโรงเรียน

อนุบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัหนองคาย พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยความพึงพอใจด้าน

บุคลากรมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ ปนิตา อุบลน้อย (2554) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในระดบัประถมศึกษา (หลกัสูตรสองภาษา) ของโรงเรียนอรุณประดิษฐ 

จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ระดบัความสาํคญัของ ปัจจยัทั้ง 

7 ดา้น อยูใ่นระดบัความสําคญัมากท่ีสุดในทุกดา้นเช่นกนั ซ่ึงหางทางโรงเรียนเห็นแลว้ว่าผูป้กครองให้ความพึงพอใจ
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กบับุคลากร จึงอาจจะตอ้งใชบุ้คลากรในโรงเรียน เป็นจุดเช่ือมโยงความเขา้ใจในการบริการและความตอ้งการของ

ผูป้กครองเพ่ือเป็นการนาํไปพฒันาใหแ้ต่ละดา้นไดรั้บความพึงพอใจจากผูป้กครองมากข้ึน  

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ทางการตลาดกบัขอ้มูลพ้ืนฐานของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการ

โครงการอาหารกลางวนั โรงเรียนอนุบาลเแห่งหน่ึง ในจงัหวดัหนองคาย พบวา่ จาํนวนบุตรหลานท่ีศึกษาอยูปั่จจุบนั 1 

คน และ 2 คนข้ึนไป มีผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนในประเดน็ดา้นกระบวนการ หากโรงเรียนตอ้งการท่ี

จะเพ่ิมจาํนวนนกัเรียน ทางผูบ้ริหารโรงเรียนอาจจะตอ้งสนใจในเร่ืองของประเด็นดา้นกระบวนการเป็นพิเศษ เพ่ือท่ีจะ

ชูประเด็นน้ีให้ผูป้กครองไดเ้ห็นแบบชดัเจน เม่ือผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานเรียนอยูแ่ลว้นั้น การตดัสินใจชกัชวน หรือนาํ

บุตรหลานคนอ่ืนๆเขา้มาเรียนเพ่ิมก็สามารถตดัสินใจไดไ้ม่ยาก ช่วงของอายท่ีุต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจ พบว่า ช่วง

อายุ 20-30 ปี กบั 31-40 ปี และ ช่วงอายุ 20-30 ปี กบั มากกว่า 50 ปี มีความสัมพนัธ์กนั ในผูป้กครองนักเรียนท่ีมีช่วง

อายท่ีุต่างกนั จะมีความสนใจในเร่ืองผลิตภณัฑห์รือรายการอาหารกลางวนัท่ีนกัเรียนรับประทาน ในผูป้กครองกลุ่มน้ี

ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งให้ความสนใจเร่ืองรายการอาหารกลางวนั อาจจะมีการออกแบบท่ีทนัสมยั มีความหลายหลายของ

รายการอาหาร เช่น มีเมนูอาหารท่ีเป็นกระแสนท่ีเด็กนักเรียนให้ความสนใจ แต่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารผลิตท่ีดีถูกหลกั

โภชนาการ และตกแต่งให้สวยงามน่ารับประทาน ในส่วนของประเด็นน้ีอาจจะเป็นจุดสนใจให้ผูป้กครองส่งบุตร

หลานเขา้มาเรียนได ้อาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนในประเด็นด้านบุคลากร มีความ

แตกต่างกนั พบว่า รับราชการ กบั พนกังานเอกชน มีความสัมพนัธ์ และ รับราชการ กบั อาชีพอ่ืนๆ (แม่บา้น,เกษตรกร,

รับจา้งรายวนั) มีความสัมพนัธ์กนั เน่ืองจากอาชีพรับราชการอาจจะส่งผลต่อประเด็นดา้นบุคลากรโดยตรง เน่ืองจาก

ผูป้กครองกลุ่มน้ีอาจจะให้ความสาํคญับุคลากรอยา่งมาก เพราะบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพก็ทาํให้นกัเรียนมีความปลอดภยั

และทาํให้นกัเรียนคุณภาพไปดว้ย และบุคลากรสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูป้กครองไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั

เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆขององคก์รสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ี ศิริวรรณ เสรี

รัตน์ และคณะ (2552) กล่าวไว ้ธุรกิจด้านการบริการ บุคลากร เจ้าหน้าท่ีต้องมีความสามารถมีทัศนคติท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยทุธ์ทางการตลาดกบัความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนต่อการจดัการ

โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนอนุบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัหนองคาย พบว่า ประเด็นท่ีเก่ียวของกบักระบวนการมีค่า

ความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจมากท่ีสุด มีทิศทางความสัมพนัธ์บวก มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ระดับ

ความสัมพนัธป์านกลาง ทาํให้ทราบไดว้า่ผูป้กครองนกัเรียน มีความสนใจการจดัการโครงการอาหารกลางวนัเป็นอยา่ง

ดี จากแนวคิดท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวไวว้่าดา้นกระบวนการ ขั้นตอนในการบริการลูกคา้ ตั้งแต่เดิน

เขา้ร้านจนกระทัง่ออกจากร้านจะตอ้งมีการกาํหนดลงรายละเอียดทุกขั้นตอน แลว้ให้พนกังานปฏิบติัตามอยา่งมีแบบ

แผน มีการแบ่งหนา้ท่ีในการทาํงาน เพ่ือใหไ้ดก้ระบวนการในการบริหารจดัการ ใหก้ารดาํเนินงานและวางแผนกลยทุธ์

ทางการตลาดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงความพึงพอใจด้านประเด็นท่ี เก่ียวของกับผลิตภัณฑ์ มีค่า

ความสัมพนัธ์นอ้ยท่ีสุด มีทิศทางความสัมพนัธ์บวก มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อาจเป็นเพราะว่าผูป้กครองส่วน

ใหญ่ไม่ไดมี้เวลาเขา้มาสังเกตขณะให้บริการอาหารกลางวนัของนักเรียนในโรงเรียน เลยอาจทาํให้ค่าความสัมพนัธ์
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น้อยกว่าความสัมพันธ์กลยุทธ์ทางการตลาดประเด็นอ่ืนๆ แต่ส่วนประสมทางการตลาดทุกตัวล้วนมีทิศทาง

ความสัมพนัธ์ไปในทางบวก ซ่ึงตรงกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวก่้อนหน้า ซ่ึงแตกต่างจากผลการศึกษาของ ปนิตา อุบลนอ้ย 

(2554) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในระดบัประถมศึกษา (หลกัสูตร

สองภาษา) ของโรงเรียนอรุณประดิษฐ จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเขา้ศึกษา

ในหลกัสูตรสองภาษา ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นเหตุผลหลกัในการส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามสาํคญัต่อปัจจยัต่อดา้นบุคลากรมากท่ีสุด ซ่ึง

ความแตกท่ีเกิดข้ึนอาจจะเกิดจากปัจจยักลุ่มของนกัเรียน ช่วงอายขุองนกัเรียน ท่ีอาจจะเป็นปัจจยัทาํให้ผูป้กครองให้

ความสนใจและไดรั้บความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั  

  

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 5.1.1 ความพึงพอใจของผูป้กครองต่อกลยุทธ์ทางการตลาดในการจดัการโครงการอาหารกลางวนั ในดา้น

ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจโดยรวมมากท่ีสุด คือ ด้านบุคลากร ดังนั้ นทางผูบ้ริหารโรงเรียนอาจจะต้องให้

ความสาํคญัในการส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัโภชนาการให้กบับุคลากรในโครงการอาหารการวนัสาํหรับเดก็นกัเรียน และ

ให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนในดา้นอ่ืนๆท่ีเด่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหลืออีก 6 ดา้น 

เพ่ือสร้างความพ่ึงพอใจท่ีดีใหก้บัผูป้กครองนกัเรียนต่อไป  

 5.1.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับข้อมูลพ้ืนฐานของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการ

โครงการอาหารกลางวนั พบว่า จาํนวนบุตรหลานท่ีศึกษาอยูปั่จจุบนั อายท่ีุต่างกนั และอาชีพท่ีต่างกนัมีผลต่อความพึง

พอใจของผู ้ปกครองท่ีแตกต่างกันในแต่ละด้าน ดังนั้ น ควรเลือกลักษณะและรูปแบบเน้ือหาในการส่ือสาร

กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนั 
 5.1.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกับความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนต่อการจดัการ

โครงการอาหารกลางวนั พบว่า มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัทั้ง 7 ดา้น ดงันั้น การให้บริการอาหารกลางวนัใน

โครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียน ควรไดรั้บการพฒันาทั้ง 7 ดา้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจ ความประทบัใจให้กบั

ผูป้กครองนกัเรียน รวมถึงสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัโรงเรียนไดเ้ช่นกนั 

 

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดกบัความพึงพอใจของผูป้กครอง

นักเรียนต่อการจดัการโครงการอาหารกลางวนั ระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เพ่ือเปรียบเทียบการ

บริหารจดัการท่ีดีในโครงการอาหารกลาวงวนัของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน และไดน้าํจุดเด่นจุดดอ้ยของแต่

ละหน่วยงงานมาเป็นแบบอยา่งและปรับปรุงใหมี้การจดัการบริหารโครงการอาหารกลางวนัท่ีดีข้ึนต่อไป 
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