
ง 
 

วเิคราะห์การส่ือสารการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โสภดิา ปานสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
พ.ศ. 2556 

 
 

 

DPU



จ 
 

Marketing Communications of Private Kindergartens Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOPIDA  PANSUWAN 

 
 

 
 
 
 
 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 

for the Degree  Master of Communication Arts 
Department of Communication Arts 

Faculty of Communication , Dhurakij Pundit University 
 2013 

 

DPU



ค 
 

หวัขอ้วิทยานิพนธ์  วิเคราะห์การส่ือสารการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ช่ือผูเ้ขียน   โสภิดา  ปานสุวรรณ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ดร.พฒันพงส์  จาติเกตุ 
สาขาวิชา   นิเทศศาสตร์ ส่ือสารการตลาด 
ปีการศึกษา   2555 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษากระบวนการการส่ือสารการตลาดของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ  มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน  กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1.
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  2.โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม 3.โรงเรียนทบัทอง ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในแต่ละ
โรงเรียนนั้นประกอบดว้ยผูบ้ริหาร  จาํนวน 1 คน ผูป้ฏิบติังานทางดา้นการส่ือสารการตลาด จาํนวน 
1 คน และผูป้กครองจาํนวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือการสัมภาษณ์แบบมีกรอบคาํถาม
ปลายเปิดและปิดทั้งในส่วนของผูบ้ริหารการส่ือสาร ผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาด และ
ผูป้กครองของนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน  

 ผลการศึกษาพบวา่ โรงเรียนอนุบาลเอกชนมีการเตรียมการเพื่อการส่ือสารการตลาดโดย
มีการทบทวนการตลาดใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์นโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีไดต้ั้งไว ้
มีการประเมินสภาพแวดลอ้ม เช่นการวิเคราะห์คู่แข่งโดยวิธีการวิเคราะห์จุดแข็งและขอ้จาํกัด 
(SWOT Analysis) ซ่ึงโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งมีจุดแขง็หรือจุดเด่นและขอ้จาํกดั ท่ีแตกต่าง
กนั มีการวางแผนเพื่อการนาํการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาในการประชาสัมพนัธ์ โดย
พบว่าส่วนใหญ่จะมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซตโ์รงเรียน ป้ายโฆษณา 
การจดักิจกรรมโรงเรียน วารสารโรงเรียนและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และมีการประเมินผลจากการไดน้าํ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาในการประชาสัมพนัธ์ โดยมีการประชุมผูป้กครองเพ่ือ
ปรึกษาหารือการดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน หรือให้ผูป้กครองตอบแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจดา้นต่างๆขอโรงเรียน และยงัพบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นมี
ปัญหาการดาํเนินงานทั้งปัญหาคุกคามจากภายนอก (Threats) และปัญหาภายในองคก์ร (Weakness) 
ซ่ึงปัญหาคุกคามจากภายนอก คือส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่าการแข่งขนัทางการตลาดสูง ตอ้งต่อสู้กบั
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คู่แข่งทั้งท่ีเป็นโรงเรียนอนุบาลรัฐบาลและโรงเรียนอนุบาลเอกชนดว้ยกนั ส่วนปัญหาในองคก์ร 
เช่น ทีมบริหารท่ีไม่แขง็แรง เงินทุนสนบัสนุนการบริหารการตลาดไม่เพียงพอ 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study the marketing communications of private 
kindergartens process and study problem and for the use of integrated marketing communications 
in private kindergartens. Samples are private kindergartens in Bangkok, Which is derived from 
specific selection (Purposive Sampling) such as Kukai kindergarten, Den Siam kindergarten and 
Tubtong kindergarten, Which include an administrator, a marketing officer and 15 parent’s 
student in private kindergartens. Tools for study are interview and open-ended questionnaire. 
 The result is The private kindergartens are prepare for marketing communications 
such as review of the marketing to suit the purpose, policies and vision of the school, assessment 
environment such as competitor analysis by using SWOT Analysis, Then found that the private 
kindergartens has different strange and limitation and most of the planning for the implementation 
of integrated marketing communications in public relations. It was found that most of the releases 
for various channels. such as the school's website, advertising, activity in school, journal of 
school and various publications and evaluation of the leading integrated marketing 
communications in public relations sush as parent meetings to discuss the implementation of the 
various activities of the school or the parent are respondents in the questionnaire for evaluate the 
satisfaction of the school. It also found that the private kindergartens have problems from the 
marketing process is the threats, Which most commented that the highly competitive market to 
fight against both the government and private kindergarten kindergarten together and the 
limitation are weak management team and funding management for marketing communications is 
not enough.   
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บทที ่1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การศึกษาของไทยไดมี้การพฒันามาโดยตลอด ตั้งแต่สมยัพ่อขุนรามคาํแหงได้ทรง
ประดิษฐอ์กัษรไทย เม่ือ พ.ศ. 1826 ไดมี้การจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนไทย ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการ
อ่านออกเขียนได ้และคิดเลขเป็น จนถึงช่วงปลายสมยัรัชกาลท่ี 4 ต่อรัชกาลท่ี 5 เป็นระยะท่ี
วฒันธรรมตะวนัตกไดแ้พร่เขา้มาอยา่งกวา้งขวาง มีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปในหลายๆ ดา้น ไดมี้
การพฒันารูปแบบการศึกษาอย่างรวดเร็ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงเล็งเห็น
ความสาํคญัของการศึกษา ไดโ้ปรดให้ตั้งโรงเรียนสาํหรับราษฎรสามญัทัว่ไป โดยกระทรวงธรรม
การ (ปัจจุบนัคือกระทรวงศึกษาธิการ)  

 การจัดการศึกษาเป็นการวางรากฐานชีวิตเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบรูณ์มี
พฒันาการสมวยัอย่างสมดุล ทั้ งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐาน
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใชกิ้จกรรมกระตุน้ และส่งเสริมพฒันาการของ
สมองอย่างเต็มท่ี รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัท่ี
สูงข้ึน อนัจะนาํไปสู่ความเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป การศึกษาระดบัอนุบาล
มุ่งเน้นการพฒันาเด็กบนพ้ืนฐาน การอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อ
ธรรมชาติ และพฒันาการของเด็ก แต่ละบุคคลภายในบริบททางวฒันธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิต
ทางสังคม ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนั (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
2548, น.1) 

 ดว้ยความสาํคญัของการศึกษาท่ีจะช่วยให้คนไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆ ตลอดชีวิต 
โดยการพฒันาศกัยภาพของคนจะตอ้งนาํหน้าการพฒันาประเทศในมิติอ่ืน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากใน
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ หรือประเทศท่ีประสบความสาํเร็จในการพฒันา  เช่น สหรัฐอเมริกา องักฤษ 
เยอรมนี ญ่ีปุ่น เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ ได้ทุ่มเทการลงทุนในการพฒันาคนในชาติก่อนหน้าท่ี
ประเทศจะเร่ิมเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแลว้ทั้งส้ิน และสําหรับประเทศไทย ภาครัฐก็ไดเ้ล็งเห็น
ความสาํคญัท่ีจะเร่งรัดจดัการศึกษาใหป้ระชาชนในชาติไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน เพื่อใหก้ารศึกษาเป็น
ตวันาํการพฒันาดา้นต่างๆ ของประเทศ จึงไดมี้การปฏิรูประบบการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
 การลงทุนทางการศึกษาเอกชน  นับเป็นความจาํเป็นและมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อ
สังคมไทยในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั  ในภาวะท่ีทรัพยากรของประเทศมีอยู่อย่าง
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จาํกดั จึงทาํให้รัฐไม่สามารถท่ีจะจดัการศึกษาให้แก่เยาวชนในวยัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง นโยบายของ
รัฐต่อการศึกษาเอกชน ภายใตก้ระทรวงศึกษาธิการ คือการส่งเสริมและสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนจดั
การศึกษาช่วยรัฐ กระทรวงศึกษาธิการโดยสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นผูก้าํกบัดูแล ส่งเสริมการจดัการศึกษา รวมทั้งกาํกบัดูแลการจดัการศึกษาให้เกิดคุณภาพและ
มาตรฐาน ในแนวนโยบายการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติไดร้ะบุไวช้ดัเจนในเร่ืองการส่งเสริม
ให้เอกชนจดัการศึกษาเพิ่มข้ึน มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ และสามารถพ่ึงตนเองได ้
โรงเรียนเอกชนมีความคล่องตวัในการบริหารจดัการ สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การบริหารเชิงธุรกิจและการศึกษามาเป็นอยา่งดี ไม่
ยดึติดกบักฏระเบียบมากนกั การทาํงานตอ้งมุ่งมัน่ เพื่อความอยูร่อดของกิจการจึงตอ้งบริหารอยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่ากบัการลงทุน ต่างก็มีกลยทุธ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปในการบริหารและพฒันา
คุณภาพของโรงเรียน เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจใหผู้ป้กครองตดัสินใจส่งนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียน  
  การบริหารธุรกิจการศึกษานับว่ามีลักษณะท่ีแตกต่าง กล่าวคือ ในการรับรู้ของ
ประชาชนหรือผูบ้ริหาร เขา้ใจว่าสถาบนัการศึกษาถือเป็นองคก์รประเภทไม่แสวงผลกาํไร (Non-
profit Organization) ดงันั้นจึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํการตลาด แต่ในทางปฏิบติัตอ้งแข่งขนัเพื่อความอยู่
รอด โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนท่ีไม่ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนใด ๆ จากรัฐ นอกจากน้ี ธุรกิจ
การศึกษายงัมีลกัษณะเป็นธุรกิจสินคา้บริการ (Service) เป็นสินคา้ท่ีไม่มีตวัตนหรือจบัตอ้งไม่ได ้มี
ลกัษณะเฉพาะและมีขอ้จาํกดัมากกวา่สินคา้ประเภทท่ีจบัตอ้งได ้ดงัน้ี 
 1. สินคา้บริการมีส่วนจบัตอ้งไม่ได้ เม่ือจับตอ้งไม่ได้จึงเป็นหน้าท่ีนักส่ือสารหรือ
นักการตลาดท่ีตอ้งส่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้บริการนั้นๆ 
อย่างชัดเจน ต้องให้ข้อมูลการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงอาจจะเป็นนักเรียน ผูป้กครอง 
คณาจารยใ์นโรงเรียน และคนทาํงาน เพื่อให้เห็นภาพว่าจะได้รับอะไรจากการมาสมคัรเรียนท่ี
โรงเรียนแห่งน้ี 
 2. สินคา้บริการนั้นลูกคา้ซ้ือเพราะความเช่ือ คือเช่ือว่าจะไดม้าในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ ทั้งท่ี
ไม่รู้ว่าจะไดต้ามท่ีตอ้งการหรือไม่ เช่น ผูป้กครองนาํนกัเรียนมาสมคัรเรียนท่ีโรงเรียนแห่งน้ีเพราะ
คาดว่าจะเรียนอย่างมีความสุข แต่หลงัจากเขา้มาเรียนอาจไม่มีความสุขในการเรียนอย่างท่ีคิดก็ได ้
นกัส่ือสารสถาบนัการศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการชกัจูงให้ผูเ้รียนใหม่และเก่ามารับบริการ 
สมคัรเรียนจะตอ้งหาวิธีการท่ีจะทาํใหค้นกลุ่มนั้นมีความเช่ือว่าเขาจะไดรั้บการใหบ้ริการท่ีดีก่อนท่ี
เขาจะตดัสินใจสมคัรเรียน 
 3. ผูใ้หบ้ริการเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุด สาํหรับสินคา้บริการประเภทน้ียิง่สาํคญัมากเพราะ
เน่ืองจากนกัเรียน หรือผูป้กครองตดัสินใจสมคัรเรียนเพราะความเช่ือ เขาจะเช่ือมัน่ในตวับุคคลท่ี
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ให้บริการ ในท่ีน้ีหมายถึงทั้งคณาจารยผ์ูส้อน บุคลากรบริการสนบัสนุนต่างๆ หากลูกคา้ไม่เช่ือใน
ความสามารถของบุคลากร ปัญหาก็จะเกิดกบัองคก์ร เช่น โรงเรียน หากไม่คดัเลือกคณาจารยท่ี์เป็น
ผูท้รงคุณวุฒิมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ก็อาจทาํใหค้วามเช่ือลดลง ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหาร
ตอ้งให้ความสําคญักบัผูใ้ห้บริการ เพราะบางคร้ังลูกคา้มีความเช่ือในตวับุคลากรมากลูกคา้ก็อาจ
หยดุใชบ้ริการเม่ือบุคลากรลาออก 
 4. สินคา้บริการถา้ไม่ได้ขายในเวลานั้น ก็จะเกิดการสูญเปล่า ในช่วงเวลาท่ีเจา้ของ
กิจการหรือบุคลากรวา่งเพราะไม่มีลูกคา้กเ็ป็นตน้ทุน และไม่สามารถจะเรียกคืนไดอี้ก ถา้เป็นสินคา้
ท่ีจบัตอ้งไดย้งัสามารถนาํมาขายในวนัอ่ืนได ้ธุรกิจการศึกษาเกิดการสูญเปล่าแน่นอนหากลงทุนไป
แลว้ไม่มีผูม้าสมคัรเขา้เรียน 
 ดงันั้นผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารทางดา้นการส่ือสารการตลาดจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ์
ให้เหมาะสม ซ่ึงแนวทางกวา้งๆ ในการกาํหนดกลยุทธ์ให้ธุรกิจบริการประสบความสําเร็จมี
องคป์ระกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
 1. การบริหารภาพลกัษณ์ภายนอก ลูกคา้มองกิจการว่าการให้บริการเป็นอยา่งไร ถา้เขา
เช่ือวา่ธุรกิจบริการน้ีใหใ้นส่ิงท่ีเขาตอ้งการได ้เขาก็จะสนใจท่ีจะใชบ้ริการ ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียน
ตอ้งมีการบริหารภาพลกัษณ์ภายนอกของโรงเรียน ใหต้รงกบัส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการและส่ือสาร
ใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบ 
 2. การจดัการภายในกิจการหรือโรงเรียน ตอ้งรู้จุดยนืของตนเองว่าการท่ีจะทาํใหธุ้รกิจ
บริการการศึกษาน้ี ประสบความสาํเร็จนั้นจะตอ้งให้ความสาํคญัในเร่ืองใดบา้ง อาทิ ดา้นคุณภาพ
นกัเรียน การจดัการเปิดสอนในหลกัสูตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย การสรรหาคณาจารย์
ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาสอน การจดักิจกรรมและสนบัสนุนการปลูกฝังค่านิยมท่ีดี
แก่นกัเรียน เป็นตน้ 
 3. เวลาแห่งความจริง คือ ในธุรกิจบริการทัว่ไปอธิบายว่า ระยะเวลาท่ีพนักงานหรือ
ผูบ้ริหารใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เป็นเวลาท่ีลูกคา้จะเห็นว่าในการท่ีเขาซ้ือบริการจากความเช่ือนั้นจริง ๆ 
แลว้เขาจะไดใ้นส่ิงท่ีเขาตอ้งการหรือไม่ สาํหรับในธุรกิจบริการการศึกษาผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่
ในคุณภาพในการให้บริการการเรียนการสอน โดยเฉพาะถา้ตอ้งใชบุ้คลากรมาเป็นผูใ้ห้บริการ เช่น
การสอนของคณาจารยย์ิง่ตอ้งเอาใจใส่มากข้ึน เพราะลกัษณะอาจารยจ์ะความแตกต่างกนัสูง รวมทั้ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยซ่ึ์งเป็นผูส้อนกบันกัเรียนท่ีเป็นผูเ้รียน นั้น มกัมีสถานภาพเป็นครูกบั
ลูกศิษย ์ไม่ใช่ลูกคา้ ดงันั้น ในการปฏิบติัจึงเกิดปัญหาไดง่้าย 
 ถึงแมจ้ะมีขอ้จาํกดัในการดาํเนินงานมากกว่าธุรกิจบริการประเภทอ่ืน แต่การลงทุนเปิด
โรงเรียนอนุบาลเอกชนก็ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุน เห็นไดจ้ากจาํนวนโรงเรียนอนุบาลเอกชน
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ในปัจจุบนัมีจาํนวนมากกว่าของรัฐ การท่ีมีโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดสภาวะการ
แข่งขนัระหว่างโรงเรียนต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน เพื่อสร้างการยอมรับในสังคม และเพ่ือความอยูร่อดทาง
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นลกัษณะการแข่งขนัรอบดา้นทั้งการแข่งขนักบัตนเอง การแข่งขนักบัโรงเรียนอนุบาล
เอกชนดว้ยกนั การแข่งขนักบัโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาล และเน่ืองจากผลของนโยบายการเปิด
ตลาดการคา้เสรี รวมทั้งปัจจยัภายนอกดา้นการศึกษาก็มีการเปล่ียนแปลง อนัเป็นผลมาจากของ
การปฎิรูปการศึกษาระบบสังคมและเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าลง จาํนวนประชากรในวยัเรียนท่ีมีแนวโนม้
ลดลง โรงเรียนอนุบาลเอกชนจึงตอ้งให้ความสําคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand 
Image) อย่างมาก ในการสร้างภาพลกัษณ์ให้ตราสินคา้มีลกัษณะแตกต่างกนัในแบบท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการ เป็นท่ีช่ืนชอบและมีภาพลกัษณ์ท่ีดีอยูใ่นใจของผูบ้ริโภคได ้ก็สามารถนาํไปสู่การเกิดเป็น
คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) ซ่ึงจะส่งผลให้ตราสินคา้มีโอกาสถูกเลือกไดสู้ง ดงันั้นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ให้โรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็นท่ีตอ้งการ ยอมรับ และถูกเลือกจากผูป้กครองนักเรียน
นั้นๆ ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญักบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 
สถิติโรงเรียนอนุบาลปี พ.ศ. 2550 – 2552 
 
ตารางที ่1.1 จาํนวนนกัเรียน และโรงเรียนเอกชน ปี พ.ศ. 2550 
 

  จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

  Number of Schools Number of Students 

ระดับการศึกษา รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค 

  
Tota

l Bangkok Other Total Bangkok Other 

    
Metropoli

s 
Province

s   Metropolis Provinces 

ก่อนประถมศึกษา 
2,97

4  684  2,290  526,485  100,460  426,025  
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ตารางที ่1.2 จาํนวนนกัเรียน และโรงเรียนเอกชน ปี พ.ศ. 2551 
 

  จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

  Number of Schools Number of Students 

ระดับการศึกษา รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค 

  Total Bangkok Other Total Bangkok Other 

    Metropolis Provinces   Metropolis Provinces 

ก่อนประถมศึกษา 2,944  669  2,275  555,962  105,842  450,120  
 
ตารางที ่1.3 จาํนวนนกัเรียน และโรงเรียนเอกชน ปี พ.ศ. 2552 
 

  จํานวนโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

  Number of Schools Number of Students 

ระดับการศึกษา รวม กทม. ภูมิภาค รวม กทม. ภูมิภาค 

  Total Bangkok Other Total Bangkok Other 

    Metropolis Provinces   Metropolis Provinces 

ก่อนประถมศึกษา 2,997  657  2,340  557,981  102,977  455,004  
 
ทีม่า: กระทรวงศึกษาธิการ  
 
 นอกจากปัจจยัภายนอกต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัมีปัจจยัภายในของผูรั้บสารหรือ
ผูบ้ริโภคทั้งดา้นความตอ้งการ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมาก  จากอดีต
ท่ีเป็นผูรั้บสารเป้าหมายท่ีมีลกัษณะของการเป็นผูถู้กกระทาํหรือผูถู้กปฏิบติั (Passive) เปล่ียนเป็น
ผูรั้บสารเป้าหมายท่ีมีลกัษณะเป็นผูก้ระทาํ (Active) โดยเลือกเปิดรับสารไดเ้อง เลือกสนใจ เลือก
ตีความ และแสวงหาข่าวสารเพื่อสนองตอบความต้องการของตนเอง นอกจากน้ีย ังมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหผู้รั้บสารสามารถเปิดรับสารไดง่้าย สะดวกและมีทางเลือกมาก
ข้ึนอีกดว้ย ลกัษณะของผูบ้ริโภคมีการแบ่งกลุ่มยอ่ยมากข้ึนไม่เป็นลกัษณะแบบมวลชนเหมือนใน
อดีต ทาํใหน้กัการตลาดและนกัส่ือสารเขา้ถึงผูรั้บสารยากข้ึน 
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 ดว้ยสภาพการท่ีแปรเปล่ียนไปดงักล่าว นักส่ือสารและนักการตลาดจึงตอ้งแสวงหา
เคร่ืองมือ กลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ เพื่อจะช่วงชิงพื้นท่ีทางการตลาดให้ได้มากท่ีสุด การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ  จึงเป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงท่ีได้รับการยอมรับ  โดยเ ร่ิมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และไดรั้บการยอมรับว่าเป็นแนวคิดท่ีสาํคญั โดยมีขอ้สันนิษฐานว่า Blackwell นั้น
น่าจะเป็นบุคคลแรกท่ีมีการบรรยายถึงแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในปี ค.ศ.
1987 (Hotton, 1996) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี  ทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นวา่ธุรกิจการศึกษาเอกชน เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีการ
แข่งขนักนัมากในปัจจุบนัน้ี จึงทาํใหส้นใจท่ีจะศึกษาประเด็นของกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ เพื่อการส่งเสริมการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน โดยผูว้ิจยัเลือกศึกษา 1.โรงเรียน
อนุบาลกุ๊กไก่  2.โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม 3.โรงเรียนทบัทอง ซ่ึงมีการรับรู้ และกระบวนการ
นาํไปใช้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงถือว่าเป็นประเด็นท่ีน่าจะทาํการวิจยัอย่างยิ่ง ซ่ึงคาดว่า
ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการทางธุรกิจการศึกษา และผูท่ี้เร่ิมนาํแนวคิดการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการไปใช ้ไดศึ้กษาขอ้มูล ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา
สาํหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชนต่อไป 
 

1.2  ประเด็นปัญหาการวจัิย  
 1. กระบวนการการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เป็นอยา่งไร? 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เป็นอยา่งไร? 

 
1.3  วตัถุประสงค์ในการวจัิย   
 1. เพื่อศึกษากระบวนการการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 2. ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

 
1.4  ขอบเขตการวจัิย  
 การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ส่ือของโรงเรียน ภาพกิจกรรม การจัดนิทรรศการและเหตุการณ์สําคญั ๆ ของโรงเรียน 
จากนั้น สัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามปลายเปิดและปิดกบัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานทางดา้นการ
ส่ือสารการตลาดในโรงเรียนอนุบาลเอกชนชั้นนาํท่ีให้ความสาํคญัดา้นการส่ือสารองคก์ร ไดแ้ก่ 1.
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 2.โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม 3.โรงเรียนทบัทอง จาํนวนโรงเรียนละ 2 คน 
รวมทั้งส้ินจาํนวน 6 คน ในระดบัผูบ้ริหารทางดา้นการส่ือสารการตลาด และระดบัผูป้ฏิบติัการ
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ทางดา้นการส่ือสารการตลาด สําหรับการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  
เพื่อดูว่าผูบ้ริหารทางดา้นการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน มีความพร้อมมากนอ้ย
เพียงใดในการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาใช้ในการทาํงาน และและ
ผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียน โรงเรียนละ 5 ท่าน รวมทั้งส้ินจาํนวน 15 คน 

 
1.5  นิยามศัพท์  
  แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพฒันาและนาํเอา
การส่ือสารหลากหลายรูปแบบไปใชเ้พื่อโนม้นา้วใจลูกคา้และลูกคา้ท่ีคาดหวงั โดยมีเป้าหมาย คือ
การสร้างอิทธิพลหรือผลให้เกิดข้ึนโดยตรงต่อพฤติกรรมของผูรั้บสารเป้าหมาย คาํนึงถึงจุด
ติดต่อส่ือสารของตราสินคา้หรือสถาบนั (Brand or Company Contact) ทุกประเภทท่ีมีกบัลูกคา้ 
หรือลูกคา้ท่ีคาดหวงั ว่าเป็นเสมือนช่องทางการส่ือสารท่ีมีศกัยภาพ นอกจากนั้น ยงัสามารถใช้
เคร่ืองมือการส่ือสารทุกรูปแบบท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือลูกคา้ท่ีคาดหวงั โดยกระบวนการ
ของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานนั้นจะเร่ิมตน้ท่ีลูกคา้และลูกคา้ท่ีคาดหวงัก่อน จากนั้นจึง
มาทาํการตดัสินใจและระบุถึงรูปแบบ และวิธีการของการส่ือสารเพ่ือโนม้นา้วใจเพื่อท่ีจะส่งไปยงั
ลูกคา้และลูกคา้ท่ีคาดหวงัต่อไป 
 สาร หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ทักษะฯลฯ โดยการใช้
สญัลกัษณ์ซ่ึงอาจเป็นคาํพดู หนงัสือ ภาพ ตวัเลข กราฟ ในท่ีน้ีหมายถึงช่ือโรงเรียน 
 การส่ือสาร หมายถึง การติดต่อกนัระหว่างมนุษยเ์พื่อการรับรู้ร่วมกนั โตต้อบและ
ตอบสนองซ่ึงกนัและกนั  
 กลยทุธ์การส่ือสาร หมายถึง แนวทางในการกาํหนดวิธีการและรูปแบบต่างๆท่ีโรงเรียน
อนุบาลเอกชนนํามาใช้ในการส่ือสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
วตัถุประสงคแ์ละภารกิจของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในการประกอบธุรกิจดา้นการศึกษาใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จตามท่ีกาํหนดไว ้
 โรงเรียนอนุบาลเอกชน หมายถึง สถานศึกษาสําหรับเด็กเล็กในวยัก่อนระดับ
ประถมศึกษา กาํหนดอายเุด็กท่ีเขา้เรียนระดบัอนุบาลอยูท่ี่ 3-6 ปี และมี 3 ระดบัชั้นเรียนคือ อนุบาล
1-3 ซ่ึงไดแ้ก่ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ , โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม , โรงเรียนทบัทอง  
 ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ สร้างการรับรู้และตระหนกัในแบรนด ์สร้างความแตกต่างของแบนรด ์
สร้างคุณค่าใหก้บัแบรนด ์และเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงแบรนด ์รวมทั้งการสร้างความเช่ือมโยง
ผกูพนักบัแบรนด ์โดยเกิดจากแนวคิดการส่ือสาร 
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 กลวิธี หมายถึง วิธีการหรือช่องทางในการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดมาใชข้อง
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1.  ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ในเร่ืองการสร้างความไดเ้ปรียบทางดา้นการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 2.  สามารถนาํผลวิจยัท่ีไดม้าปรับใชใ้นการสร้างแบรนดใ์หเ้ขม้แขง็ เพื่อเป็นการสร้างจุดขาย
ใหก้บัโรงเรียนอนุบาลเอกชนโดยเจา้หนา้ท่ีการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการวางแผนการตลาดใหส้าํเร็จและคุม้ค่า 
 3.  เพื่อใหท้ราบถึงช่องทางท่ีมีประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มผูป้กครองในการส่ือสารการตลาด
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนหรือผูท่ี้กาํลงัดาํเนินการเปิดโรงเรียนอนุบาลเอกชนกส็ามารถนาํผลท่ี
ไดม้าพิจารณาเพื่อเป็นส่วนช่วยเสริมในการวางแผนการส่ือสารการตลาดใหก้บัโรงเรียนของตน 
 4.  ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพลกัษณ์ของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน 
 5.  เพื่อนาํมาเป็นแนวทางใหก้บัโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคธุรกิจ
อ่ืนๆในการพจิารณากลยทุธ์การส่ือสาร การวางแผน การปรับปรุง และการพฒันากลยทุธ์ต่างๆ เพื่อ
การสร้างแบรนดใ์หเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษางานวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์การส่ือสารการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน” 
ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํเสนอประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 

2.1  ความหมายและความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 2.1.1 ความหมาย และประเภทของโรงเรียนเอกชน 

     2.1.2 ความหมายและความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
   2.1.3 การเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาล 

  2.2  แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
   2.2.1 ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
     2.2.2 องคป์ระกอบการส่ือสารการตลาดเพ่ือการศึกษา 
  2.3  แนวคิดเร่ืองตราสินคา้ (Branding) 

     2.3.1 ความหมายของคาํวา่ “ตราสินคา้”  
     2.3.2 ลกัษณะ และองคป์ระกอบของตราสินคา้ (Brand characteristics) 
     2.3.3 กระบวนการส่ือสารตราสินคา้ (Brand communication process) 

2.4  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายและความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาล 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของโรงเรียนเอกชน
ดงัน้ี 
 2.1.1 ความหมาย และประเภทของโรงเรียนเอกชน 
 ความหมายของของโรงเรียนเอกชน 
 ตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พุทธศกัราช 2540 ว่า โรงเรียนเอกชน 
หมายถึง สถานศึกษา คณะบุคคลหรือสถานท่ีบุคคลจดักิจกรรมการศึกษาใชทุ้นทรัพย ์และวสัดุ
อุปกรณ์ของภาคเอกชนท่ีมีการสอนตํ่ากว่าปริญญาตรีแก่นกัเรียนทุกผลดัรวมกนัเกิน เจ็ดคนข้ึนไป
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โดยผูข้อรับใบอนุญาตจัดตั้ งโรงเรียนอาจเป็นบุคคลทัว่ไปหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ทั้ งน้ี ผูข้อรับ
ใบอนุญาต จัดตั้ งโรงเรียนเอกชน  จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ตามมาตรา 15 แห่ง 
พระราชบัญญัติโรงเ รียนเอกชน  พุทธศักราช  2540 ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 ประเภทของโรงเรียนเอกชน 
 1. โรงเรียนในระบบ หมายความว่า โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาโดยกาํหนด จุดมุ่งหมาย วิธี
การศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการสาํเร็จ
การศึกษาท่ีแน่นอน 
 2. โรงเรียนนอกระบบ หมายความว่า โรงเรียนท่ีจดัการศึกษาโดยมีความยดืหยุน่ในการ
กาํหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึง
เป็นเง่ือนไขสาํคญัของการสาํเร็จการศึกษา 
 ตามมาตรา ๙๔ การโฆษณาของโรงเรียนในระบบตอ้งไม่เป็นเทจ็เกินความจริงหรือขดั
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน ในกรณีท่ีผูอ้นุญาตเห็นว่าการโฆษณาของ
โรงเรียนในระบบฝ่าฝืนวรรคหน่ึงผูอ้นุญาตมีอาํนาจออกคาํสัง่ใหโ้รงเรียนในระบบปฏิบติัอยา่งหน่ึง
อยา่งใดหรือหลายอยา่ง ไดแ้ก่ หยดุการโฆษณา แกไ้ขการโฆษณาใหถู้กตอ้ง โฆษณาเพื่อแกไ้ขความ
เขา้ใจผิดของประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนแลว้ตามวิธีการท่ีผูอ้นุญาตกาํหนด (พระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชน. 2551 : เวบ็ไซต)์ 
 2.1.2 ความหมายของโรงเรียนอนุบาล 
 โรงเรียนอนุบาล คือสถานศึกษาอย่างเป็นทางการแห่งแรกของเด็ก เปิดรับและทาํการ
สอนเด็กปฐมวยัตั้งแต่ 3 – 6 ขวบ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในดา้นต่างๆใหพ้ร้อมต่อการเรียนในระดบั
ประถมศึกษา 

 ความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลในประเทศไทย  
 กุลยา  ตนัติผลาชีวะ (2542, น.33-34)  การศึกษาอนุบาลเป็นการศึกษาระดบัหน่ึงท่ี
ประเทศพฒันาให้ความสาํคญัมาก และกาํหนดให้เป็นการศึกษาภาคบงัคบัท่ีเด็กทุกคนตอ้งเรียน มี
กฎระเบียบเก้ือหนุนใหมี้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  สาํหรับประเทศไทย
มีพฒันาการมาจากการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กเลก็เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ.2433  เม่ือมีการจดัตั้งโรงเรียน
เล้ียงเด็กข้ึนโดยดาํริ ของ พระอคัรชายาเธอพระองคเ์จา้สายสวลีภิรมณ์  กรมขุนสุทธาสินีนาฎ ใน
รัชกาลท่ี5  ต่อมา พ.ศ. 2453 มีการจดัตั้งโรงเรียนราชกุมาร และ พ.ศ. 2436 เปิดโรงเรียนราชกุมารี 
สาํหรับพระเจา้ลูกยาเธอ  และพระเจา้ลูกเธอท่ียงัทรงพระเยาว ์ นบัว่าเป็นโรงเรียนสาํหรับเด็กเล็ก
รุ่นแรกท่ีเกิดข้ึน แต่มาเรียกเป็นโรงเรียนอนุบาลตามรูปแบบ กินเดอกาเตน ตามความหมายของเฟ
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รอเบรล  โดยกาํหนดเป็นโครงการศึกษาของประเทศ ฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2411  ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ. 
2454 โรงเรียนวฒันาวิทยาลยัจึงเปิดโรงเรียนอนุบาลเป็นแห่งแรกของประเทศ  ส่วนโรงเรียน
อนุบาลของรัฐอยา่งเตม็รูปแบบแห่งแรกเปิดท่ีโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ เม่ือ พ.ศ. 2483  ปัจจุบนั
การศึกษาอนุบาลเป็นการศึกษาสาํหรับเดก็อาย ุ3-6 ปี ท่ีจดัข้ึนทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
 2.1.3 การเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาล 

 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546 จดัทาํข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการ (2546) 
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัฉบบัน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ผูเ้ล้ียงดูเด็ก และผูส้อนใชเ้ป็น
แนวทางในการอบรมเล้ียงดูเด็ก และเพื่อใหส้ถานศึกษา และสถานพฒันาเด็กปฐมวยัทุกหน่วยงาน
ทุกสังกดัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัและเพื่อสร้างเสริมใหเ้ดก็ปฐมวยัไดเ้ติบโตมีพฒันาการ ทุกดา้นอยา่งสมดุล เหมาะสมกบัวยั 
เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพต่อไป   
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเดก็อาย ุ3-6 ปี  
(http://school.obec.go.th/sup_br3/cr_04.htm ; 18/03/2553) 

 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเด็กอายุ 3-6 ปีเป็นการจดัการศึกษาในลกัษณะของ
การอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล 
เป้าหมายของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสําหรับเด็กอายุ 3-6 ปี มุ่งให้เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล จึงกาํหนดจุดหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสยัท่ีดี 
 2.  กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัม
พนัธกนั 

3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
 4.   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
 5.   ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกกาํลงักาย 

6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
7. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

 8.   อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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9. ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
10. มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้  

โ ด ย ยึ ด แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ก่ เ ด็ ก ร ะ ดั บ ป ฐ ม วั ย  ดั ง น้ี 
(http://school.obec.go.th/sup_br3/cr_03.HTM ; 18/03/2553) 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเดก็ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้  
3. แนวคิดเก่ียวกบัการเล่นของเดก็ 
4. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคม  

 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเดก็ 
 เด็กแต่ละคนมีพฒันาการท่ีแตกต่างกนัไปตาม สภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา พฒันาการแต่ละดา้นมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวแ้ละสามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาเด็ก  
อาทิ  ทฤษฎีพฒันาการทางร่างกายท่ีอธิบายการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กว่ามีลกัษณะ
ต่อเน่ืองเป็นลาํดบัขั้น เด็กจะพฒันาถึงขั้นใดจะตอ้งเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน หรือ 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีอธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซ่ึงจะพฒันาข้ึนตามอาย ุ 
ประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม หรือทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพ ท่ีอธิบายว่า
เด็กจะพฒันาได้ดีถา้ในแต่ละช่วงอายุเด็กไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตนพอใจ  ไดรั้บความรัก 
ความอบอุ่นอยา่งเพียงพอจากผูใ้กลชิ้ด มีโอกาสช่วยตนเอง  ทาํงานท่ีเหมาะสมกบัวยัและมีอิสระท่ี
จะเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเอง 
  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

 การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็ก  และเน่ืองจากการเรียนรู้นั้นเป็นพื้นฐานของพฒันาการในระดบัท่ีสูงข้ึน  ทั้งคนเราเรียนรู้มา
ตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติก่อนท่ีจะมาเขา้สถานศึกษา  การเรียนการสอนจึงยึดแนวคิดท่ีจะให้เด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงดว้ยตวัเด็กเอง ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระ เอ้ือต่อการเรียนรู้  และมี
การจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัระดบัพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน 

 แนวคิดเก่ียวกบัการเล่นของเดก็ 
  การเล่นถือเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัในชีวิตเด็กทุกคน  เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
ไดส้ังเกต  มีโอกาสทาํการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแกปั้ญหาและคน้พบดว้ยตนเอง  การเล่นจะมี
อิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต  ช่วยพฒันาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  จาก

DPU



 13 

การเล่นเดก็มีโอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัและการรับรู้ ผอ่นคลาย
อารมณ์ และ แสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น  การเล่นจึงเป็นทางท่ีเด็กจะสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม เรียนรู้ความเป็นอยูข่องผูอ่ื้น สร้างความสมัพนัธ์อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น กบั
ธรรมชาติรอบตวั  ดงันั้น หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัจึงจดัให้ “การเล่น”อย่างมีจุดมุ่งหมาย เป็น
หวัใจสาํคญัของการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ 
 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคม  

 บริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยูห่รือแวดลอ้มตวัเด็ก  ทาํให้เด็กแต่ละคน
แตกต่างกนัไป หลกัสูตรการเรียนการสอนปฐมวยัจึงระบุวา่วา่ผูส้อนจาํเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับว่า
วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้มตวัเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้  การพฒันาศกัยภาพ  และพฒันาการ
ของเดก็แต่ละคน ผูส้อนควรตอ้งเรียนรู้บริบททางสงัคมและวฒันธรรมของเด็กท่ีตนรับผดิชอบ เพื่อ
ช่วยให้เด็กไดพ้ฒันา  เกิดการเรียนรู้  และอยูใ่นกลุ่มคนท่ีมาจากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้
อยา่งราบร่ืน มีความสุข 
 แนวคิดทั้ง 4 น้ี จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลของ
ประเทศไทยทั้งหมดตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดโครงสร้างเอาไว ้
 รูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบนั 
 การเรียนการสอนในปัจจุบนัของโรงเรียนอนุบาลเอกชน มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งเปิด
กวา้ง เน่ืองดว้ยโรงเรียนอนุบาลเอกชนดาํเนินการโดยภาคเอกชนจึงมีระดบัของงบประมาณหรือ
การลงทุนท่ีสูงกว่าอนุบาลของภาครัฐ  ดงันั้น นอกจากรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่าต่อเด็ก
ปฐมวยัแลว้ รูปแบบการเรียนการสอนจะตอ้งมีจุดขายและความโดดเด่นท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มผูป้กครอง 
 รูปแบบการสอนแบบมอนเตสซอร่ี 

 หลกัสูตรการสอนแบบมอนเตสซอร่ี ดร.มาเรีย มอนเตสซอร่ี ผูริ้เร่ิมคิดและจดัตั้งวิธีการ
สอนแบบมอนเตสซอร่ี จากความเช่ือในการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กในระยะเร่ิมตน้ว่า จุดมุ่งหมายใน
การใหก้ารศึกษาในระยะแรกนั้น ไม่ใช่การเอาความรู้ไปบอกใหเ้ด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังใหเ้ด็ก
ไดเ้จริญเติบโตไปตามความตอ้งการตามธรรมชาติของเขา 
 โดยรูปแบบหลกัการสอนแบบมอนเตสซอร่ี ประกอบดว้ย; 
 1. เด็กจะตอ้งไดรั้บการยอมรับนบัถือ เด็กจะตอ้งไดรั้บการยอมรับนบัถือในสภาพท่ี
แตกต่างไปจากผูใ้หญ่ เราตอ้งยอมรับนบัถือเด็กในลกัษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน เน่ืองจากเด็กแต่
ละคนมีความแตกต่างกนั ควรจดัการศึกษาใหเ้ดก็แต่ละคนตามความสามารถ และความตอ้งการตาม
ธรรมชาติของเขา โดยการพฒันาการสอนใหส้มัพนัธ์กบัพฒันาการความตอ้งการของเดก็ 
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 2. เด็กท่ีมีจิตซึมซบัได ้มนุษยเ์ราน้ีเป็นผูใ้ห้การศึกษาแก่ตนเอง และเปรียบจิตของเด็ก
เหมือนฟองนํ้า ซ่ึงจะซึมซบัขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้ม เดก็ใชจิ้ตในการหาความรู้ ซึมซบัเอาส่ิงต่างๆ เขา้
ไปในจิตของตนเองได ้( the absorbent mind ) ในการพฒันาของจิตท่ีซึมซบัไดมี้ทั้งระดบัท่ีเราทาํไป
โดยท่ีรู้สึกตวั และโดยไม่รู้สึกตวั อายตุั้งแต่เกิดถึง 3 ขวบ เป็นช่วงท่ีจิตซึมซบัโดยไร้ความรู้สึก โดย
การพฒันาประสาทท่ีใชใ้นการเห็น การไดย้นิ การล้ิมรส การดมกล่ิน และการสัมผสั เด็กจะซึมซบั
ทุกส่ิงทุกอยา่ง 
 3. ช่วงเวลาหลกัของชีวิต คือ คือช่วงเวลาท่ีสาํคญัท่ีสุด สาํหรับการเรียนรู้ในระยะแรก
เป็นช่วงพฒันาสติปัญญา และเด็กสามารถเรียนทกัษะเฉพาะอย่างไดอ้ยา่งดี ครูจะตอ้งช่างสังเกต 
และใชป้ระโยชน์จากช่วงเวลาน้ีในการจดัการเรียนการสอนใหส้มบูรณ์ท่ีสุด 
 4. การเตรียมส่ิงแวดลอ้ม มอนเตสซอร่ีเช่ือว่า เด็กเรียนไดดี้ท่ีสุดในสภาพการจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดต้ระเตรียมเอาไวอ้ย่างมีจุดหมาย การจดัเตรียมส่ิงแวดลอ้มเช่นน้ีเพื่อให้เด็กไดมี้
อิสระจากการควบคุมของผูใ้หญ่ เดก็จะไดท้าํกิจกรรมต่างๆ ตามความคิดของตนเองบา้ง 
 5. การศึกษาดว้ยตนเอง เด็กสามารถเรียนไดด้้วยตนเองจากการท่ีเด็กมีอิสระใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัเตรียมไวอ้ย่างสมบรูณ์ การมีอิสระน้ีมอนเตสซอร่ีกล่าวว่า ไม่ใช่สัญลกัษณ์ของ
เสรีภาพเท่านั้น แต่หมายถึงเส้นทางไปสู่การศึกษา เด็กมีสิทธ์ิท่ีจะเรียนรู้ ระเบียบวินยัของชีวิตโดย
การมีอิสรภาพในการทาํงานดว้ยตนเอง แกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเอง 

การศึกษาดว้ยตนเอง ควรจะมีบทบาทมากข้ึนในวงการศึกษา และควรจะเนน้เด็กเป็นศูนยก์ลาง
ในการเรียนเพิ่มข้ึน ลดวิธีการใหค้รูเป็นศูนยก์ลางในการเรียน (เร่ือง“หลกัสูตรการสอนแบบมอน
เตสซอร่ี” อา้งอิงจาก www.tataya.com. สืบคน้เม่ือ 17/05/2553) 

 ระบบการศึกษาระดบัปฐมวยั  
 คู่มือหลกัสูตรการศึกษาระดบัปฐมวยัของกระทรวงศึกษาธิการ (2546) ไดร้ะบุไวว้่า เด็ก
อาย ุ3-5 ปีเป็นวยัท่ีร่างกายและสมองของเด็กกาํลงัเจริญเติบโต เด็กตอ้งการความรัก ความเอาใจใส่ 
ดูแลอยา่งใกลชิ้ด   เด็กวยัน้ีมีโอกาสเรียนรู้จากการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งห้า ไดส้าํรวจ เล่น ทดลอง  
คน้พบดว้ยตนเอง ไดมี้โอกาสคิดแกปั้ญหา เลือก ตดัสินใจ ใช ้ส่ือความหมาย  คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนอย่างมีความสุข  ผู ้ท่ี รับผิดชอบจึงมีหน้าท่ีในการอบรมเล้ียงดูและจัด
ประสบการณ์ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ ส่งเสริมใหเ้ดก็สงัเกต สาํรวจ สร้างสรรค ์และยิง่เด็ก
มีความกระตือรือร้นยิ่งทาํให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผูรั้บผิดชอบจึงตอ้งส่งเสริม สนบัสนุน ให้ความรัก  
ความเขา้ใจ  ความเอาใจใส่เด็กวยัน้ีเป็นพิเศษ  เพราะจะเป็นพื้นฐานท่ีช่วยเตรียมพร้อมให้เด็ก
ประสบความสาํเร็จในการเรียนและในชีวิตของเดก็  
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2.2   แนวคดิการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 แนวคิดการส่ือสารแบบบูรณาการหรือ Integrated Marketing Communications (IMC) 
เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ก่อนท่ี IMC จะเขา้มามีบทบาทนั้น การส่ือสารตลาดแบบดั้งเดิมได้
เติบโตมาพร้อมๆ กบัยคุแนวคิดท่ีมุ่งเนน้ทางการตลาด (The Marketing Concept) เม่ือมุมมองทศันะ
การตลาดดั้งเดิมเปล่ียนไปจากแนวคิดท่ีมุ่งการขายมาเป็นแนวคิดท่ีมุ่งสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้
ในระยะยาว (Long-term Relationship) ทศันะของการส่ือสารตราสินคา้ก็ไดมี้มุมมองท่ีเปล่ียนไป
เช่นกนั จากการส่ือสารการตลาดแบบดั้งเดิม (Tradition View of Marketing Communication) ท่ี 
Schultz, Tannenbaum และ Luaterbon (1993) กล่าวว่า การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการ
ส่ือสารกบัลูกคา้หรือผูบ้ริโภค โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างการตระหนกัรู้ (Awareness) และการ
เปล่ียนแปลงทศันคติเพื่อสร้างพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงมีลกัษณะของการส่ือสารแบบทางเดียว (One-
way Communication) โดยมุ่งหวงัท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือเท่านั้น 
แนวคิดดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงไปโดย Schumann, Dyer, และ Petkus (1996) กล่าวว่า การ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมีความแตกต่างจากการส่ือสารการตลาดในทศันะดั้งเดิมตรงท่ีการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจะมีการบูรณาการการส่ือสารในหลายรูปแบบหรือการส่ือสารท่ี
หลากหลายตั้งแต่การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร การ
ขายโดยพนกังาน เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Schultz (1993) นอกจากนั้นการตลาดตอ้งมี
ความเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีอ่ืนๆ ในทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในองค์กรและยงัตอ้งมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
(Interactivity) ท่ีตอ้งมีการรับฟังความคิดเห็นของผูบ้ริโภค (Customer Driven) ท่ีรวมถึงแรงจูงใจใน
การซ้ือสินคา้ตลอดจนสร้างความพอใจต่อสินคา้เพื่อนาํมาปรับปรุงการส่ือสารการตลาดต่อไป 
 2.2.1 ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 Schultz, Tannenbaum and Luaterbon (1993) กล่าวถึงความหมายของการส่ือสาร
การตลาดแบบบรูรณาการไวว้่า เป็นกระบวนการในการบริหารแหล่งขอ้มูลข่าวสารทั้งหมดท่ี
เก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีจะถูกส่งไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายท่ีคาดหวงั เพื่อท่ีจะทาํให้
เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมมาสู่การซ้ือสินคา้หรือบริการ และเกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ในท่ีสุด หรือ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ยงัอาจหมายถึง แนวคิดในการท่ีจะเพิ่มมูลค่าของผลจากการบูร
ณาการเคร่ืองมือทางการส่ือสารการตลาดหลาย อยา่งเขา้ดว้ยกนั เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง 
การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพนัธ์ มารวมเขา้ดว้ยกนัเพื่อท่ีจะสร้าง
ความชดัเจน และความเก่ียวเน่ืองกนัของสารท่ีตอ้งการท่ีจะส่งไปยงักลุ่มเป้าหมายเพ่ือก่อให้เกิดผล
ทางการส่ือสารสูงสุด (Sirgy, 1998) 
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 สมาคมบริษทัตวัแทนโฆษณาแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association of 
Advertising Agencies) ไดใ้หค้วามหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไวว้่า การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการเป็นการวางแผนภายใตแ้นวความคิดเดียว โดยใชก้ารส่ือสารหลาๆ รูปแบบ
เพื่อให้บรรลุแผนดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การตอบกลบัโดยตรง การส่งเสริมการขายและ
การประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงรูปแบบต่างๆ จะถูกใชอ้ยา่งผสมผสาน เพื่อความชดัเจนตรงกนัเป็นหน่ึงเดียว
และเกิดผลกระทบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ธีรพันธ์  โล่ทองคํา  (2544) การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  หมายถึง 
กระบวนการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาด ท่ีใหก้ารส่ือสารทางการตลาดไปสู่ผูบ้ริโภค โดย
ใชก้ารผสมผสานเคร่ืองมือต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์อยา่งลงตวั เพื่อโนม้นา้วให้ลูกคา้
กลุ่มเป้าหมายเปล่ียนพฤติกรรมคลอ้ยตามคาํเชิญชวนของแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีวางไว ้ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2547) ไดใ้ห้ความหมายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การว่าหมายถึง การท่ีบริษทัหน่ึงสามารถประสมประสานการส่ือสารการตลาดหลายเคร่ืองมือเพื่อ
ส่งข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ารและผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่างชดัเจน โดยมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและ
จบัใจลูกคา้ 
 เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้ให้ความหมายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการว่า
หมายถึง กลยุทธ์การประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดของบริษทั และการ
ติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยใชทุ้กเคร่ืองมือของการจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อให้ไดข้่าวสาร
และภาพพจน์ท่ีสอดคลอ้งกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 ดารา ทีประปาล (2546) ไดใ้ห้ความหมายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการว่า 
หมายถึง แนวความคิดของการส่ือสารการตลาด ท่ีผูบ้ริหารการตลาดไดว้างแผนพฒันาข้ึนมาโดย
การนาํเคร่ืองมือส่ือสารหลายๆ รูปแบบมาประสมประสานกนัอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่ง
ข่าวสารท่ีมีความชดัเจน สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นหน่ึงเดียว ไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อให้บงั
เกิดผลตามท่ีมุ่งหวงั 
 ปณิศา ลญัชานนท ์(2548) ไดใ้ห้ความหมายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการว่า 
หมายถึง กระบวนการติดต่อส่ือสารทางการตลาด เพ่ือแจง้ข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจาํแก่
ตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้รั้บข่าวสารเกิด
ทศันคติท่ีดี เกิดความเช่ือถือ หรือเกิดพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงถือเป็น P ตวัหน่ึงของส่วนประสม
การตลาด 
 Boone and Kurtz (1995) ไดใ้ห้ความหมายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการว่า
หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดทั้งหมดทุกชนิด เช่น การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ จดหมายตรง 
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การขายโดยพนักงานขาย การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ นํามาประสม
ประสานกนั เพื่อให้เป็นข่าวสาร เพื่อส่งเสริมการตลาด ท่ีมีลกัษณะความเป็นหน่ึงเดียวมุ่งเน้นท่ี
ลูกคา้โดยเฉพาะ 
 Semenik (2002) ไดใ้หค้วามหมายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการว่า หมายถึง การ
ประสมประสานเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดหลายๆ อย่างเขา้ดว้ยกนัอย่างเหมาะสม เพ่ือดาํเนินการ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงใหค้วามสาํคญักบัวิธีการส่ือสารเพ่ือการจูงใจทุกรูปแบบ และแสดงบุคลิกภาพ
ของสินคา้อยา่งชดัเจนหรือเป็นกระบวนการของการพฒันาแผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใช้
การส่ือสารเพ่ือการจูงใจหลายรูปแบบกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 
 Kotler and Armstrong (2000) ไดใ้หค้วามหมายการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการว่า
หมายถึง การประสมประสานเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดหลายๆ อยา่งเขา้ดว้ยกนัอยา่งเหมาะสม 
เพื่อส่งมอบข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละองคก์รท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกนั 
 ดงันั้น การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) 
เป็นกลยทุธ์ในการวางแผนเพื่อส่ือสารกบัลูกคา้และลูกคา้เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ดว้ยการใช้
เคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาดในรูปแบบต่างๆท่ีหลากหลายในจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม โดยการ
ให้ความสําคญัในการศึกษาขอ้มูลลูกคา้และลูกคา้เป้าหมาย เพื่อนาํมาวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
ส่งผลใหอ้งคก์รและตราสินคา้นั้นๆ สามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคท์างการตลาดตามท่ีตั้งไว ้ 
 กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการของการพฒันา
แผนงานการส่ือสารการตลาดท่ีตอ้งใชก้ารส่ือสารเพ่ือการจูงใจ ชวนเชิญ โนม้นา้วหลายรูปแบบกบั
กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง เป้าหมายของกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ คือการท่ี
จะมุ่งสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด โดยการพิจารณา
วิธีการติดต่อส่ือสารในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใชโ้ฆษณาการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริม
การขาย การใชพ้นกังานขาย การตลาดทางตรงและอีกหลายวิธี ซ่ึงแต่ละวิธีมีจุดเด่นจุดดอ้ยต่างกนั 
โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีคุณมีอยู่ ฉะนั้ นการผสมผสานแต่ละวิธี ท่ีลงตัวเพื่อให้ผู ้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายจะไดรู้้จกั นาํไปสู่ความรู้ ความคุน้เคยและความเช่ือมัน่ในสินคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง 
 สุวรรณี สวาสุ, จินตนา ศุภกิจอนนัตคุ์ณ และนิธิมา องัอติชาติ (2539) กล่าวถึงการ
พฒันาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการจึงเพิ่งปรากฏเป็นรูปธรรม
ในช่วงทศวรรษ 1990 โดยตลาดหลายๆ รูปแบบ เช่น การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การส่งเสริม
การขาย การตลาดโดยตรง ฯลฯ โดยมีนกัวิชาการท่ีพฒันาทฤษฎีส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการซ่ึง
เป็นท่ียอมรับกนัอยู ่2 กลุ่ม คือ ทอม ดนัแคน (Tom Duncan) แห่งมหาวิทยาลยัโคโลราโด และดอน 
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อี. ชูลท ์(Don E. Schultz) แห่งมหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น ไดพ้ฒันาทฤษฎีท่ีใชใ้นการอธิบายการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการและวิธีการนาํไปปฏิบติัประกอบดว้ย 4 ทฤษฎีหลกั ดงัน้ีคือ  
 1) รูปแบบของข่าวสารการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC Message Typology) 
อธิบายถึงการแบ่งข่าวสารทุกชนิดท่ีถูกส่งเขา้มาในองคก์ร ณ ทุกจุดท่ีมี การติดต่อส่ือสารกบัผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ไดแ้ก่ 
      (1) ข่าวสารท่ีผ่านกระบวนการวางแผน (Planned Message) หมายถึง ข่าวสารท่ี
องค์กรมีการวางแผนและไตร่ตรองถึงกิจกรรมทางการส่ือสารไวแ้ลว้ ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การบรรจุหีบห่อ  
      (2) ข่าวสารท่ีเกิดจากการอา้งถึง (Inferred Message) หมายถึง ข่าวสารท่ีส่งผา่นความ
ประทบัใจของบุคคลท่ีมีต่อองคก์รหรือสินคา้ ไดแ้ก่ ประสบการณ์ของผูถื้อหุ้นท่ีมีต่อฝ่ายบริหาร 
การรับรู้ของลูกคา้ท่ีมีต่อราคาหรือสถานท่ีตั้งของร้านคา้  
      (3) ข่าวสารท่ีใหค้วามสาํคญักบัการบาํรุงรักษาลูกคา้ (Maintenance Message) เป็น
การติดต่อส่ือสารผ่านการให้บริการ ไดแ้ก่ บริษทัและพนักงาน มีการตอบสนองท่ีดีต่อการติดต่อ
ของลูกคา้ ปฏิกิริยาและความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีต่อคู่มือแนะนาํการใชง้านของสินคา้  
      (4) ข่าวสารท่ีไม่ไดว้างแผนล่วงหนา้ (Unplanned Message) ไดแ้ก่ ข่าวสารท่ีเกิดจาก
การตรวจสอบของผูส่ื้อข่าว การท่ีพนกังานพดูถึงบริษทัในแง่ลบ หรือการกลบัมาใชสิ้นคา้ของลูกคา้  
 2) รูปแบบการผสมผสานกิจกรรมการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC Synergy 
Model) เป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ หรือตรายี่ห้อสินคา้ขององคก์ร โดยเกิดจากการใช้
กิจกรรมการติดต่อส่ือสารหลายประเภทร่วมกนั ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสริม การขาย การบริการ
ของพนกังานประกอบดว้ยความสมํ่าเสมอ 
 3) การวางแผนท่ีฐานศูนย ์(Zero Based Planning) ลกัษณะสาํคญัของแนวคิดน้ีคือ การ
วางแผนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัจะไม่ข้ึนกบัแผนและงบประมาณ การติดต่อส่ือสารของปีก่อน โดยใน
การวางแผนและการจดัการงบประมาณจะเร่ิมจากการแจกแจงวตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสาร
จากนั้นจึงพิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ ซ่ึงวิธีการส่งเสริการตลาดแต่ละวิธีจะ
มีจุดแขง็ของตนเองและสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ดงันั้นงบประมาณท่ีกาํหนดไวจึ้งไม่
ข้ึนกบังบประมาณของปีท่ีผา่นมา 
 4) การตรวจสอบการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (The IMC Audit) เนน้วิธีการ
ตรวจสอบการติดต่อส่ือสาร  โดยคํานึงถึงข่าวสารท่ีถูกส่งไปยังผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทั้ งหลายกับ
วตัถุประสงคข์องข่าวสารนั้น ซ่ึงจะมีการประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอและมีการวิเคราะห์เน้ือหาและ
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ตรวจสอบบเครือข่ายการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารดว้ยการประเมินความรู้สึกและทศันคติของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การติดต่อส่ือสารไม่ว่าจะโดยทางใด จะตอ้งเกิดจากแนวคิดเดียวกัน จากนั้นจึงใช้
ข่าวสารหลายรูปแบบเพื่อสะทอ้นแนวคิดดงักล่าว และก่อให้เกิดความประทบัใจ ซ่ึงการนาํเสนอ
แนวคิดเดียวกนัอยา่งสมํ่าเสมอจะก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีชดัเจน มีการโตต้อบระหว่างกนั โดยเนน้
การติดต่อส่ือสารสองทาง เพ่ือใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้มูล รวมทั้งช่วยในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือผูดู้แลการส่ือสารการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายให้
เกิดไดง่้ายยิ่งข้ึน ทั้งน้ีระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีการส่ือสารขอ้มูลแบบใหม่จะเขา้มามีส่วน
อยา่งมากในการสร้างความสัมพนัธ์ให้เกิดข้ึน และภารกิจท่ีเป็นจุดมุ่งหมายขององคก์าร เป็นการ
สร้างขอ้ผกูมดัระหวา่งผูท่ี้มีส่วนร่วมทั้งหมด อนัจะนาํไปสู่การวางแผนองคก์ารในระยะยาว โดยจะ
มีอิทธิพลต่อการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบ และแทรกเขา้ไปในวฒันธรรมขององคก์ร 
 ดังนั้ น การคัดเลือกกลยุทธ์การติดต่อส่ือสารทางการตลาด (Marketing - 
Communications Tactics) จะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้การส่ือสารการตลาดจะ
เขา้ถึงลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมาย และขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือ วิธีการหน่ึงท่ีมีความจาํเป็นคือ ตอ้งใชก้ล
ยทุธ์การตลาดดว้ยความสมัพนัธ์ (Relationship Marketing) กบัลูกคา้ตามลาํดบั ดงัน้ี 
 1) การสร้างจุดยืนให้แก่สินคา้ (Positioning) เพ่ือเสริมสร้างภาพลกัษณ์และตาํแหน่ง
ของสินคา้ใหเ้ขม้แขง็ข้ึน หรือเปล่ียนแปลงและสร้างทศันคติใหม่ใหเ้กิดข้ึนกบัสินคา้ 
 2) การกระตุน้กลุ่มลูกคา้และกลุ่มท่ีคาดหวงัใหมี้การตอบสนองเพ่ือใหเ้กิดการซ้ือสินคา้
และใชบ้ริการในท่ีสุด 
 3) การรักษาความสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ืองระหว่างผูบ้ริโภคและสินคา้ ซ่ึงเม่ือขายไดแ้ลว้ 
ยงัตอ้งทาํโปรแกรมลูกคา้สมัพนัธ์หรือสมาชิกสมัพนัธ์ ซ่ึงจะเป็นผลใหมี้การซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ
ขององคก์ารอยา่งต่อเน่ืองมากกวา่การท่ีจะเป็นลูกคา้ของบริษทัเพียงคร้ังเดียว (One Transaction) 
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 นอกจากน้ี ดอน อี. ชูลท ์และคณะ ยงัเนน้อีกวา่ กระบวนการของ  การส่ือสารการตลาด 
จะตอ้งมีลกัษณะเป็นวงจร (Circular Process) ดงัน้ีคือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  วงจรของกระบวนการการส่ือสารการตลาด 
 
ทีม่า : Schultz (1995, อา้งถึงใน ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2544) 
 
 จากการท่ีผูบ้ริโภคในปัจจุบนัน้ี มีวิธีการตดัสินใจท่ีแตกต่างไปจากเดิม ส่วนหน่ึงเป็น
ผลมาจากสภาพตลาดท่ีเต็มไปดว้ยข่าวสารขอ้มูลมากข้ึน ทาํให้ผูบ้ริโภคกลบัสนใจในข่าวสาร
เก่ียวกบัสินคา้น้อยลง  เพราะนักการตลาดต่างพากนัเพิ่มชนิดและปริมาณของขอ้มูลเขา้สู่ตลาด 
ผูบ้ริโภคจึงรู้สึกเหมือนถูกบงัคบัให้ตอ้งรับข่าวสารขอ้มูลมากมายเหล่านั้น จึงพยายามจัดการ
ข่าวสารขอ้มูลท่ีอยู่รอบๆ ตนเอง ดว้ยการเลือกเปิดรับต่อข่าวสารอย่างผิวเผิน เก็บเล็กผสมน้อย
ขอ้มูลยอ่ยๆ และรวมเขา้ไวเ้ป็นความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ ตามวิธีการของตนเอง นัน่คือเม่ือผูบ้ริโภค
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นปริมาณมากพอท่ีเขาจะนาํไปประมวลผลเพื่อ
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัสินคา้หรือเร่ืองต่างๆ ดงักล่าว และเม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจไดแ้ลว้ว่า ตนมี
ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ท่ีตนสนใจมากพอต่อการตดัสินใจไดแ้ลว้ พวกเขาก็จะมีแนวโนม้ไม่ให้ความ
สนใจกบัข่าวสารขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีขดัแยง้กบัขอ้มูลเดิมท่ีตนเองมีอยู ่ ผูบ้ริโภคมกัจะมองว่าส่ิงท่ีตนรับรู้

พฒันาแผน IMC 

ทดลองใช้แผนในตลาด 

วดัผลการตอบสนองในลกูค้าและกลุม่เป้าหมาย 

นําผลการตอบสนองมาปรับปรุงฐานข้อมลูของลกูค้าและกลุม่เป้าหมาย 

ปรับปรุงแผน IMC 
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ไดเ้ป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ทั้งท่ีอาจจะไม่ถูกตอ้ง แต่ก็เป็นการรับรู้ตามขอ้มูลหรือความรู้ท่ีมีอยู ่รวมทั้ง
ขอ้มูลหรือความรู้เหล่านั้นกมี็อยูอ่ยา่งจาํกดัตามท่ีพวกเขามองเห็นวา่จาํเป็นตอ้งทราบเท่านั้น 
 กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจึงจาํเป็นตอ้งใหเ้หตุผลท่ีดีกบัผูบ้ริโภค
ว่า ทาํไมผูบ้ริโภคตอ้งนาํข่าวสารของนักการตลาดไปประมวลผลดว้ย ดงันั้น การใชก้ลยุทธ์การ
ส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการในแต่ละการรณรงค ์(Campaign) ให้เหมาะสม ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย
การวิเคราะห์สภาวะของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และความจาํเป็นของตลาด โดยแผนกลยทุธ์จะตอ้งเป็น
แผนกลยทุธ์ท่ีเป็นหน่ึงเดียว (One Single Strategic Plan) โดยใชเ้คร่ืองมือของการจูงใจท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้ข่าวสารและภาพลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกนัและเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัง่ายแก่การจดจาํและ
ประมวลผล ทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารนั้นนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูบ้ริโภค เหมาะสมกบัสภาวะ
การตลาดนั้นๆ หลกัการของกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
 1) การวางเป้าหมายของกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการไว้เป็น
วตัถุประสงคท์างดา้นพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Objective) คือ มุ่งสร้างพฤติกรรม (Behavior) 
ไม่ใช่เพียงแต่วตัถุประสงค์ด้านการรู้จัก (Awareness) หรือวตัถุประสงค์ด้านการสร้างทศันคติ 
(Attitude Objective) เท่านั้น มีการพิจารณาวิธีการส่ือสารตราสินคา้ (Brand Contacts) โดยอาศยั
ปรัชญาของกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการว่า ความใกลชิ้ด ความคุน้เคยนาํไปสู่
ความชอบ (Familiarity Breed Liking) และอาศยัความเช่ือท่ีว่ายงัเพ่ิมความรู้ในตราสินคา้ (Brand 
Knowledge) ก็ยงัเพิ่มความชอบได ้เพราะความรู้ในตราสินคา้เป็นไปในทางบวก (Positive) การพบ
เห็นในตราสินคา้จะสร้างความรู้ ความคุน้เคย ความเช่ือมัน่ และเกิดการสร้างพฤติกรรมใหม่ในท่ีสุด 
 2) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะรวมการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบ
เพื่อการจูงใจท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้ โดยระลึกวา่ลูกคา้จะสะสมขอ้มูลตลอดเวลาและขอ้มูลท่ีสะสมจะ
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง  การจดั
กิจกรรมพิเศษ การจดัแสดงสินคา้ การจดัโชวรู์ม การจดัศูนยส์าธิตการทาํงานของสินคา้ การจดั
สมัมนา การจดันิทรรศการ การจดัศูนยฝึ์กอบรม การใหบ้ริการ การใชพ้นกังาน การบรรจุภณัฑ ์ส่ือ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง ทีมงานส่งเสริมการขาย การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ การใหส้มัปทาน  
 3) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะเร่ิมตน้ท่ีลูกคา้ โดยคน้หาวิธีการท่ี
จะติดต่อส่ือสารถึงประโยชน์เก่ียวกบัลูกคา้เป้าหมาย โดยเร่ิมตน้ท่ีความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้ คน้หา
ส่ิงท่ีมีคุณค่าในสายตาลูกคา้แลว้ยอ้นกลบัไปศึกษาคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ลว้ระบุโครงสร้างของ
ข่าวสาร ซ่ึงติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีเป็นเป้าหมาย 
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 4) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการพยายามคน้หา การติดต่อส่ือสารกบั
ลูกคา้ให้เขา้ถึงดว้ยความถ่ีสูงสุด จากการท่ีรู้จกัลูกคา้เป็นอยา่งดีเสมือนคนคุน้เคยกนั เร่ิมจากจุดตั้ง
ตน้ท่ีว่า ลูกคา้ทุกคนมีเอกลกัษณ์และจะตอ้งตอบสนองโดย การติดต่อส่ือสารท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
บุคคลใหดี้ท่ีสุด การใชก้ลยทุธ์ตอ้งมีขอ้มูลท่ีเพียงพอกบัลูกคา้เฉพาะบุคคลท่ีมีประสิทธิผลในการใช้
ข่าวสารในการส่งเสริมการตลาดไดดี้ยิ่งข้ึน จากประเด็นน้ีสามารถจดัประเภทผูรั้บข่าวสารท่ีเป็น
เป้าหมายออกเป็น ผูใ้ช้ท่ีภกัดีต่อตราสินคา้ (Loyal Brand Users) ผูใ้ช้สินคา้ของคู่แข่งขนั 
(Competitive Users) ผูใ้ชท่ี้เปล่ียนตราสินคา้ (Swing Users)  
 5) กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการจะสร้างการติดต่อส่ือสารแบบสอง
ทางกบัลูกคา้ ทั้งท่ีเป็นส่ือและไม่ใช่ส่ือ มีการให้ขอ้มูลกบัลูกคา้ รับฟังความคิดเห็นและความ
ตอ้งการของลูกคา้ กล่าวคือ จะตอ้งรับฟังส่ิงท่ีลูกคา้พดูและตอ้งการแลว้กาํหนดข่าวสารและจดัการ
ตอบสนองส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ  
 6) กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการเป็นการวางแผนโดยเร่ิมตน้จาก
หลกัการฐานศูนย ์(Zero Based Approach) คือ ไม่ไดต้ั้งเกณฑว์่าจะใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมใดเป็นหลกั 
โดยแผนกลยทุธ์จะตอ้งเป็นแผนกลยทุธ์ท่ีเป็นหน่ึงเดียว แต่ละเคร่ืองมือการส่งเสริมทางการตลาดจะ
ไม่แยกกนั โดยใชเ้คร่ืองมือของการจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อใหข่้าวสารและภาพลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกนั
และเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัง่ายแก่การจดจาํและประมวลผล   
 7) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการตอ้งใชห้ลกัการวางแผนแบบวงกลม 
(Circular Planning) ไม่ใช่การวางแผนแบบเส้นตรง (Linear Planning) ทุกคร้ังท่ีมีการติดต่อส่ือสาร
รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงให้คาํนึงถึงผลกระทบต่อเน่ืองท่ีสามารถเพิ่ม การส่ือสารตราสินคา้ได ้โดย
ไม่มองแยกแต่ละเคร่ืองมือ  เคร่ืองมือทั้ งหมดน้ีมีความเก่ียวข้องและ  ทําให้เกิดผลในการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัตราสินคา้เพื่อกระจายการรับรู้อยา่งกวา้งขวาง 
 8) กลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการตอ้งมองการติดต่อส่ือสารทุกคร้ังว่า
เป็นโปรแกรมการถ่ายทอดในตราสินคา้ (Genetic Program for A Brand) ตอ้งใหมี้ความสอดคลอ้ง
กนัหรือคงเส้นคงวาในเร่ืองบุคลิกภาพของตราสินคา้ (Brand Personality) เพื่อให้บุคลิกภาพตรา
สินคา้แน่นอนไม่สบัสน ถา้ผูบ้ริโภคสบัสนเม่ือไรจะลาํบากต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 9) ประสิทธิผลของกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการวดัดว้ยพฤติกรรมท่ี
ตอ้งการ (Desire Behavior) ดงันั้น การทาํกลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีลกัษณะ
สาํคญั คือ คนท่ีทาํกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการตอ้งขยนัหาและทราบเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัตราสินคา้เพื่อสร้างความช่ืนชอบในตราสินคา้ เม่ือมีความรู้ในคุณสมบติัตรา
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สินคา้ (Brand Attributes) แลว้กจ็ะโยงไปท่ีวิธีการส่ือสารตราสินคา้แลว้จะสามารถสร้างกิจกรรมให้
เกิดการเผยแพร่ได ้
  กรอบแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (A Framework for IMC) ตอ้งมี
ส่ือสารการตลาดท่ีครบวงจร เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดมีความสะดวก รวดเร็วและมี
ความถูกตอ้ง พยายามพฒันาธุรกิจเพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด โดยอาศยัการนาํ
กิจกรรมต่างๆ มาผสมผสานกนัใหถู้กตอ้งเหมาะสมกบัสภาพปัญหาทางการตลาดโดยอาศยัรูปแบบ
การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือสาํคญั คริส ฟิลล ์(Chris Fill) ไดเ้สนอกรอบแนวคิดการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการดงัแผนภาพท่ี 2 (Fill, 1995, อา้งถึงใน ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2544) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 
ทีม่า : Fill (1995, อา้งถึงใน ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2544) 

 การวิเคราะห์
ปัจจยัท่ี

วตัถปุระสงค์
การสง่เสริม
การตลาด 

การวิจยัและ
การ

งบประมาณ
การส่ือสาร 

 

การวาง
ตําแหน่ง

กลยทุธ์การส่ือสาร 

กลุม่ 

เป้าหมาย 

กลยทุธ์การส่ือสาร 

การโฆษณา 
การใช้ส่ือ
ตอบรับ
โดยตรง 

การสง่เสริม
การขาย 

การขายโดย
พนกังานขาย 

การประชา 

สมัพนัธ์ 
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 จากกรอบแนวคิดขา้งตน้สามารถสรุปกิจกรรมต่างๆ ของรูปแบบการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการไดด้งัภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 รูปแบบท่ีสาํคญัของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 
ทีม่า: Fill (1995, อา้งถึงใน ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2544) 
 
 2.2.2 องคป์ระกอบการส่ือสารแบบบูรณาการเพื่อการศึกษา   
  จากกรอบแนวคิดดงักล่าว สามารถจาํแนกการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการออกเป็น
กิจกรรมหลกัไดด้งัน้ีคือ  
  1) การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งหวงัในการ
โน้มน้าวใจผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือและใช้สินคา้ โดยการส่งข่าวสาร

การส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ 

การโฆษณา 

การสง่เสริม
การขาย 

การสื่อสาร  
ณ จดุซือ้ 

การตลาด
ทางตรง 

การ
ประชาสมัพนัธ์ 

การขายโดย
พนกังานขาย 

การสนบัสนนุ
ทางการตลาด 

การตลาด
เชิง

กิจกรรม 
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เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการทั้งในรูปแบบของการส่งข่าวสารผา่นส่ือมวลชน และการส่งตรงไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการส่ือสารผ่านส่ือดงักล่าวผูท้าํการโฆษณาจะเป็นผูอุ้ปถมัภค์่าใชจ่้ายอนัเกิดจาก
กิจกรรมโฆษณา ส่ือท่ีใชใ้นการโฆษณา ไดแ้ก่  
      (1) ส่ิงพิมพ ์(Printed Media) ลกัษณะท่ีเด่นชดัท่ีสุดของส่ือประเภทน้ี คือ มีลกัษณะ
ทางกายภาพเป็นรูปเล่มท่ีบรรจุ สารสนเทศดว้ยตวัหนงัสือ และรูปภาพไวภ้ายในตวั ในปัจจุบนั 
ลกัษณะทางกายภาพของส่ือส่ิงพิมพไ์ม่ไดมี้ความแตกต่างจากการผลิตส่ือส่ิงพิมพใ์นอดีตมากนัก 
เทคโนโลยีไดช่้วยเหลือให้ส่ือส่ิงพิมพมี์ความน่าสนใจมากข้ึนกว่าเดิม โดยการเพ่ิมในส่วนของ
รูปแบบการจดัวางตวัอกัษร การนาํเสนอภาพในรูปแบบท่ีมีสีสรรต่างจากเดิมท่ีมีเพียงตวัหนงัสือสี
ดาํ หรือแมก้ระทัง่การใชก้ระดาษคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มความคมชดัสาํหรับงานพิมพส่ิ์งพิมพ ์ถือไดว้่า
เป็นส่ือท่ีมีตน้ทุนในการผลิตตํ่ากว่าส่ือประเภทอ่ืนๆ สามารถกระจายสารสนเทศไดก้วา้งขวาง โดย
ท่ีคงไวด้ว้ยรายละเอียดท่ีสาํคญัๆ ของสารสนเทศไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ แต่ขณะเดียวกนัใน
โลกยคุสังคมสารสนเทศนั้น ส่ือส่ิงพิมพถื์อเป็นส่ือท่ีนาํเสนอสารสนเทศไดล่้าชา้กว่าส่ือประเภท
อ่ืนๆ เน่ืองจากตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอนก่อนท่ีส่ือจะสามารถนาํสารสนเทศส่งผา่นไปถึง
ผูรั้บสารได ้(ธรรมรงค ์ บุญประเสริฐ, 2550) 
      (2) ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือประเภทน้ีไดรั้บความนิยมมาก เป็นส่ือท่ีค่อนขา้งมีการเขา้ถึง
สูง เน่ืองจากมีราคาค่อนขา้งตํ่า หาซ้ือไดส้ะดวก แต่คงไวด้ว้ยสารสนเทศท่ีหลากหลายในหน่ึงเล่ม 
(ธรรมรงค ์บุญประเสริฐ, 2550) ขอ้ดีของส่ือหนงัสือพิมพ ์คือ มีคนอ่านเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เขา้ถึง
คนไดม้ากในวนัเดียว ตน้ทุนผลิตตํ่า ให้รายละเอียดของขอ้มูล แทรกตลาดในทอ้งถ่ินไดดี้  และมี
ขอ้เสีย คือ  ราคาค่าโฆษณาในส่ือน้ีมีราคาค่อนขา้งสูง กาํหนดผูอ่้านไดย้าก เลือกกลุ่มเป้าหมายได้
จาํกดั ไม่ดึงดูดความสนใจเท่าท่ีควร (สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2552) 
      (3) ส่ือนิตยสาร วารสาร และหนงัสือ ส่ือประเภทน้ีไดรั้บความนิยมตํ่า ไดรั้บความ
เช่ือถือมากกว่าหนงัสือพิมพ ์ เน่ืองจากมีปริมาณ และความถ่ีของการผลิตนอ้ยกว่าหนงัสือพิมพ ์ทาํ
ให้ผูรั้บสารเกิดความจงใจท่ีจะรับสารสนเทศส่ือชนิดน้ีมกัจะถูกผลิตออกมาจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากบริษทัฯ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ือท่ีควบคุมได ้ (ธรรมรงค ์ บุญประเสริฐ, 
2550) เหมาะกบัการนาํเสนอเน้ือหาท่ีมีรายละเอียดมากและซบัซอ้น มีเน้ือหาเฉพาะดา้น จึงสามารถ
เขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงไดดี้ เขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายไดเ้ฉพาะเจาะจง มีขอ้เสียตรงท่ี นิตยสาร
เล่มหน่ึงมีโฆษณาของหลายผลิตภณัฑ ์ไม่สามารถกาํหนดไดว้่าผูอ่้านจะอ่านหรือไม่อ่านโฆษณาใน
เล่ม (สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2552) 
      (4) ส่ือวิทย ุเป็นส่ือท่ีมีบทบาทอยา่งสาํคญัในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ในกลุ่ม
ประเทศตะวนัตก ดว้ยเป็นเทคโนโลยใีหม่ สามารถเขา้ถึงผูรั้บสารไดใ้นปริมาณมาก ครอบคลุมใน
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เชิงพื้นท่ีดา้นภูมิศาสตร์ ในระยะแรกพลงัเสียงของส่ือวิทยไุดก่้อใหเ้กิดความวิตกกงัวลในหมู่ชนชั้น
ปกครอง และชนชั้นสูงว่าส่ือชนิดน้ีจะทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อศีลธรรมรสนิยมทางศิลปะและ
การดนตรี และเป็นส่ือเพื่อการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ทางการเมือง (อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ, 
2547)  
  ส่ือวิทย ุกลายเป็นส่ือสารมวลชนยอดนิยม (Popular Medium) เพราะสามารถนาํเสนอ
สารสนเทศไดท้ั้งข่าวสารประเภทท่ีเป็นสาระ เช่น รายงานข่าว รายการวิทยเุพื่อการศึกษาส่ือการ
เรียนรู้สาํหรับนกัศึกษาในระบบมหาวิทยาลยัเปิด และข่าวสารประเภทรายการบนัเทิง เช่น รายการ
ดนตรี ละครได ้แต่ในปัจจุบนั พบวา่ส่ือวิทยโุดยส่วนใหญ่มุ่งเนน้ในเชิงพาณิชย ์โดยผลิตแต่รายการ
ดา้นการบนัเทิงเป็นหลกั ซ่ึงสังเกตไดจ้ากผงัรายการวิทยขุองหลายๆ สถานีท่ีสัดส่วนของรายการ
ดา้นสาระความรู้ถูกลดปริมาณลง   
  ส่ือวิทยุ โฆษณาทางวิทยุค่อนขา้งคุม้ค่าใช้จ่าย และสามารถเลือกกลุ่มเป้าหายได้ มี
ความถ่ีสูงสามารถออกอากาศซํ้ าๆ ได ้ ใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการกบัส่ืออ่ืนได ้
แต่มีขอ้เสียยตรงท่ีผูฟั้งอาจเล่ียงโฆษณาโดยเปล่ียนไปยงัสถานีอ่ืน ผูรั้บสารผา่นส่ือวิทยไุม่เห็นภาพ
โฆษณา ผูฟั้งมกัไม่ค่อยรู้สึกมีส่วนร่วม (สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2552) 
      (5) ส่ือโทรทศัน์   เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด ผูรั้บสารสามารถมีส่วนร่วมกบัผู ้
ส่งสารไดผ้่านการโทรศพัท ์ หรือส่งขอ้ความ เป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two Way 
Communications) ซ่ึงไดรั้บความนิยมในกลุ่มผูรั้บสารท่ีเป็นวยัรุ่นซ่ึงรับชมรายการบนัเทิงและผูส่้ง
สารเปิดโอกาสให้ผูรั้บสารมีส่วนร่วมกบัรายการ ส่ือโทรทศัน์สามารถนาํเสนอภาพเสมือนจริง 
(Virtual) เพื่อให้ผูรั้บสารสามารถสร้างจินตนาการตามเน้ือหาของสารสนเทศไดง่้ายกว่าส่ือวิทยุ
รายการโทรทศัน์ท่ีผูรั้บสารเลือกรับนั้น มีทั้งในส่วนท่ีเป็นรายการจากสถานีโทรทศัน์ของภาครัฐ 
โทรทศัน์ของเอกชนหรือโทรทศัน์เชิงพาณิชย ์ รายการจากสถานีโทรทศัน์ประเภทบอกรับสมาชิก
หรือท่ีเรียกกนัวา่เคเบิลทีวี รายงานจากสถานีโทรทศัน์ประเภทผา่นดาวเทียม (ธรรมรงค ์บุญประเสริฐ, 
2550) ส่ือโทรทศัน์ สามารถเขา้ถึงคนเป็นจาํนวนมากท่ีหลากหลาย สามารถนาํเสนอเป็นเร่ืองราว  ทาํ
ใหค้นรู้จกัไดเ้ร็ว สามารถดึงดูดความสนใจไดสู้ง แต่เสียเงินในค่าผลิตโฆษณามาก ตอ้งซ้ือเวลาก่อน
ล่วงหนา้เป็นเวลานาน (สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2552) 
 2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นรูปแบบกิจกรรมการส่ือสารการตลาดอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีกระตุน้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายโดยการเสนอประโยชน์พิเศษ ไม่วา่จะเป็นการใชก้าร
ลดราคา การให้ของแถม การแลกซ้ือ แก่ผูบ้ริโภค  เพื่อให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้อย่างรวดเร็ว
(ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2544) โดยมอบคุณค่าเพิ่มเติมท่ีเป็นส่ิงจูงใจหรือส่ิงล่อใจ ใหแ้ก่ คนกลาง ผูค้า้
ส่ง ผูค้า้ปลีก พนกังานขาย หรือผูบ้ริโภค เพื่อกระตุน้ใหส้ั่งซ้ือ ใหเ้กิดความกระตือรือร้น ใหเ้กิดการ
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ซ้ือสินคา้ การส่งเสริมการขายสาํหรับคนกลางเป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งไปท่ีคนกลาง โดยการ
ให้ส่วนลดแก่คนกลาง งานแสดงสินคา้การโฆษณาแบบร่วมมือ และการส่งเสริมการขายสําหรับ
ผูบ้ริโภค เพ่ือส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้บ่อยข้ึน โดยการใชคู้ปอง การใชต้วัอยา่งสินคา้ การคืน
เงิน การใหข้องแถม การชิงโชค การแข่งขนั (สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2552)  
 3) การส่ือสาร ณ จุดซ้ือ (Point - Purchase Communications) เป็นการส่ือสารการตลาด
ในลกัษณะของการจดัแสดงสินคา้ โปสเตอร์ สัญลกัษณ์ หรือวสัดุอ่ืนๆ ภายในร้านคา้เพื่อตอ้งการ
ให้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ ณ จุดซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีใชก้ารโฆษณาในร้าน ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีคลา้ยกบัการทาํงานของการส่งเสริมการขาย  
 4) การส่ือสารการตลาดโดยตรง (Direct Marketing Communications) เป็นกิจกรรมการ
ส่ือสารการตลาดท่ีส่งข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้และบริการไปยงักลุ่มเป้าหมาย ทั้งในลกัษณะของการส่ง
ทางไปรษณีย ์การใชโ้ทรศพัทห์รือทางส่ือโดยตรงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นกิจกรรมเดียวท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย
สามารถตอบกลบัโดยการสัง่ซ้ือสินคา้ไดท้นัที (ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2544) 
 5) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) เป็นกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งสร้าง
ภาพลกัษณ์ของบริษทั สินคา้และบริการมากกว่าการโฆษณาการขายสินคา้ เป็นการวางแผนงานใน
การท่ีจะสร้างและรักษาค่าความนิยมในทางธุรกิจ และความเขา้ใจอนัดีระหว่างองคก์ารและกลุ่ม
สาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร การสร้างความพึงพอใจในความสัมพนัธ์กบักลุ่มของผูท่ี้มีส่วน
ร่วม การให้ความรู้แก่บุคคล การสร้างภาพลกัษณ์เหนือกว่าคู่แข่ง (เสรี  วงษม์ณฑา, 2540) เป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งทาํให้ลูกคา้ซ้ือสินคา้ เพื่อทาํให้คนรู้จกั เพื่อทาํให้เช่ือใจ เพื่อให้ความรู้ และเพ่ือโน้ม
นา้วใหซ้ื้อหรือยอมรับ การประชาสมัพนัธ์โดยใชเ้คร่ืองมือดงัต่อไปน้ี (สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2552) 
       (1) การแถลงข่าว เป็นการจดัตวัแทนจากส่ือมวลชนต่างๆ มาอยูใ่นท่ีแถลงข่าว เพื่อ
ประกาศ อธิบาย หรือขยายความเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  
       (2) การจดังาน เป็นกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ในรูปของการจดังาน งานเก่ียวกบั
ชุมชน การสาธิตผลิตภณัฑ ์ 
       (3) การสัมภาษณ์ เป็นกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ท่ีจดัให้ผูบ้ริหารผูป้ระกอบการ 
ตอบคาํถามส่ือมวลชนในเร่ืองหน่ึง 
       (4) การประชุม เป็นการพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูอ่ื้น เป็น
วิธีการส่ือสารอยา่งง่ายๆ อาจจดัประชุมช้ีแจง เชิญชวนคนมาฟังเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
        (5) ส่ือส่ิงพิมพ ์เผยแพร่ไปยงับุคคลภายนอก ประเภทจดหมายข่าว วารสาร ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละส่งเสริมการขาย 
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              วีดิทศัน์และภาพยนตร์ เป็นวิธีการส่ือสารท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง แต่สามารถมีอิทธิพล
ต่อผูรั้บสาร อาจส่งวีดิทศัน์ในรูปของไฟลใ์หแ้ก่ส่ือมวลชลเพ่ือการเผยแพร่ แทนการส่งเป็นเอกสาร  
 6) การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมุ่งการ
ส่ือสารแบบตัวต่อตัวเพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายซ้ือและทดลองใช้สินคา้ เป็นการขายมี
ปฏิสัมพนัธ์แบบต่อหนา้กบัลูกคา้ เป็นการส่ือสารแบบตวัต่อตวั นาํเสนอขอ้มูลทางการตลาดดว้ย
ตนเอง ทาํใหท้ราบการตอบกลบัของผูรั้บสารทนัที และสามารถปรับเปล่ียนการส่ือสารของตนตาม
สถานการณ์ในขณะนั้น (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2552)  
 7) การสนบัสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เป็นกิจกรรม การตลาดท่ีเจา้ของ
สินคา้ไดล้งทุนเขา้ไปเป็นผูส้นับสนุนในกิจกรรมทางการตลาด ซ่ึงเป็นการมุ่งเป้าหมายทางธุรกิจ
มากกว่าการสร้างภาพลกัษณ์ ไดแ้ก่ การเป็นผูส้นับสนุนรายการต่างๆ ทางวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทศัน์ เป็นการส่ือสารทางการตลาดท่ีเป็นการสนบัสนุนในรูปของเงิน หรือส่ิงของให้กบัการจดั
งานคร้ังหน่ึงๆ การใหค้วามช่วยเหลือองคก์รในสังคมเพื่อเป็นการกุศล การสนบัสนุนกิจกรรมเปิด
โอกาสใหเ้จา้ของธุรกิจหรือผูบ้ริหารของบริษทัไดส่ื้อสารและสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยตรง 
(สิทธ์ิ  ธีรสรณ์, 2552) 
 8) กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นกิจกรรมการส่ือสารการตลาดท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการสนบัสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เพียงแต่กิจกรรมทาง
การตลาด (Event Marketing) มุ่งเนน้ภาพลกัษณ์ในการสร้างความสนใจและเพ่ือทาํใหย้ี่หอ้สินคา้
เป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชนโดยทัว่ไปใหดี้ยิง่ข้ึน โดยการใชกิ้จกรรมเป็นตวันาํไปสู่การไดรั้บการลงข่าว
การจดักิจกรรมพิเศษ อาจทาํไดโ้ดยการจดัการประกวด การจดัการแข่งขนั การฉลอง การเปิดตวั
สินคา้ใหม่ (ธีรพนัธ์ โล่ทองคาํ, 2544)  
 9) การจดัศูนยส์าธิตการทาํงานของสินคา้ (Demonstration Center) สินคา้บางอยา่งขาย
ได ้เพราะตอ้งสาธิตการทาํงานของสินคา้บางอย่างตอ้งสาธิตการทาํงานแบบสถานการณ์จาํลอง 
(Simulation) จึงตอ้งตั้งศูนยส์าธิตการทาํงานของสินคา้ไว ้ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ศูนยส์าธิตการทาํงานของ
สินคา้ ทาํให้กลุ่มเป้าหมายท่ีมาชมการสาธิตเกิดความเขา้ใจและเกิดการเรียนรู้ เน่ืองจากไดอ้ยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง บางคร้ังพนกังานขายจะใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองใชสิ้นคา้ดว้ยตนเอง  
 10) การจดังานแสดงสินคา้ (Road Show Marketing) เม่ือมีสินคา้ท่ีดีก็จะตอ้งรู้จกัการ
นาํเสนอใหลู้กคา้ไดรู้้ไดเ้ห็น ใชก้ารจดัแสดงสินคา้ดึงผูบ้ริโภคเขา้มา ณ จุดซ้ือ เน่ืองจากว่าผูบ้ริโภค
ดูส่ือนอ้ยลง และมีการแข่งขนั ณ จุดขายท่ีรุนแรงยิง่ข้ึน จึงใชก้ารจดัแสดงสินคา้เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภค
มา ณ จุดซ้ือ ใชก้ารจดัแสดงสินคา้เป็นเคร่ืองมือตอกย ํ้าจุดขาย (Selling Point) มกัจะใชเ้ป็นบทบาท
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สาํคญัในการนาํสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาด ใชก้ารจดัแสดงสินคา้ เพ่ือส่งเสริมการส่ือสารเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการขาย ใหมี้ความโดดเด่นของการจดัแสดงสินคา้  
 เสรี วงษม์ณฑา (2539) ไดก้ล่าวถึง หลกัการวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การไวด้งัน้ี 
 1) การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Behavioral Segmentation) 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคถือเป็นส่ิงสาํคญัในการวางแผนจากภายนอกสู่ภายในในการแบ่งส่วนตลาด
ตามลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Consumer Profile) 
 2)  การกาํหนดวตัถุประสงคต์อ้งเนน้ถึงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ (Behavioral Objective) 
มากกวา่ท่ีจะใชเ้พียงการรับรู้ (Awareness) และการยอมรับ (Acceptance)  
 3)  กลยทุธ์การติดต่อส่ือสาร (Communication Strategy) จะเนน้โอกาสของการไดพ้บ
เห็นตราสินคา้ (Brand Contact) มากกวา่พิจารณาประสิทธิภาพในการใชส่ื้อ  
 4)  เคร่ืองมือการตลาด (Marketing Tools) จะตอ้งให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัสินคา้ 
(Product) การจดัจาํหน่าย (Distribution) และราคา (Price) ซ่ึงเป็นรูปแบบการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ 
ผูว้างแผนจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือการตลาดท่ีหลากหลาย ปัจจยัสาํคญัก็คือการเลือกเคร่ืองมือหรือการ
ประสมประสานเคร่ืองมือท่ีใชใ้หส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคใ์นการติดต่อส่ือสารได ้ 
 5)  กลยทุธ์การติดต่อส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication Tactics) จะช่วย
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการติดต่อส่ือสาร สาํหรับผูว้างแผนการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ควร
จะตอ้งมีจินตนาการในการติดต่อส่ือสารซ่ึงเทคนิคการติดต่อส่ือสารประกอบดว้ย การโฆษณา 
(Advertising) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดโดยตรง (Direct Marketing) การ
ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) การจดักิจกรรมพิเศษ (Special Events) การจดักิจกรรมภายใน
ร้านคา้ปลีก (In store Retail) การใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่ือ (Merchandising) บรรจุภณัฑ ์(Packaging)    
 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ มีแนวคิด 4 ประการ คือ   
 1) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ จะรวมการติดต่อส่ือสาร  ทุกรูปแบบท่ีเหมาะสม
ของลูกคา้ (IMC coordinates all Customer Communication) โดยระลึกว่าบุคคลสะสมขอ้มูล
ตลอดเวลาและขอ้มูลท่ีสะสมจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงการส่ือสารการตลาดจะมีหลาย
รูปแบบ ไดแ้ก่  การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) การ
ส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ์ (Pubic Relations) การตลาดโดยตรง (Direct 
Marketing) การจดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) การจดัแสดงสินคา้ (Displays) การจดัโชวรู์ม 
(Showroom) การจดัศูนยส์าธิตการทาํงานของสินคา้ (Demonstration Center) การจดัสัมมนา 
(Seminar) การจดันิทรรศการ (Exhibition) การจดัศูนยฝึ์กอบรม (Training Center) การใหบ้ริการ 
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(Services) การใชพ้นกังาน (Employee) การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) การใชย้านพาหนะของบริษทั
เคล่ือนท่ี (Transit) การใชป้้ายต่างๆ (Signage) การใชเ้ครือข่ายการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Internet) การใชสิ้นคา้เป็นส่ือ (Merchandising) การใหส้มัปทาน (Licensing) และคู่มือ (Manual)  
 2) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ จะเร่ิมตน้ท่ีลูกคา้ไม่ใช่สินคา้ (IMC starts with the 
customer, not the product) จุดเร่ิมตน้ในการติดต่อส่ือสารจะเร่ิมตน้จากผลิตภณัฑ ์โดยคน้หาวิธีการ
ท่ีจะติดต่อส่ือสารถึงลูกคา้เป้าหมายเก่ียวกบัประโยชน์ของสินคา้ท่ีลูกคา้จะไดรั้บ ซ่ึงการเร่ิมตน้จะ
เร่ิมจากความรู้สึกนึกคิดของลูกคา้ และคน้หาส่ิงท่ีมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ แลว้ยอ้นกลบัไป
ศึกษาคุณสมบติัของสินคา้ และระบุโครงสร้างของข่าวสารซ่ึงตอ้งติดต่อกบัผูรั้บข่าวสารท่ีเป็น
เป้าหมาย  
 3) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ พยายามคน้หาการติดต่อ ส่ือสารกบัลูกคา้แต่ละ
กลุ่มให้เขา้ถึงดว้ยความถ่ีสูงสุด (IMC Seeks to Create One - No - One Communication with 
Customers) โดยเร่ิมจากจุดเร่ิมต้นท่ีว่าลูกคา้ทุกคนมีเอกลักษณ์และจะตอ้งตอบสนองโดยการ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีลกัษณะเฉพาะบุคคลใหดี้ท่ีสุด  
 4) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ จะสร้างการติดต่อส่ือสารแบบสองทางกบัลูกคา้ 
(IMC Creates Two - Way Communication with Customers) ทั้งท่ีใชส่ื้อ (Media) และไม่ใชส่ื้อ 
(Non - Media) นอกจากน้ียงัตอ้งใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ตลอดจนรับฟัง ความคิดเห็นและความตอ้งการ
ของลูกค้า กล่าวคือ จะต้องรับฟังส่ิงท่ีลูกค้าพูดและต้องการ แล้วกาํหนดข่าวสารและจัดการ
ตอบสนองส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสร้างงานโฆษณาท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ได ้ 
 ความสาํคญัของแบรนดท่ี์เพิ่มสูงข้ึน ส่งผลใหก้ารส่ือสาร “เชิงบูรณาการ” (Integrated 
Communication) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจุดสัมผสั หรือ touch points ต่าง ๆ ก็มีความสาํคญัมาก 
ข้ึนเป็นเงาตามตวั จุดทีสัมผสัท่ีว่าน้ีไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะกิจกรรมการตลาดใหม่ ๆ ท่ีนกัการตลาด
สามารถดาํเนินการและควบคุมไดเ้ท่านั้น แต่รวมถึงทุก ๆ การรับรู้ท่ีลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายมี
เก่ียวกบัสินคา้ บริการ องคก์ร หรือแบรนดไ์ม่วา่จะจากช่องทางใดกต็าม  

 ปัจจุบนันกัการตลาดเร่ิมจะเขา้ใจถึงการส่ือสารภายในว่ามีความสาํคญัเทียบเท่ากบัการ
ส่ือสารภายนอก หรือในบางกรณีท่ีมีความสาํคญัยิง่กว่านั้น การทาํพนกังานขององคก์ร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง พนกังานท่ีตอ้งพบปะหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยตรงมีความเขา้ใจอนัดีและสามารถ
ส่ือสารเก่ียวกับแบรนด์ของบริษทัได้อย่างถูกตอ้งยงัเป็นส่ิงสําคญัและจะยิ่งเพิ่มความสําคญัใน
อนาคต พดูง่าย ๆ ก็คือ สมรรถภาพของ “คนขององคก์ร” ก็มีความสาํคญัไม่แพส้มรรถภาพของ
สินคา้หรือบริการ หากขาดอยา่งหน่ึงอยา่งใด อีกอยา่งหน่ึงกอ็าจอยูไ่ม่ได ้
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2.3 แนวคดิเร่ืองตราสินค้า (Branding) 
 อจัฉรา เหมะธุลิน (2550, น.7) การบริหารการตลาดในแต่ละผลิตภณัฑ์ ธุรกิจ
จาํเป็นตอ้งกาํหนดตราสินคา้ซ่ึงช่วยเสริมคุณค่า การบริหารผลิตภณัฑเ์ป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร
กลยุทธ์ นักการตลาดตอ้งศึกษาความสําคญัของตราสินคา้เพ่ือเป็นส่ิงสร้างความจงรักภกัดีตอ้ง
ลงทุนจาํนวนมากและใชเ้วลานาน ทั้งในส่วนการออกแบบตรา บรรจุภณัฑ ์การส่งเสริมการตลาด
ใหเ้กิดการยอมรับจากกลุ่มลูกคา้  
 Van Auken (2002, อา้งถึงใน ชุษณะ เตชคณา, 2553, น.23) กล่าวว่า Brand เป็นเหมือน
การสร้างตวัตนสินคา้ให้เหมือนประหน่ึงว่าเป็นคนท่ีมีบุคลิก มีคุณลกัษณะ มีแก่นสารแห่งความ
เป็นตวัตนท่ีแน่นอน อาจจะมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดแห่งความเป็นตวัตนของ Brand ทาํให ้
Brand มีช่ือเสียง มีคนช่ืนชม มีคนรัก มีคนอยากอยูใ่กล ้ 
 เขมิกา สงวนพวก (2551, น.18) กล่าวว่า ตราสินคา้ คือเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ การ
ออกแบบ หรือส่วนประสมของส่ิงดงักล่าวรวมกนั เพื่อแสดงความแตกต่างของสินคา้หรือบริการ
ของผูข้ายให้แตกต่างไปจากคู่แข่งขนั ตราสินคา้เป็นเร่ืองท่ีทีความสาํคญั เพราะว่าตราสินคา้ไม่ใช่
เป็นเพียงผลิตภณัฑ์เท่านั้น แต่ตราสินคา้ยงัรวมถึงทรัพยส์มบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเจา้ของสินคา้ 
และตอ้งใชเ้วลาในการสร้างและพฒันาให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคจนก่อให้เกิดเป็นคุณค่า และ
คุณลกัษณะ ทั้งท่ีจบัตอ้งได้และจบัตอ้งไม่ได้ ซ่ึงความหมายและก่อให้เกิดความแตกต่างอย่าง
เหมาะสมในระหวา่งผลิตภณัฑท่ี์มีความคลา้ยคลึงกนั 
 สรุปว่าตราสินคา้หรือ Brand นั้นมีความสาํคญัต่อธุรกิจเพราะเป็นเอกลกัษณ์เพ่ือแสดง
ความแตกต่างของสินคา้หรือบริการ 

2.3.1 ความหมายของคาํวา่ “ตราสินคา้”  
 ความหมายของตราสินคา้ ( Brand ) 
 “ Brand ไม่ใช่แค่ logo ไม่ใช่แค่โฆษณา และไม่ใช่แค่รูปแบบบรรจุภณัฑ ์ความหมาย
ของ Brand จาก ผูรู้้ทางโฆษณา Mr. Jack Trout กล่าวว่า ตราสินคา้ หรือ Brand คือความรู้สึก หรือ 
ความประทบัใจโดยรวมต่อสินคา้ยี่หอ้นั้นๆ ท่ีถูกสร้างข้ึนในใจของผูบ้ริโภค ทั้งจากการโฆษณา, 
ประสบการณ์การใชสิ้นคา้, ภาพพจน์ขององคก์รและบุคลากรจากสินคา้และบริการ รวมถึง 
ประสบการณ์ใด ๆ กต็ามเก่ียวกบัสินคา้และบริการของ Brand นั้น ๆ” (นิตยสาร Marketeer, 2553) 
 Philip Kotler (2003, pp. 418-419) กล่าวว่า การสร้างตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ คาํพดู 
สัญลกัษณ์ รูปลกัษณ์ ซ่ึงถูกสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการระบุถึงสินคา้ หรือ บริการ ของผูข้ายรายใดราย
หน่ึง หรือ กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง และการตราสินคา้ยงัถือเป็นส่ิงท่ีสร้างให้สินคา้มีความแตกต่างจาก
คู่แข่งอีกดว้ย ตราสินคา้จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 อยา่งดว้ยกนัคือ  
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 1. รูปร่าง หรือ ลกัษณะภายนอกของสินคา้ (Attribute) ท่ีสามารถทาํใหผู้บ้ริโภคเกิดการ
จดจาํได ้ 
 2. คุณประโยชน์ของสินคา้ (Benefit)  
 3. ค่านิยมของสินคา้ (Value) ท่ีทาํใหเ้กิดความรู้สึกวา่ใชแ้ลว้ภาคภูมิใจ  
 4. วฒันธรรม (Culture) ของตราสินคา้ท่ีตอ้งการใหผู้บ้ริโภครับรู้  
 5. บุคลิกภาพของสินคา้ (Personality) ท่ีใชแ้ลว้เกิดบุคลิกภาพตามสินคา้  
 6. ผูใ้ช ้(User) เป็นสินคา้ท่ีสามารถบอกกลุ่มเป้าหมายหลกัได ้ 
 David Aaker (quoted in Kotler, 2000, pp. 404-405) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า การ
สร้างตราสินคา้ ว่า หมายถึง ช่ือ และ / หรือ สัญลกัษณ์ ท่ีเด่นชดั เช่น สัญลกัษณ์การคา้ เคร่ืองหมาย
การคา้ หรือ การออกแบบบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงสามารถระบุถึงสินคา้ หรือ บริการของผูข้ายรายหน่ึง หรือ 
กลุ่มสินคา้หน่ึงได ้และ สามารถทาํใหสิ้นคา้ หรือ บริการนั้น มีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัได ้ 
 David Ogilvy (อา้งถึงใน รติ พนัธ์ุทวี และคนอ่ืน ๆ, 2549, น. 12) กล่าวว่า ตราสินคา้คือ 
สญัลกัษณ์ท่ีซบัซอ้น เป็นการรวบรวมความรู้สึกท่ีมีต่อรูปร่างหนา้ตาของตราสินคา้ ต่อช่ือ ต่อบรรจุ
ภณัฑ ์ ต่อราคา ต่อความเป็นมา ช่ือเสียง แนวทางการโฆษณา ตราสินคา้เป็นส่ิงท่ีถูกกาํหนดดว้ย
ความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีใชต้ราสินคา้ และมีประสบการณ์กบัตราสินคา้นั้น  
นอกจากน้ียงัมีผูใ้หค้วามหมายของคาํวา่ ตราสินคา้ไวห้ลากหลายทศันะ ดงัต่อไปน้ี  
 ตราสินคา้ คือ ช่ือ เง่ือนไข รูปลกัษณ์ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีรวมกนัแลว้
สามารถทาํใหสิ้นคา้แตกต่างไปจากสินคา้อ่ืนๆ หรือ หมายถึง ช่ือ คาํ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ การ
ออกแบบ หรือ การประสมประสานส่ิงต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อทาํใหเ้ห็นว่าสินคา้และบริการของ
ผูข้ายคืออะไร (เสรี วงษม์ณฑา, 2540, น. 39)  

 ตราสินคา้ มีความหมายใน 2 ระดบัดว้ยกนั คือ  
 1. ระดบัรูปธรรม หมายถึง การสร้างความแตกต่างให้กบัตราสินคา้ (Brand 
differentiation) คือ สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้ ช่ือเรียกสินคา้ ท่ีสร้างข้ึนอยา่งสร้างสรรค ์ ให้
ลูกคา้ในใจและจดจาํได ้ใชเ้พื่อสร้างสินคา้ใหมี้ความแตกต่างไปจากสินคา้อ่ืนๆ  
 2.   ระดบันามธรรม หมายถึง ค่านิยมหลกั (Core value) ท่ีบ่งบอกใหรู้้ว่าตราสินคา้น้ีคือ
อะไร เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีตราสินคา้อ่ืนๆ โดยเฉพาะคู่แข่งขนัไม่สามารถลอกเลียนแบบ หรือ 
กล่าวอา้งได ้และเป็นส่ิงท่ีอยูข่า้มกาลเวลา (วงหทยั ตนัชีวะวงศ,์ 2548, น. 27)  
 ตราสินคา้ คือ ตราสินคา้ไม่ไดเ้ป็นเพียงตราสัญลกัษณ์ หรือ ช่ือของสินคา้เท่านั้นแต่
หมายถึงองคร์วมของตวัแปรทุกอยา่งท่ีประกอบกนัเพื่อสร้างความหมายให้กบัตราสินคา้ และเป็น
ความหมายท่ีอยูใ่นใจและความรู้สึกของผูบ้ริโภค ภาพลกัษณ์หน่ึงๆ ของตราสินคา้ เกิดจากการ
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ส่ือสารผา่นช่องทางต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคมีปฏิสัมพนัธ์กบัตราสินคา้ ไม่ว่าจะเป็น ตวัสินคา้ การโฆษณา 
การใหบ้ริการ พนกังานขาย หนา้ร้าน (ศรีกญัญา มงคลศิริ, 2547, น. 6)  
 จากการนิยามความหมายของตราสินคา้ของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ ผูศึ้กษาสามารถสรุปนิยามความหมายของตราสินคา้ ไดด้งัน้ี การสร้างตราสินคา้ 
หมายถึง ช่ือเรียกสินคา้ คาํพดู สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้ โลโก ้และทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีประกอบ
กนัเป็นสินคา้หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นตวัสินคา้หรือบริการ บรรจุภณัฑ ์ สี รูปทรงคุณภาพ การ
ออกแบบ และประสิทธิภาพของสินคา้หรือบริการ ช่องทางการจดัจาํหน่าย ราคา การส่งเสริม
การตลาด การส่งเสริมการขาย การใหบ้ริการหลงัการขาย ประวติัความเป็นมา ซ่ึงถูกสร้างข้ึนมา
อยา่งสร้างสรรค ์ เพื่อทาํใหผู้บ้ริโภคสินคา้หรือบริการหน่ึงๆ เกิดการรับรู้แบบสั่งสม และเกิดความ
เขา้ใจ และเกิดความรู้สึก เห็นถึงค่านิยม และจดจาํไดว้่า สินคา้หรือบริการหน่ึงๆ นั้นมีเอกลกัษณ์ มี
ความแตกต่างจากสินคา้หรือบริการในกลุ่มประเภทเดียวกนั  
 2.3.2 ลกัษณะของตราสินคา้ (Brand characteristics)  
 ในทศันะของ Chris Fill (2002, pp. 340-343) ลกัษณะของตราสินคา้นั้น ประกอบดว้ย  
 1. คุณลกัษณะหลกั (Main attribute) 2 คุณลกัษณะดว้ยกนั คือ  
         1.1 คุณลกัษณะท่ีเกิดจากธรรมชาติของสินคา้ (Intrinsic attributes) ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
เช่ือมโยงคุณลกัษณะทางดา้นหนา้ท่ีของสินคา้ เช่น รูปทรง ศกัยภาพ และความสามารถในการใช้
งานตามหนา้ท่ีเชิงกายภาพของสินคา้ ถา้คุณลกัษณะท่ีเกิดจากธรรมชาติของสินคา้น้ีเปล่ียนแปลงไป 
จะส่งผลกระทบต่อการใชง้านตามหนา้ท่ีสินคา้โดยตรง  
        1.2 คุณลกัษณะท่ีเกิดจากส่ิงต่างๆ ภายนอกตวัสินคา้ (Extrinsic attributes) ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นธรรมชาติของสินคา้ หากคุณลกัษณะท่ีเกิดจากภายนอก
ตวัสินคา้น้ีเปล่ียนแปลงไป สินคา้นั้นก็ยงัจะสามารถทาํหนา้ท่ีตามคุณลกัษณะท่ีเกิดจากธรรมชาติ
ของมนัไดอ้ยูดี่ คุณลกัษณะท่ีเกิดจากส่ิงต่างๆ ภายนอกตวัสินคา้น้ี ไดแ้ก่ เช่น ช่ือของสินคา้ การ
ส่ือสารทางการตลาด บรรจุภณัฑ ์ราคา หรือช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นตวัสร้างความหมายใหก้บั
ตราสินคา้ ซ่ึงผูซ้ื้อสินคา้มกัจะใชคุ้ณลกัษณะท่ีเกิดจากภายนอกตวัสินคา้น้ี ทาํใหต้ราสินคา้ใดตรา
สินคา้หน่ึงแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนๆ ในสินคา้ประเภทเดียวกนั เน่ืองจากผูซ้ื้อรู้สึกว่า เป็นการยาก
เกินไปท่ีจะใชคุ้ณลกัษณะท่ีเกิดจากธรรมชาติของสินคา้เพียงอย่างเดียวเป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ตราใดตราหน่ึง ตราสินคา้ทุกตราสินคา้จะตอ้งมีทั้งคุณลกัษณะท่ีเกิดจากธรรมชาติของ
สินคา้ และลกัษณะท่ีเกิดจากส่ิงต่างๆ ภายนอกตวัสินคา้ซ่ึงในการสร้างตราสินคา้น้ีลกัษณะทั้งสอง
คุณลกัษณะน้ีจะตอ้งถูกทาํใหมี้ความสมดุลกนั  
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 2. ส่วนประกอบของตราสินคา้ (Element) การเกิดข้ึนเป็นตราสินคา้ไดน้ั้นตอ้งประกอบ
ข้ึนจากหลายๆ ส่วนประกอบดว้ยกนัส่วนประกอบแรก คือ ความสามารถเชิงหนา้ท่ี (Functional 
ability) ซ่ึงตราสินคา้กล่าวอา้ง และสามารถกระทาํไดจ้ริง เป็นเสมือนทกัษะของตราสินคา้
ส่วนประกอบท่ี 2 คือ บุคลิกของตราสินคา้ (Personality of a brand) เป็นพื้นฐานของตราสินคา้ท่ี
เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิต ค่านิยมท่ีเกิดจากการรับรู้ เช่น การเป็นตราท่ีมีความอ่อนโยน ชอบผจญภยั มี
ความต่ืนเตน้ น่าเบ่ือ หรือมีความห่วงใย แนวคิดเก่ียวกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ไม่ใช่ของใหม่ แต่
เป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัในการช่วยสร้างความเขา้ใจว่า ถา้เปรียบตราสินคา้นั้นเป็นคนหน่ึงคน ตรา
สินคา้นั้นๆ จะแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืนอยา่งไรส่วนประกอบท่ี 3 คือ การสร้างความสัมพนัธ์แบบ
สองทาง (Two way relationship) กบัผูซ้ื้อแต่ละราย โดยตราสินคา้จะตอ้งทาํการส่ือสาร และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูซ้ื้อให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ เพื่อกระตุน้ให้ผูซ้ื้อมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกบัตรา
สินคา้ นอกจากน้ียงัตอ้งทาํให้ผูซ้ื้อแต่ละรายเกิดการรับรู้ (Perception) เกิดทศันคติ (Attitudes) 
โดยตรงต่อตราสินคา้  
 3. ประสบการณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้ (Brand experience) สินคา้จะถูกพฒันาใหเ้กิดเป็นตรา
สินคา้ได ้จะตอ้งสร้าง และพฒันาประสบการณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้ดว้ย ประสบการณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้
จะช่วยสร้างใหผู้ซ้ื้อมีความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้เพิ่มมากข้ึน  
 2.3.3 องคป์ระกอบของตราสินคา้   
 จากการนิยามความหมายของตราสินคา้ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จะเห็นไดว้่า ตราสินคา้นั้น 
เกิดจากทุกส่ิงทุกอยา่งของสินคา้ หรือ บริการซ่ึงประกอบกนัข้ึนมาเป็นตราสินคา้ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อใหต้ราสินคา้นั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ โดยข้ึนอยูก่บัผูบ้ริโภคว่าจะมีความรู้สึก 
มีการรับรู้ และมีประสบการณ์อยา่งไรต่อตราสินคา้ หรือ บริการนั้น เพราะผูบ้ริโภคแต่ละคนยอ่มมี
ความรู้สึกต่อตราสินคา้เดียวกนัไม่เหมือนกนั ตราสินคา้จึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการสร้างความ
แตกต่างใหก้บัธุรกิจ  
 David Aaker (1996, pp. 72-77) ไดก้ล่าวถึง ตราสินคา้ เอาไวว้่า “ตราสินคา้นั้นเป็น
อะไรท่ีมากกว่าสินคา้” (Branding is more than product) เน่ืองจากสินคา้ ซ่ึงเป็นรูปธรรมสัมผสัจบั
ตอ้งไดน้ั้น ตอ้งมีองคป์ระกอบต่างๆ อีกมากมายหลายองคป์ระกอบ ซ่ึงเป็นนามธรรมไม่สามารถ
สัมผสัหรือจบัตอ้งได ้มาประกอบกนัรอบๆ ตวัสินคา้ จึงจะทาํใหสิ้นคา้นั้น กลายเป็นตราสินคา้ได ้
รวมทั้งไดน้าํเสนอแผนภาพเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของสินคา้ (Product) และตราสินคา้ 
(Branding) ไว ้ 
 David Aaker ไดอ้ธิบายเพิ่มเติม ว่า ผูบ้ริโภคจะมีความสัมพนัธ์กบั ตราสินคา้ใน 2 ส่วน
ดว้ยกนั คือ  
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 ส่วนท่ี 1 คือ ส่วนของสินคา้ (Product) องคป์ระกอบส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีสัมผสัไดข้อง
ตวัสินคา้ (Tangible) ไดแ้ก่ ขอบเขต (Scope) คุณลกัษณะ (Attribute) คุณภาพ (Quality) และการใช ้
(Uses)  
 ส่วนท่ี 2 คือ องคป์ระกอบรอบนอกท่ีสัมผสัไม่ได ้ (Intangible) มาประกอบกนัข้ึนเป็น
ตราสินคา้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเสริมใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงความแตกต่างในตวัสินคา้ องคป์ระกอบในส่วน
น้ีคือ บุคลิกภาพตราสินคา้ (Brand personality) ภาพลกัษณ์ของผูใ้ช ้ (User imagery) แหล่งกาํเนิด
ของตราสินคา้ (Country of origin) ความสัมพนัธ์ระหว่างตราสินคา้กบัผูบ้ริโภค (Brand –customer 
relationship) ประโยชน์ทางดา้นอารมณ์ และประโยชน์ทางดา้นความภูมิใจเม่ือใชสิ้นคา้นั้น 
(Emotional and self-expressive benefits) สัญลกัษณ์ (Symbols) และการเช่ือมโยงกบัองคก์ร 
(Organizations) 
 2.3.4  กระบวนการส่ือสารตราสินคา้ (Brand communication process)  
 จากการนาํเสนอกระบวนการสร้างตราสินคา้ และกลยุทธ์ในการสร้างตราสินคา้จาก
แนวคิดของนกัวิชาการหลายๆ ท่าน ผูศึ้กษาสามารถสรุปขั้นตอนต่างๆ ท่ีจาํเป็นในกระบวนการ
ส่ือสารตราสินคา้ (Brand communication process) (Philip Kotler, 2010)จากแนวคิดของนกัวิชาการ
หลายๆ ท่าน ไดด้งัน้ี  
 กระบวนการส่ือสารตราสินคา้ จะประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 1. การวิเคราะห์ตราสินคา้ (Brand analysis) ไดแ้ก่  
        1.1 การวิเคราะห์กลุ่มผูบ้ริโภค (Consumer analysis)  
      1.2 การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor analysis)  
       1.3 การวิเคราะห์ตราสินคา้ของตนเอง (Self - analysis)  
 2. การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target market segmentation) ไดแ้ก่  
        2.1 การแบ่งส่วนตลาด (Market segmentation)  
         2.2 เลือกกลุ่มเป้าหมายยอ่ยทางการตลาด (Target market)  
 3. การปฏิบติัการสร้างตราสินคา้ (Branding)  
         3.1 ปฏิบติัการสร้างตราสินคา้ในเชิงปฏิบติัการ (Operational branding) ไดแ้ก่  
  การกาํหนดตาํแหน่งของตราสินคา้ (Brand positioning)  
  การกาํหนดค่านิยมของตราสินคา้ (Brand value definition)  
  การกาํหนดบุคลิกของตราสินคา้ (Brand personality)  
  การกาํหนดเอกลกัษณ์ของตราสินคา้ (Brand identity)  
  การออกแบบตราสินคา้ (Brand creation)  
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       3.2 ปฏิบติัการสร้างตราสินคา้ในเชิงจิตวิทยา (Psychological branding) ไดแ้ก่  
  การสร้างการตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand awareness)  
  การสร้างความแตกต่างในตราสินคา้ (Brand differentiation)  
  การสร้างค่านิยมของตราสินคา้ (Brand value creation)  
 4. ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated marketing communication-IMC)  
 5. การบริหารความสมัพนัธ์กบัตราสินคา้ (Customer-brand relationship)  
 6. การประเมินผลการสร้างตราสินคา้ (Brand evaluation) 
  
  ผูว้ิจยัเลือกใช้การสร้างตราสินคา้ มาประกอบในการศึกษาวิจัยเร่ือง วิเคราะห์การ
ส่ือสารการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการนาํมาวิเคราะห์การถ่ายทอดบุคลิก
ของแบรนด ์รวมไปถึง โลโก ้รูปภาพ และ message ต่างๆ เช่น วลีโวหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ
โรงเรียน 
 
2.4 พฤติกรรมผู้บริโภค  
 มาลินี ฤาชุตกุล (2550, น.21) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง 
การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
กระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก โดยประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 
 1. ช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
 2. ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภคในสงัคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน 
 3. ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถทาํไดดี้ข้ึน 
 4. เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ใหต้รงกบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการ 
 5. ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่างๆ เพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 

 Peter and Jerry (2002) ไดใ้หค้วามหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรม
การตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการเพื่อ
สนองตอบความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา 
 Schiffman and Kanuk (2000) ไดใ้ห้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์และการ
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บริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและ
การกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกับการซ้ือและการใช้สินคา้ นักการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ 
 1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลทาํให้ธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ถา้กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดต้รงตาม
ความตอ้งการ 
 2) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ท่ีว่าการทาํใหลู้กคา้
พึงพอใจ 
 อดุลย ์จาตุรงคก์ลุ (2539) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดรั้บ และใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิด
ก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านั้น 
 พิมล ศรีวิกรม (2542) ไดใ้หค้วามหมายว่า เป็นการคน้หา การเลือกซ้ือ การเลือกใช ้การ
ประเมินผลในการใชส้อยผลิตภณัฑน์ั้นๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ ซ่ึง การกระทาํดงักล่าว
เป็นท่ีคาดวา่จะสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้นๆ ได ้ 
 ธงชยั สันติวงษ ์(2539) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาไดม้าและการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแลว้และซ่ึงมีส่วนในการกาํหนดให้มีการกระทาํ
ดงักล่าว 
 จากความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
หมายถึง การกระทาํหรือการแสดงอาการใดๆ ของบุคคลท่ีแสดงออกมา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และมี
การตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ทั้งภายในและภายนอก อาจเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือไม่พึง
ประสงคก์ไ็ด ้ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลทางการตลาดท่ีจะสามารถนาํมาวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค สร้างกล
ยุทธ์ทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จในการประกอบการ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ นกัการตลาดตอ้ง
ศึกษาว่าสินคา้ท่ีเขาจะทาํการเสนอขายนั้น ใครคือลูกคา้ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ทาํไมจึง
ซ้ือ (Why) ซ้ือเม่ือไร (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ือและใชบ่้อยเพียงใด 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือ
วิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคทั้งท่ีเป็นบุคคลกลุ่มหรือ
องคก์าร เพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือการใชก้ารเลือกบริการแนวคิด

DPU



 38 

หรือประสบการณ์ท่ีจะทาํใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจ นกัส่ือสารการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาและวิเคราะห์
พฤตกรรมผูบ้ริโภคเพื่อจะไดส้ามารถกาํหนดกลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม (เสรี วงษม์ณฑา, 2547) 
 วิธีการเพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who  
What  Why  Who When Where และ How  เพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการซ้ือ (Objects) วตัถุประสงค์ในการซ้ือ 
(Objectives) บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) โอกาสในการซ้ือ (Occasions)  ช่องทางหรือ
แหล่ง (Outlets) และขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านกล่าวถึง
คาํตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคลอ้งกบั
คาํตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค แสดงการประยุกตใ์ช ้7Os ของกลุ่มเป้าหมายและคาํถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนาํมาสรุปรวมเพ่ือหา
คาํตอบและกลยุทธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัตารางท่ี 1 (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549, เสรี วงษม์ณฑา, 
2542 และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) 
 
ตารางที ่2.1 6Ws 1H เพื่อหาคาํตอบ และกลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
คาํถาม  6Ws และ 1H คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาด
เป้าหมาย  
    (Who is in the Target  
      Market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย  
(Occupants) วา่เป็นใคร เช่น นกัศึกษา 
วยัรุ่น คนทาํงาน หรือในรูปแบบของ 
1) ประชากรศาสตร์ 
2) ภูมิศาสตร์ 
3) จิตวิทยา 
4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ทางการตลาด (4Ps) 
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการขายท่ี
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองความพึงพอใจ 
ของกลุ่มเป้าหมายได ้

2 .  ผู ้บ ริโภค ซ้ืออะไร 
(What  
    does the Consumer  
    buy?) 
 

ส่ิงท่ีตลาดผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้ง การจาก
ผลิตภัณฑ์ เช่น  ต้องการคุณสมบัติ
หรือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ ์ 
(Product Component) และความ
แตกต่างท่ีเหนือคู่แข่ง(Competitive 

ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
(Product Strategies) 
1) ผลิตภณัฑห์ลกั 
2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ 
    ไดแ้ก่ การบรรจุภณัฑ ์ 
    ตราสินคา้ รูปแบบบริการ 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
 

  

คาํถาม  6Ws และ 1H คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
 
 
 
 

Differentiation) ประโยชน์ใชส้อย 
บริการเสริม การไดรั้บการยกยอ่งจาก
สงัคม 
  

    คุณภาพ 
3) ผลิตภณัฑค์วบ 
4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5) ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์

3. ทาํไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why  
     does the Consumer  
     buy?) 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินค้า เพื่อสนองความต้องการของ
เขา 
ดา้นร่างกายและดา้นจิตวิทยา 
ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ คือ 
1) ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทาง 
    จิตวิทยา 
2) ปัจจยัทางสงัคมและ 
    วฒันธรรม 
3) ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือ 
1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
2) กลยทุธ์การส่งเสริม 
    การตลาด ประกอบดว้ย 
    กลยทุธ์การโฆษณา 
    การขายโดยใชพ้นกังาน 
    ขาย การส่งเสริมการขาย  
    การใหข้่าวสาร  
    การประชาสมัพนัธ์  
3) กลยทุธ์ดา้นราคา 
4) กลยทุธ์ดา้นช่องทาง 
    การจดัจาํหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมใน 
     การตดัสินใจซ้ือ 
(Who Participates in the  
     Buying?) 

เพื่อทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เช่น ญาติ 
เพื่อน นกัร้อง นกัแสดง 
1) ผูริ้เร่ิม 
2) ผูมี้อิทธิพล 
3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ 
4) ผูซ้ื้อ 
5) ผูใ้ช ้

กลยุทธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยุทธ์
การโฆษณา และกลยทุธ์  
การส่งเสริมการตลาด โดยใช้
กลุ่มอิทธิพล 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ)  
 

 

คาํถาม  6Ws และ 1H คาํตอบทีต้่องการทราบ (7Os) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the 
Consumer  
    Buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions)  
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงวนัใด
ของเดือน โอกาสพิเศษ หรือ เทศกาล
วนัสาํคญัต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มากคือ กลยุทธ์
การส่งเสริมการขาย เช่น 
ทําการ ส่ง เส ริมการตลาด
เ ม่ือใดจึงจะสอดคล้องกับ
โอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where  does the 
Consumer  
    Buy?) 

เพื่อทราบถึงสถานท่ีท่ีผูบ้ริโภคจะไป
ทํ า ก า ร ซ้ื อ ช่ อ ง ท า ง ห รื อ แ ห ล่ ง 
(Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปทาํการซ้ือเช่น 
ห้างสรรพสินคา้ ร้านขายของชาํ ร้าน
สะดวก ซ้ือ  เพื่ อสามารถจัด ช่อง
ทางการจาํหน่ายถูกตอ้ง 

ก ล ยุ ท ธ์ ช่ อ ง ท า ง ก า ร จั ด
จาํหน่ายนาํผลิตภณัฑ์สู่ตลาด
เป้าหมายโดยพิจารณาวา่  
จะผา่นคนกลางอยา่งไร 
 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How   does the 
Consumer  
    Buy?) 

เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการตดัสินใจ
ซ้ือ (Operation) ประกอบดว้ย 
1) การรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ 
    ความตอ้งการ 
2) การคน้หาขอ้มูล 
3) การประเมินผลทางเลือก 
4) ตดัสินใจซ้ือ 
5) พฤติกรรมภายหลงัจากซ้ือ 

กลยุทธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยุทธ์
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ต ล า ด 
ประกอบดว้ยการโฆษณา  
การขายโดยใช้พนักงานขาย 
การส่งเสริมการขาย  
การประชาสัมพันธ์ การให้
ข่าว และการตลาดทางตรง 

 
ทีม่า : ฉตัยาพร เสมอใจ (2549), เสรี วงษม์ณฑา (2547) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) 

 
 การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึน จาํเป็นตอ้งมีการสร้างตวัแบบ (Model) 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุต่างๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมตวัแบบพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคจะสร้างเป็นแผนผงัทิศทางการเคล่ือนไหวของกระบวนการต่างๆ ทางพฤติกรรม นกัการ
ตลาดจึงหันมาศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยใชว้ิธี “การวิจยัผูบ้ริโภค” ซ่ึงเป็นกลไกสําคญัในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ในเร่ืองของความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจเป็นส่ิงท่ีอยู่
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ภายในตวัของผูบ้ริโภคซ่ึงมองไม่เห็นเปรียบเสมือนการหาความจริงในกล่องมืด “The Black Box” 
(พิบูล ทีปะปาล, 2549) มีผูคิ้ดคน้ตวัแบบข้ึนมาหลายทฤษฎีในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึง 
 1) ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือของฟิลลิป คอตเลอร์ 
 Kotler (2003) ไดคิ้ดตวัแบบข้ึนเพื่ออธิบายพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยอาศยั
ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยท่ี์ว่า พฤติกรรมต่างๆ เกิดข้ึนได ้จะตอ้งมีสาเหตุหรือส่ิง
เร้าประกอบดว้ย ส่ิงเร้าทางการตลาด ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s ส่ิงเร้าดา้นผลิตภณัฑ ์
คือ การพฒันาส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดความต้องการของลูกค้า เช่น การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม มีหลายแบบหลายขนาดให้ผูบ้ริโภคไดเ้ลือก เพื่อกระตุน้ให้เกิด
ความตอ้งการ ส่ิงเร้าดา้นราคา เช่น การกาํหนดราคาให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ ส่ิงเร้าดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย เช่น การจดัตกแต่งร้านให้สวยงามเป็น
ระเบียบ เลือกซ้ือไดส้ะดวกและจดัจาํหน่ายให้ทัว่ถึง ส่ิงเร้าดา้นการส่ิงเสริมการตลาด เช่นมีการ
โฆษณาสมํ่าเสมอ มีดพนักงานขายให้คาํแนะนําแก่ผูซ้ื้อ มีการลดแลกแจกแถมหรือมีสินคา้ให้
ทดลอง จะช่วยกระตุ้นความต้องการซ้ือได้และส่ิงเร้าภายนอก ได้แก่ปัจจัยและเหตุการณ์ใน
สภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีการเมือง วฒันธรรม ทาํใหเ้กิดส่ิงเร้าดงักล่าวจะเป็น
ตวัป้อนเขา้ ผ่านเขา้สู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค จึงเปรียบเสมือน “กล่องดาํ (Black 
Box)” ท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของวฒันธรรม สังคม จิตวิทยาและปัจจยัส่วนบุคคล จากนั้นจึงแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้าในรูปแบบของการตดัสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือ 
 2) ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือของวิลเล่ียม เจ สแตนตนั และคณะ 
 Stanton, Etzel and Walker (1991) ไดคิ้ดตวัแบบเพื่ออธิบายพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไวว้่า พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีแสดงออกมาในรูปของกระบวนการตดัสินใจเป็น
ขั้นเป็นตอนนั้นเกิดจากพลงัผลกัดนั 4 อยา่ง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ 
      (1) ขอ้มูลข่าวสาร (Information) การตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์ตรา ราคา ลกัษณะ ผลประโยชน์ และสถานท่ีท่ีจะซ้ือ เป็นตน้ หากไม่
มีขอ้มูลกระบวนการตดัสินใจซ้ือจะเกิดข้ึนไม่ได ้ขอ้มูลข่าวสารเกิดจาก 2 แหล่งสาํคญั คือจากการ
โฆษณาการคา้โดยผ่านส่ือต่างๆ (Commercial Sources) และแหล่งข่าวสารจากสังคม (Social 
Sources) เช่น ครอบครัว เพื่อนฝงู และผูคุ้น้เคย ซ่ึงไดรั้บจากการพดูคุยกนั เป็นตน้ 
      (2) สังคมและกลุ่มสังคม (Social and Group Forces) อนัประกอบ ดว้ยวฒันธรรม 
วฒันธรรมย่อย (Subculture) ชั้นของสังคม กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว และสมาชิกในครอบครัว และ
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สมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจซ้ือ และการ
ก่อใหเ้กิดลกัษณะทางจิตวิทยาของผูซ้ื้ออีกดว้ย 
      (3) จิตวิทยา (Psychological Forces) พลงัผลกัดนัทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ แรงจูงใจ 
การับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการการเลือก
ซ้ือและตดัสินใจซ้ือ รวมตลอดจนนิสยัในการซ้ือ และการภกัดีในตราสินคา้ เป็นตน้ 
      (4) สถานการณ์ (Situational Factors) ปัจจยัทางดา้นสถานการณ์ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือ ไดแ้ก่ เวลาและโอกาส สถานท่ี จุดมุ่งหมาย รวมทั้งเง่ือนไขในการซ้ือ ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ปัจจยัอิทธิพลต่อการซ้ือ ผลกัดนัใหผู้ซ้ื้อตดัสินใจแตกต่างกนัไป 
 การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงเปรียบเสมือน “กล่องดาํ” เน่ืองจากผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนหรือไม่สามารถทราบความต้องการของผูบ้ริโภคได้ จาํต้องพยายามคน้หา
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซ้ื้อและลกัษณะการตดัสินใจซ้ือของ
ผูซ้ื้อ ซ่ึงความหมายของการตดัสินใจ นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจ ไว้
ดงัน้ี 
 เสาวภา ธรรมบุตร (2525) ไดส้รุปความหมายของการตดัสินใจท่ีจะเลือกกระทาํ
พฤติกรรม วา่หมายถึง การท่ีบุคคลไดใ้ชอ้งคป์ระกอบหลายๆ อยา่ง เช่น ความรู้ การศึกษาหาความรู้
และค่านิยมเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาว่าจะกระทาํพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ ถา้บุคคลนั้นได้
พิจารณาขอ้ดี ขอ้เสีย และเห็นวา่มีขอ้ดีมากกวา่ เขากจ็ะตดัสินใจประกอบพฤติกรรม  
 จากความหมายของการตดัสินใจ สรุปว่า การตดัสินใจเป็นการเลือกทางเลือกท่ีมีอยู่
หลายๆ ทางเพื่อจะหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และเป็นประโยชน์กบัธุรกิจมากท่ีสุด เพียงทางเลือกเดียว 
โดยใชค้วามรู้ ประสบการณ์  และค่านิยมช่วยในการพิจารณาควบคู่กบัพฤติกรรม 
 ปัจจยัหลกัภายในของตวัผูบ้ริโภค ท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
(สุวิมล แมน้จริง, 2546) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ดงัน้ี 
 1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และเป็น
ท่ียอมรับจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่น โดยทาํหน้าท่ีเป็นตวักาํหนดและควบคุมพฤติกรรมมนุษยใ์น
สังคมหน่ึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะกาํหนดลกัษณะของสังคม และกาํหนดความแตกต่างของสังคม
หน่ึงจากสังคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงนักการ
ตลาดตอ้งคาํนึงถึงความเปล่ียนแปลงของวฒันธรรม และนาํลกัษณะการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใช้
ในการกาํหนดโปรแกรมการตลาด วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 
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      (1) วฒันธรรมพื้นฐาน เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่น ลกัษณะนิสัย
ของคนไทยยิ้มง่าย มีนํ้ าใจ ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทาํให้มีลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั 
      (2) วฒันธรรมย่อย เป็นวฒันธรรมของแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกัน 
วฒันธรรมยอ่ยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์แตกต่างกนั เช่น แบ่ง
ตามกลุ่มเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ ฯลฯ 
      (3) ชนชั้นทางสังคม เป็นการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดบัฐานะท่ีแตกต่าง
กนั โดยท่ีสมาชิกในแต่ละชนชั้นสังคมจะมีสถานะอยา่งเดียวกนัและสมาชิกในชั้นสังคมท่ีแตกต่าง
กนัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ชั้นทางสังคมมกัจะแบ่งตามอาชีพ รายได ้ฐานะ ตระกูล ตาํแหน่ง
หน้าท่ีหรือบุคลิกลกัษณะบุคคลในชั้นสังคมเดียวกันมกัจะมีพฤติกรรมเหมือนกันและบริโภค
คลา้ยคลึงกนั การแบ่งชั้นทางสงัคมจึงมีประโยชน์มากสาํหรับการแบ่งส่วนตลาดสินคา้ การโฆษณา 
การใหบ้ริการและการจดักิจกรรมต่างๆ ทางการตลาด 
 2)  ปัจจยัดา้นสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจยัดา้นสังคมประกอบดว้ย กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและ
สถานะของผูซ้ื้อ 
      (1) กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงจะมี
อิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่ม กลุ่มอา้งอิง แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 
กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนบา้น กลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคลชั้นนาํในสังคม 
เพื่อนร่วมอาชีพ บุคคลกลุ่มต่างๆ ในสงัคม 
      (2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือไดว้่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อทศันคติ 
ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคล ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าของ
ครอบครัวแต่ละครอบครัว 
      (3) บทบาทและสถานะ (Roles and Status) เน่ืองจากบุคคลแต่ละคนจะเก่ียวขอ้งกนั
หลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง และสถาบนัต่างๆ บุคคลแต่ละคนจึงมีบทบาทและสถานะท่ี
แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม การเสนอขายสินคา้แต่ละคร้ัง นกัการตลาดจะตอ้งวิเคราะห์ใหไ้ดว้่าใครมี
บทบาทเป็นผูเ้ร่ิมผูต้ดัสินใจซ้ือ หรือผูใ้ช ้
 3) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะ
ส่วนบุคคลทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อายุ ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษาและรูปแบบการดาํรงชีวิต 
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      (1) อาย ุผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการผลิตภณัฑต่์างกนั เช่น กลุ่ม
วยัรุ่นชอบสินคา้แฟชั่น ชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่ ในขณะท่ีวยัผูใ้หญ่มกัจะซ้ือสินคา้ถาวร เพื่อ
ความมัน่คงของตนเองและครอบครัว 
      (2) ขั้นตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการดาํรงชีวิตของบุคคลในลกัษณะ
ของการมีครอบครัว การดาํรงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ ทศันคติ 
และค่านิยมของบุคคลทาํใหเ้กิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ ์และพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 
                      (3) อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะนาํไปสู่ความจาํเป็น และความตอ้งการสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างกนั นกัการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าผลิตภณัฑข์องบริษทัมีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ
เพื่อจะไดจ้ดักิจกรรมทางการตลาดสนองความตอ้งการใหเ้หมาะสม 
      (4) รายไดห้รือโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อ
สินคา้และบริการท่ีเขาตดัสินใจซ้ือ โอกาสเหล่าน้ีประกอบดว้ยรายได ้การเก็บออม อาํนาจการซ้ือ
และทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน นักการตลาดตอ้งสนใจแนวโน้มของรายไดส่้วนบุคคล การออม
และอตัราดอกเบ้ีย ถา้ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า คนมีรายไดต้ ํ่า กิจการตอ้งปรับปรุงดา้นผลิตภณัฑ ์การจดั
จาํหน่าย การตั้งราคา ลดการผลิตและสินคา้คงคลงั และหาวิธีการต่างๆ เพื่อป้องกนัการขาดแคลน
เงินหมุนเวียน 
      (5) การศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาสูงมีแนวโนม้จะบริโภคผลิตภณัฑมี์คุณภาพดีกว่าผูท่ี้มี
การศึกษาตํ่า 
      (6) รูปแบบการดาํเนินชีวิต แบบการดาํรงชีวิตข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม ชั้นของสังคม 
และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล นกัการตลาดเช่ือวา่การเลือกผลิตภณัฑข์องบุคคลข้ึนอยูก่บัแบบการ
ดาํรงชีวิต เช่น คนท่ีฟุ่ มเฟือยจะชอบซ้ือของท่ีสวยงามมากกวา่คาํนึงถึงความจาํเป็น 
 4) ปัจจยัทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้ริโภคท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือและการใช้สินคา้ ประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือ 
ทศันคติ และ บุคลิกภาพ 
      (1) การจูงใจ เป็นพลงักระตุน้ท่ีอยู่ภายในตวับุคคลซ้ือกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติั แม้
การจูงใจจะเกิดข้ึนภายในตวับุคคลก็ตามแต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น กิจกรรม
ทางการตลาดท่ีนักการตลาดใชเ้พื่อกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ วฒันธรรมและชั้นทางสังคม ส่ิง
เหล่าน้ีจะสามารถผลกัดนัใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการสินคา้และบริการได ้
 ทฤษฎีการจูงใจมีหลายทฤษฎีแต่จะขอกล่าวถึงทฤษฎี  การจูงใจท่ีมีช่ือเสียงมากทฤษฎี
หน่ึง คือ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว ์(Maslow’s Theory of Motivation) มีสมติฐาน คือ บุคคลมี
ความตอ้งการหลายประการและไม่มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการของบุคคลมีความสาํคญัแตกต่างกนัและ

DPU



 45 

สามารถจดัลาํดบัได ้บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการท่ีมีความสาํคญัก่อน ความตอ้งการใดไดรั้บการ
บาํบดัแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไปตามทฤษฎีของมาสโลว์ ไดจ้ดัประเภทของความตอ้งการ
ความสาํคญัออกเป็น ดงัน้ี 
 ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานเพื่อ
ความอยูร่อด เช่น ความตอ้งการปัจจยั 4 
 ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) เป็น ความตอ้งการเหนือความตอ้งการ
พื้นฐาน เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น ตอ้งการมีงานท่ีมัน่คง เป็นตน้ 
ความตอ้งการความรัก (Love and Belongingness) เป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความรักและการ
ยอมรับจากสงัคมและหมู่คณะ 
 ความตอ้งการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการการยกย่องนับถือ
จากสงัคม มีเกียรติ ตอ้งการมีฐานะเหนือผูอ่ื้น 
 ความตอ้งการประสบความสาํเร็จสูงสุดในชีวิต (Self – Actualization Needs) เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงไม่ใช่ทุกคนท่ีจะบรรลุถึง ความตอ้งการในขั้นน้ีได ้
     (2) การรับรู้  เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลไดรั้บการเลือกสรร จดัระเบียบและ
ตีความหมายขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรืออาจหมายถึงกระบวนการของความเขา้ใจ 
(การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่จากความหมายน้ีจะเห็นว่าการรับรู้ข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์ ความตอ้งการ อารมณ์ และยงัข้ึนกบัลกัษณะปัจจยัภายนอก คือ 
ส่ิงกระตุน้ ไดก้ล่ิน ไดร้สชาติ และไดรู้้สึก ขั้นตอนการรับรู้ของมนุษยมี์ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 การเปิดรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Exposure) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเปิดโอกาสให้
ขอ้มูลเขา้มาสู่ตวัเอง ตวัอยา่ง ผูช้มโทรทศัน์อาจเลือกเปล่ียนช่องหรือออกจากห้องเม่ือข่าวสารการ
โฆษณาไม่น่าสนใจ หรือชมโฆษณาถา้ข่าวสารการโฆษณานั้นน่าสนใจ 
 การตั้งใจรับขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Attention) เกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะ
ตั้งใจรับส่ิงกระตุน้อย่างใดอย่างหน่ึง ดงันั้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตั้งใจรับขอ้มูล ผูท้าํการ
โฆษณาตอ้งใชค้วามพยายามท่ีจะสร้างสรรคง์านโฆษณาให้มีลกัษณะเด่นเพื่อให้เกิดการตั้งใจรับ
ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง 
 ความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selection Comprehension) แมผู้บ้ริโภคจะมีความ
ตั้งใจรับข่าวสารการโฆษณา แต่ไม่ไดห้มายความวา่ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ีถูกตอ้ง ในขั้น
น้ีจึงเป็นการตีความหมายของขอ้มูลท่ีรับเขา้มาว่ามีความเขา้ใจตามท่ีผูท้าํการโฆษณากาํหนดไว้
หรือไม่ ถ้าเข้าใจก็จะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไป การตีความข้ึนอยู่กับทัศนคติ ความเช่ือถือและ
ประสบการณ์ 
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 การเก็บขอ้มูลท่ีไดเ้ลือกสรร (Selective Retention) หมายถึง การท่ีผูบ้ริโภคจดจาํขอ้มูล
บางส่วนท่ีเขาไดเ้ห็น ไดอ่้านหรือไดย้ินหลงัจากเกิดการเปิดรับและเกิดความเขา้ใจ แลว้ผูท้าํการ
โฆษณาตอ้งพยายามสร้างใหข้อ้มูลอยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค ซ่ึงความจาํของผูบ้ริโภคจาํทาํให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือ 
                      (3) การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมท่ีเป็นการเปล่ียนโดยถาวร อนั
สืบเน่ืองมาจากการไดเ้คยทดลองกระทาํ หรือการมีประสบการณ์  การเรียนรู้จะเกิดโดยแทจ้ริงไดก้็
ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในเจตคติ ความเขา้ใจ อารมณ์ ความชอบพอ บุคลิกท่าทางหรืออุปนิสัยใน
ส่วนลึกของผูบ้ริโภค ฉะนั้นการจดัการส่ิงเร้าหรือ ส่ิงกระตุน้เพื่อให้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ส่ิงเร้า
นั้นจะตอ้งมีคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภค 
      (4) ความเช่ือถือ เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใด ส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต 
      (5) ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจ
หมายถึง ความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นไปในทิศทางท่ี
สมํ่าเสมอ ทศันคติเป็นส่ิงงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ขณะเดียวกนัความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติ 
จากการศึกษาพบว่า ทศันคติของผูบ้ริโภคกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้จะมีความสัมพนัธ์กนั นักการ
ตลาดจึงตอ้งศึกษาว่า ทศันคติเกิดข้ึนมาไดอ้ย่างไร และเปล่ียนแปลงอย่างไร องค์ประกอบของ
ทศันคติ 3 ส่วน คือส่วนของความเขา้ใจ ประกอบดว้ย ความรู้และความเช่ือเก่ียวกบัตราสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค 
ส่วนของความรู้สึก หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึกท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
ความรู้สึกอาจะเป็นความพอใจและความไม่พอใจ ส่วนของพฤติกรรม หมายถึง แนวโนม้ของการ
กระทาํท่ีเกิดจากทศันคติหรือเป็นการกาํหนดพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีต่อผลิตภณัฑห์รือตรา
สินคา้ 
      (6) บุคลิกภาพ หมายถึง การจดัระเบียบของความคิด ความเช่ือและส่ิงจูงใจเก่ียวกบั
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง และเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล ซ่ึงจะทาํใหล้กัษณะของบุคคลแตกต่างกนัและจะ
เป็นตวักาํหนดพฤติกรรมการตอบสนอง 
      (7) แนวคิดของตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลท่ีต่อตนเองหรือความคิดท่ี
บุคคลคิดว่าบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร องคป์ระกอบของแนวความคิดเก่ียวกบัตนเอง 
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบ คือ 
 แบบท่ี 1 แนวคิดของตนเองท่ีแทจ้ริง 
 แบบท่ี 2 แนวคิดของตนเองในอุดมคติ 
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 แบบท่ี 3 แนวคิดของตนเองท่ีคิดวา่บุคคลอ่ืนมองตนท่ีแทจ้ริง 
 แบบท่ี 4 แนวคิดของตนเองท่ีตอ้งการใหผู้อ่ื้นคิดเก่ียวกบัตนเอง 
 นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศึกษาหลกัเกณฑ์การตดัสินใจซ้ืออนัเป็นผลมาจากปัจจยัดา้น
วฒันธรรมและสังคม ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายนอก ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัภายใน 
รวมทั้งลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อการพิจารณา ลกัษณะความสนใจของผูซ้ื้อท่ี
มีต่อผลิตภณัฑ ์โดยจะนาํไปปรับปรุงผลิตภณัฑ ์ตดัสินใจดา้นราคา จดัช่องทางการจดัจาํหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาดเพ่ือสร้างให้ผูบ้ริโภค เกิดพฤติกรรม โดยกระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer’s 
Recognition) Kotler (2003) พบวา่มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1) การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความตอ้งการ
ของตนเอง ซ่ึงความตอ้งการอาจจะเกิดจากสัญชาติญาณภายในร่างกายมนุษย ์หรือเกิดจากส่ิงเร้า
ภายนอกก็ได ้และเม่ือเกิดความตอ้งการถึงระดบัหน่ึงก็จะกลายเป็นพลงั กระตุน้ท่ีจะหาส่ิงท่ีมา
บาํบดัความตอ้งการเหล่านั้น งานของนกัการตลาดในขั้นน้ี  ก็คือ จดัส่ิงกระตุน้ความตอ้งการ ดา้น
ผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางจาํหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการใน
สินคา้ 
 2) การคน้หาขอ้มูล (Information Search) เม่ือผูบ้ริโภครับรู้ปัญหา นัน่ก็คือ เกิดความ
ตอ้งการในการรับรู้ปัญหา แลว้ก็จะคน้หาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั ส่ือ
โฆษณา พนกังานขาย งานของนกัการตลาด คือ การพยายามจดัขอ้มูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการคา้
และแหล่งบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
 3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นการพิจารณาผลิตภณัฑ์
ต่างๆ จากการคน้หาขอ้มูล งานของนกัการตลาด คือ การจดั ส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่างๆ ให้
เหมาะสม 
 4) การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์ยีห่อ้ใดเน่ืองจากมี
การประเมินทางเลือกต่างๆ มาแลว้ ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์เขาชอบมากท่ีสุดและ
ปฏิเสธท่ีจะซ้ือสินคา้ท่ีตนเองไม่มีความพอใจท่ีจะซ้ือ 
 5) ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post - Purchase Behavior) หลงัจากซ้ือและทดลองใช้
ผลิตภณัฑไ์ปแลว้ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือ และ
จะเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือคร้ังต่อไป 
 การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีการแสดงออกมา
ของบุคคลหนังจากมีส่ิงมากระตุน้ ซ่ึงหมายถึงการตดัสินใจของผูบ้ริโภค (Buyer’s Purchase 
Decisions) ประกอบดว้ย 
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 1) การตดัสินใจดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Decision) การตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือ
ผลิตภณัฑห์น่ึง ข้ึนอยูก่บัทศันคติต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ และยี่หอ้ ราคา การลดราคา การตดัสินใจ
ดา้นผลิตภณัฑจ์ะทาํการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ือง 
      (1) การตดัสินใจเก่ียวกบัยีห่อ้ (Brand Decision)  
      (2) การตดัสินใจดา้นราคาและการลดราคา (Price and Deal Decision) การ
เปรียบเทียบราคากบัคุณภาพของสินคา้ 
      (3) การตดัสินใจซ้ือโดยฉบัพลนั (Impulse Decision) 
 2) การตดัสินใจดา้นร้านคา้ (Store Decision) การตดัสินใจเก่ียวกบัร้านคา้ของผูบ้ริโภค
ข้ึนอยู่กบัทศันคติ ความรู้สึกต่อร้านนั้นๆ การเลือกร้านคา้ข้ึนอยู่กบัทาํเลท่ีตั้ง ประเภทของสินคา้ 
ราคาและการบริการ 
 3) การตดัสินใจเก่ียวกบัวิธีการซ้ือ (Method of Purchase Decision) ลกัษณะหรือวิธีการ
ซ้ือของผูบ้ริโภคจะตดัสินใจจบัจ่ายหลายประเภท (Multiple Shopping Decision) ผูบ้ริโภคมกันิยม
ไปร้านคา้ท่ีสามารถหาซ้ือของท่ีตอ้งการไดค้รบทุกอยา่งภายในร้านเดียว (One Stop Shopping) 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวไทยในช่วงตอนตน้ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการ
วางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด และการนาํแผนกลยุทธ์ การส่ือสารการตลาดไปใช้ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2546) 
 1) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปิดรับต่อข่าวสารขอ้มูลจากหลายๆ แหล่งพร้อมกนั ส่ือใด
ส่ือหน่ึงหรือช่องทางส่ือสารช่องทางใดช่องทางหน่ึง ไม่สามารถสร้างการรับรู้ จดจาํ หรือจูงใจให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือได ้จึงทาํให้โปรแกรมการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ถูกนาํมาใช้
ส่ือสารการตลาดกบักลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 ธุรกิจท่ียงัคงใช้โปรแกรมส่งเสริมการตลาดแบบดั้ งเดิม คือ ใช้งบประมาณส่งเสริม
การตลาดไปกบัเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดเพียงเคร่ืองมือเดียว     ก็จะมีโอกาสนอ้ยลงในการสร้าง
การรับรู้และตอกย ํ้าซํ้ าเตือนขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการของธุรกิจ แต่ถา้ธุรกิจดงักล่าวจดัสรร
งบประมาณส่งเสริมการตลาดใหม่โดยแบ่งออกเป็นงบประมาณสาํหรับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
หลากหลาย ประเภทท่ีเราเรียกว่าเป็นการสร้างจุดติดต่อกบักลุ่มเป้าหมายหลายๆ จุดติดต่อก็จะ
สามารถเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการส่ือสารได ้
 2) ในกระบวนการตดัสินใจซ้ือทุกคร้ังผูบ้ริโภคพยายามแสวงหา และตดัสินใจเลือก
ทางเลือกท่ีให้คุณค่าเพิ่ม (Value Added) ธุรกิจหลายแห่งในปัจจุบนัจึงหนัมาใชโ้ปรแกรมสะสม
แตม้สะสมคะแนนแลกรับของรางวลั (Loyalty Program) เพื่อใหผู้บ้ริโภครู้สึกว่า การตดัสินใจทุก
คร้ังมีคุณค่าเพิ่ม  
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 3) เหตุผลท่ีผูบ้ริโภคนาํมาใชใ้นการตดัสินใจซ้ือมีความซบัซอ้นมากข้ึน โดยปกติแลว้
ผูบ้ริโภคมกัจะมีเหตุผลหลายๆ อย่างประกอบการตดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือบริการในช่วงเวลาหน่ึง 
ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือเพราะตอ้งการความสะดวก ราคา มีญาติแนะนาํ  
 4) ผูบ้ริโภคใส่ใจในสุขภาพมากข้ึนห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งการความบนัเทิงท่ีผนวกไป
กบัสาระน่ารู้บางอยา่ง รวมความแลว้ผูบ้ริโภคตอนตน้ศตวรรษท่ี 21 มีความตอ้งการ “คุณภาพชีวิต” 
ท่ีดีข้ึน ผนวกไปกบัประสบการณ์ความทรงจาํท่ีดี ข่าวสารการติดต่อกบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ท่ีมี
เน้ือหาตรงกบัความสนใจ และความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้โอกาสท่ีจะรับรู้ จดจาํ เช่ือมัน่และ
นาํไปสู่พฤติกรรมการซ้ือก็จะมีมากข้ึน ปัจจุบนัผูบ้ริโภคหันมาใส่ใจเร่ืองกระแสสุขภาพและดูแล
ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน จึงมีความเป็นไปไดท่ี้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพและ
อิงกระแสสุขภาพมากข้ึน (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2550) 
 5) ผูบ้ริโภคมีความเป็นตวัของตวัเองมีความตอ้งการสินคา้หรือขอ้เสนอต่างๆ ท่ีมีความ
เป็นพิเศษเฉพาะตวัมากข้ึน แนวคิดการตลาดตามส่ือแบบ มวลรวม (Mass Customization)  

ดงันั้น การส่ือสารถึงตาํแหน่ง หรือจุดครองใจ (Positioning) ใหผู้บ้ริโภคเป้าหมายทราบจึง
เป็นส่ิงสําคญัซ่ึงจุดครองใจน้ีเองท่ีจะเป็น “แม่บท” ในการสร้างแนวคิดหลกั (Theme) ของ
โปรแกรมการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 
2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
      2.5.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ภานินี นิมากร (2545) ไดศึ้กษาการเป็นผูส้นบัสนุนหลกัอย่างเป็นทางการการแข่งขนั
ฟุตบอลโลก 2002 พบวา่ ตราสินคา้ท่ีนาํมาทาํการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างตราสินคา้และทาํให้
ผูบ้ริโภคเกิดการระลึกจะจดจาํไดใ้นตราสินคา้ โดยมุ่งหวงัผลทางยอดขายเป็นประเด็นรองทั้งน้ีแต่
ล่ะตราสินคา้ใชง้บประมาณในการทาํการส่ือสารการตลาดตั้งแต่ประมาณ 30 ลา้นบาท ถึง 250 ลา้น
บาท โดยเลือกใชก้ลยุทธ์ส่ือสารการตลาดท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดข้องตราสินคา้ตนการ
ประเมินประสิทธิผลการทาํการส่ือสารทางการตลาดนั้นผูข้ายมีการประเมินโดยวดัผลดว้ยตวัเลข
จากยอดขายเท่านั้น ยงัไม่ไดมี้การวดัผลในดา้นของภาพลกัษณ์และการจดจาํแต่อยา่งใด ตราสินคา้ 
ส่วนใหญ่มีความระลึกจดจาํไดแ้ละมีทศันคติต่อตราสินค่าในเชิงบวกและมีความตั้งใจซ้ือในตรา
สินคา้โดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนเน่ืองมากจากการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนหลกัของการแข่งขนั 
 ทิวากร เหล่าลือชา (2546) ไดศึ้กษา กลยุทธ์การตลาดของสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชน
ท่านมีความสัมพนัธ์กับความพึงพอใจของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัการใชก้ลยุทธ์ทางดา้นการตลาดโดยรวมอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑใ์นการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั
มาก ดา้นกาํหนดราคาค่าบริการ ดา้นการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากรหรือ
พนกังานในการบริการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการบริการ และดา้นกระบวนการในการบริการอยูใ่น
ระดบัปานกลาง นักศึกษามีระดบัความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดของสถาบนัฯโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกลยุทธ์การตลาดของสถาบนั
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ีย GPA และระยะเวลาใน
การเดินทางมาเรียน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อกลยุทธ์การตลาดของสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาดทั้ง 7 
ดา้นมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของนกัศึกษาในทิศทางเดียวกนั 
 สายชล ดาษนิกร (2551, น.1) ไดศึ้กษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบูรณาการ เพ่ือ
การส่งเสริมการตลาดในสถาบนัอุดมศึกษเอกชนไทย พบว่า การวิจยัในคร้ังน้ีสามารถแบ่งกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ตามกลุยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในปัจจุบนั
ไดคื้อ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มท่ีไดมี้วิธีการนาํกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดมาใชแ้ลว้สามารถเห็นผลของ
การส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน กลุ่มท่ีสอง คือกลุ่มท่ีมีการนาํกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ
มาใชแ้ลว้แต่ยงัเห็นผลของการส่ือสารการตลาดไม่ชดัเจนมากนกัแต่ในอนาคตคาดว่าจะสามารถมี
การส่ือสารการตลาดท่ีเห็นผลความชดัเจนมายิง่ข้ึนท่ีน่าสนใจคือไม่มีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใดท่ี
ปฏิเสธแนวคิดการส่ือสารการตลาดหรือไม่ให้ความสําคญัเลย ถือเป็นแนวโน้มท่ีดีต่อการพฒันา
แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในประเทศไทย ท่ีสําคญัแสดงให้เห็นชดัเจนว่าธุรกิจ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไม่ควรถูกมองขา้มจากเอเจนซ่ีต่าง ๆ ท่ีมัน่ใจวา่ตนเองเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  
 สิรวิชญ์ ป่ินคาํ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวนัออกเฉลียงเหนือมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ดา้น
การประชาสัมพนัธ์ และการเผยแพร่ข่าว ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการโฆษณา ผูบ้ริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีมีขนาดของโรงเรียนแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นดว้ย เก่ียวกบัการมีกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขายท่ีแตกต่าง
กนั โดยในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ท่ีมีขนาดใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบักลยุทธ์ การส่ือสาร
การตลาด ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย มากกวา่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนท่ีมีขนาดเลก็ 
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  พนารัตน์ ล้ิม (2543) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรายงานการวิจยัเร่ือง ปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีเป็นการส่งเสริมการตลาด มี ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือก
สมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนต่างๆ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 และเม่ือพิจารณาแต่ละ
ปัจจยัพบว่า การโฆษณา การส่ือสารโดยบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัการ ตดัสินใจเลือกสมคัรเขา้
ศึกษาในแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และในการ เลือกรับข่าวสารจากการ โฆษณาผ่านส่ือ 
โทรทศัน์ แผ่นพบั/โปสเตอร์ หนังสือพิมพ ์วิทยุ นิตยสาร พบว่ามีความสัมพนัธ์กบัการ การ
ตดัสินใจเลือกสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัดา้น 
การประชาสัมพนัธ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง
เลย ในการใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีเป็นการโฆษณา ส่ือท่ีมี ความสาํคญั
มากท่ีสุดคือ ส่ือโทรทศัน์ ในขณะท่ีปัจจยัท่ีเป็นการส่ือสารโดยบุคคล เพื่อน ญาติ พี่น้อง มี 
ความสําคญัมากท่ีสุด สําหรับความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีไม่ใชก้าร
ส่งเสริมการตลาด ท่ีเป็นสินคา้และบริการ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย กบัการเลือกสมคัรเขา้
ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา เอกชน ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
ใกลเ้คียงกนั และอยูใ่นเกณฑค์ะแนน เฉล่ียท่ีสูง คือยูใ่นช่วง 3.500-4.499 ไดแ้ก่ หลกัสูตรการเรียน
การสอน คุณภาพของอาจารย ์ การยอมรับ จากบุคคลภายนอก จบแลว้หางานทาํง่าย สถานท่ีเรียน 
บรรยากาศ ส่ิงแวดลอ้ม ค่าเล่าเรียน ช่ือเสียง มหาวิทยาลยั ระยะทางในการเดินทาง มีอาจารยท่ี์
ปรึกษา ยกเวน้ปัจจยัท่ีเป็นทุนการศึกษา มีคะแนน เฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑป์านกลางคืออยู่
ในช่วง 2.500-3.499 สาํหรับความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบติัของผูส้มคัร และปัจจยัดา้นการส่ือสาร
การตลาด กบัการตดัสินใจเลือกสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจยัพบว่า 
ภูมิลาํเนามี ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีเป็นการส่งเสริมการตลาด ท่ีระดบั
นยัสาํคญั 0.05 ยกเวน้ นกัศึกษาท่ีมีภูมิลาํเนาจากภาคเหนือ และภาคตะวนัออก ไม่มีความสัมพนัธ์
กนัระหว่างภูมิลาํเนา กบัการตดัสินใจสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และจากการวิจยั
พบวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์ กนั ระหวา่งคะแนนเฉล่ียกบัการเลือกสมคัรเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน แต่พบว่านกัศึกษาท่ี เลือกเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 20.1-2.50 สาํหรับ ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดข้องครอบครัว กบัการเลือกสมคัรเขา้ศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผลการวิจยั พบว่า รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัการเลือกสมคัรเขา้ศึกษา
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ส่วน ใหญ่มีรายไดโ้ดยเฉล่ียอยูใ่นช่วง 15,000-20, 000 บาท 

จนัทร์จิรา พิทกัษ ์(2550) เร่ือง ปัจจยัลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลของโรงเรียนในเขตบางแค สังกัด
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กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1.ปัจจยัลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับอนุบาลของโรงเรียนในเขตบางแค สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ดา้นอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดลอ้ม ดา้นบุคลากร ดา้นสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชนอยูใ่นระดบัมาก 
2.ปัจจยัลกัษณะของสถานศึกษาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน
ในระดบัอนุบาลของโรงเรียนในเขตบางแค สังกดักรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร 
ดา้นภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา ดา้นวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน ดา้นสวสัดิการ และดา้น
อาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการ
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในระดบัอนุบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3.การพยากรณ์การตดัสินใจของผูป้กครอง ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในระดบัอนุบาล ของ
โรงเรียนในเขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 เรียง
ตามลาํดับจากตัวแปรท่ีพยากรณ์ได้ดีท่ีสุด คือด้านบุคลากร (X4) ด้านวิชาการ (x1) และด้าน
ภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา (X2) สามารถพยากรณ์การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในระดบัอนุบาลไดร้้อยละ 28.8 

สุภารัตน์  ม่วงศิริ (2547)  เร่ือง การศึกษาภาพลกัษณ์ท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค ์ของ
โรงเ รียนอนุบาล  สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขต
กรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และผูป้กครอง   ผลการวิจยัพบว่า 1.ในดา้นแนว
ทางการจดัการศึกษา ผูป้กครองประสงค์ให้โรงเรียนอนุบาลไดมี้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยามารยาทของนกัเรียนมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารและครู ควรเนน้และมี
การส่งเสริมกิจกรรมเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยามารยาท ควบคู่ไปกบัการเตรียมความ
พร้อมดา้นการพฒันาการทางดา้นร่างกายของนักเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคม ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรูเตม็ศกัยภาพเป็นคนดี และสามารถ
อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข 2.ในภาพรวมของผูบ้ริหารและผูป้กครองตอ้งการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบันักเรียน และรู้แนวการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนควรมี
นโยบายให้ผูป้กครองพบปะแลกเปล่ียน พูดคุย กบัครูเก่ียวกบัตวันกัเรียนไดต้ลอดเวลา เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและเจตคติท่ีดีต่อกนัระหว่างครูกบัผูป้กครองในการประสานความร่วมมือช่วยเหลือ
นกัเรียน ไดเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้ท่ีดียิ่งข้ึนทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน  นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรมี
การเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกับนโยบายหรือกิจกรรมของโรงเรียนต่อ
ผูป้กครองไดท้ราบอย่างสมํ่าเสมอซ่ึงทาํให้ผูป้กครองไดรั้บรู้และสามารถปฏิบติัตามแนวนโยบาย
ของโรงเรียน หรือเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการพฒันาการเรียนรู้ของ
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นกัเรียนไดถู้กตอ้งเหมาะสม 3.พบว่าผูป้กครองให้ความสาํคญักบัสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศ
โดยรอบของโรงเรียนท่ีทําให้เ กิดความอบอุ่น  มั่นใจ  สนใจอยากมาเรียน  ดังนั้ นในด้าน
สภาพแวดลอ้มภายนอกหอ้งเรียน ผูบ้ริหารควรมีการจดัปรับปรุง พฒันาสภาพแวดลอ้มโรงเรียนให้
สะอาดมีความร่มร่ืน มีสนามกวา้งขวางเหมาะสม และมีเคร่ืองเล่นท่ีแขง็แรง สะอาด ปลอดภยั มีมุม
พกัผ่อน และทาํกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนอย่างเพียงพอ เหมาะสมกบัจาํนวน
นกัเรียน  ส่วนสภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรียน  ครูควรจดัตกแต่งหอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศคลา้ยกบั
บา้น  เพื่อใหเ้ดก็เกิดความอบอุ่น สนุกสนานอยากมาโรงเรียน  ทั้งน้ีครูควรมีการปรับเปล่ียนตกแต่ง
หอ้งเรียนสมํ่าเสมอเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ใหเ้ดก็อยากมาสมัผสัตลอดเวลา 
 ทองเดิน เผ่าดี (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการ
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลในอาํเภอเมืองเชียงราย : กรณีศึกษาตาํบลริมกก อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีผูป้กครองนักเรียนตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน
โรงเรียนอนุบาลมากท่ีสุด คือ 1. ปัจจยัดา้นการบริหารโรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการอบรมสั่งสอน 
โดยส่งเสริมกิริยา มารยาท จริยธรรมท่ีดีใหก้บันกัเรียน  2. ปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ ให้เด็กพฒันาทุกดา้นทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 3. ปัจจยัดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน อาคารและสถานท่ี ไดแ้ก่ โรงเรียน
ตั้งอยู ่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไม่มีกล่ินหรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายอยูข่า้งเคียง 4. ปัจจยัดา้นบทบาทของครู
อนุบาล ไดแ้ก่ ครูอารมณ์ดี ยิม้แยม้แจ่มใส รักเด็กและครูเอาใจใส่นกัเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 5. ปัจจยั
ดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนจดัหาทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนและโรงเรียนไม่มีการ
เรียกเกบ็เงินพิเศษอ่ืนๆ 6. ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีจบการศึกษาสามารถเขา้
เรียนต่อในสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงได ้7. ปัจจยัดา้นการบริการอาหาร ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการจดัใหด่ื้ม
นมฟรีและมีการบริการอาหารกลางวนัท่ีมีคุณภาพ ถูกหลกัโภชนาการ 8.ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ไดแ้ก่ ผูป้กครองสามารถเยี่ยมบุตรหรือขอพบครูไดต้ลอดเวลาทาํการ
ของโรงเรียน 
 เอกชยั ทองพนัธ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองต่อ
การส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลปรียาพร อาํเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย ผล
การศึกษาพบวา่ ผูป้กครองมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน
ในโรงเรียนอนุบาลปรียาพร อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เม่ือเปรียบเทียบกนัทุกดา้นแลว้ ผูป้กครอง
ให้ความสาํคญัปัจจยัดา้นต่างๆ มีการตดัสินใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ส่วน
ใหญ่ ผูป้กครองผูป้กครองมีการตดัสินใจในระดบัมากเกือบทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นค่าธรรมเนียมการ
เรียนและดา้นบทบาทของครูอนุบาลมีการตดัสินใจในระดบัปานกลาง ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบั
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การตดัสินใจมากกวา่ดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ รองลงไป ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและดา้นนโยบายการจดัการโรงเรียน เม่ือจดัลาํดบัความสาํคญัของแต่ละ
ปัจจยัแลว้ ผูป้กครองให้ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนอนุบาลปรียาพรตามลาํดบัความสาํคญัจากความถ่ีสูงสุดไปหาความถ่ีตํ่าสุดไดด้งัน้ี ดา้น
ช่ือเสียงของโรงเรียน ดา้นการพฒันาการของเด็ก ดา้นบทบาทของครูอนุบาล ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน ดา้นการจดัประสบการณ์และกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการพฒันาเดก็ ดา้นนโยบายการจดัการโรงเรียน และดา้นการบริหารงานวิชาการ 
 วิลาวลัย ์สุทธิธรรมรัตน์ (2549) ไดศึ้กษากลยทุธ์การตลาดท่ีโรงเรียนเอกชนใชใ้นการ
รับ นักเรียน ตามทัศนะของผูป้กครองท่ีมีสถานภาพต่างกัน เพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจของ
ผูป้กครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนเก่ียวกบักลยุทธ์การตลาดของ
โรงเรียน และเพื่อทราบขอ้เสนอแนะของผูป้กครองในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนเอกชน 
ผลการวิจยัพบวา่  
 1.  กลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชนในเขตจงัหวดัภูเกต็จากการรับรู้ของผูป้กครอง
ในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
 2.  กลยทุธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชนในเขตจงัหวดัภูเกต็ จากการรับรู้ของผูป้กครอง
ในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อผูป้กครองระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั ดา้นราคาส่งผลต่อผูป้กครองท่ีความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองแตกต่างกนั
การศึกษาแตกต่างกนั ดา้นการจดัจาํหน่ายส่งผลต่อผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพส่วนตวัมากกวา่อาชีพ
อ่ืน และผูป้กครองท่ีรายไดเ้พียง 15,000 – 25,000 บาท มากกว่าผูป้กครองท่ีรายไดม้ากกว่า 35,000 
บาท ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อผูป้กครองท่ีประกอบอาชีพรับจา้งมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ และ
ส่งผลต่อผูป้กครองท่ีมีรายได ้ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท มากกว่าผูป้กครองท่ีมีรายไดร้ะดบั
อ่ืนๆ 
 3.  กลยทุธ์การตลาดทุกกลยทุธ์ไม่วา่จะเป็นกลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจาํหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนเอกชนในเขตจงัหวดัภูเกต็ 

 4.  ผูป้กครองไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้งกนั คือ โรงเรียนจะตอ้งจดั
การศึกษาและบริการต่างๆ อยา่งมีคุณภาพ สามารถสนองความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง 
ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ ความสามารถ มีความรักและเอาใจใส่นกัเรียน มีบุคลิกภาพดี 
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นลินรัตน์  สายศรีบณัฑิต (2552) ไดศึ้กษากลยทุธ์การตลาดในการรับนกัเรียนเขา้เรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือศึกษาการตดัสินใจของผูป้กครองใน
การส่งนกัเรียนเขา้เรียน เพื่อศึกษากลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการส่ง
นกัเรียนเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ผลการวิจยัพบวา่ 

 1.  กลยทุธ์การตลาดในการรับนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา โยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 3 ดา้น และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น เรียง
ตามลาํดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นราคา ตามลาํดบั 

 2.  การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกทางเลือก การพยายาม
กลัน่กรองเร่ืองราว และการพฒันาคิดคน้ตามลาํดบั 

 3.  กลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  ผลการวิเคราะห์พบว่า กลยทุธ์การตลาดท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครราชสีมา อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.05  เรียงลาํดับตามความสําคญั ดังน้ี คือ 
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยมีความสามารถในการ
ทาํนายไดร้้อยล่ะ 89.80 

ตวงรัตน์  สุวรรณไพบูลย ์ (2550) ไดศึ้กษาสภาพการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในจังหวัดน่าน ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ในจงัหวดน่าน ผลการวิจยัพบว่า สภาพการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดัน่าน 
ตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ให้ความสาํคญักบัการบริหารงานตามมาตรฐานทั้งสามดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
มาตรฐานดา้นกระบวนการ และมาตรฐานดา้นปัจจยั โดยมาตรฐานดา้นผูเ้รียน ให้ความสาํคญักบั
มาตรฐานท่ี 6 การให้ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดีมากท่ีสุด มาตรฐานด้าน
กระบวนการ ใหค้วามสาํคญักบัมาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ืออาํนวยต่อ
การเรียนรู้ ส่งเสรืมสุขภาพอนามยั และความปลอดภัยต่อผูเ้รียนและมาตรฐานด้านปัจจัย ให้
ความสาํคญักบัมาตรฐานท่ี 14 ผูบ้ริหารตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
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จตุรงค ์ ลอ้มพิทกัษ ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ กระบวนการ และ
แนวโน้มการส่ือสารการตลาดในอนาคตของสถานีโทรทศัน์ U CHANNEL โดยงานวิจยัน้ีมี
วตัถุประสงคซ่ึ์งแบ่งรูปแบบการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนแรกศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การสร้างแบ
รนดข์องสถานีโทรทศัน์ U CHANNEL ส่วนท่ีสองศึกษาเก่ียวกบักระบวนการการส่ือสารการตลาด
ในการสร้างแบรนดข์องสถานีโทรทศัน์ U CHANNEL และส่วนท่ีสามศึกษาเก่ียวกบัแนวโนม้การ
ส่ือสารการตลาดในอนาคตของสถานีโทรทศัน์ U CHANNEL โดยรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ย
วิธีการการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผูบ้ริหาร บริษทั บีลิงค ์มีเดีย จาํกดั หรือผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์ U 
CHANNEL ผูค้วบคุมการผลิตแบรนด์เป็นสถานีโทรทศัน์ท่ีอยู่มหาวิทยาลยัโดยทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือ
โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และเป็นส่ือสร้างสรรคท่ี์เป็นเวทีใหนิ้สิต นกัศึกษามหาวิทยาลยัสามารถมา
ใชป้ระโยชน์ฝึกฝน เสริมทกัษะรายการ และนิสิต นกัศึกษามหาวิทยาลยัในเครือข่ายสถานีโทรทศัน์ 
U CHANNEL จาํนวน 10 ท่าน ผลการวิจยัสรุปไดว้่า เร่ือง กลยทุธ์การสร้างแบรนด ์ กระบวนการ 
และแนวโนม้การส่ือสารการตลาดในอนาคตของสถานีโทรทศัน์ U CHANNEL เป็นดงัน้ี 1. มีการ
กาํหนดกลยทุธ์การสร้างแบรนด ์คือ การกาํหนดช่ือ U CHANNELใหมี้ความหมายท่ีเขา้ใจง่าย และ
ใชต้ราสัญลกัษณ์เพื่อการสร้างการจดจาํในรูปแบบของ ดอกไม ้ท่ีส่ือถึงความสดใส ร่าเริง และเบิก
บาน ของนิสิต นกัศึกษา รวมไปถึงการวางตาํแหน่งของและสร้างประสบการณ์การทาํงานดา้น
ส่ือมวลชนตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลยั ตลอดจนการเป็นผูผ้ลิต และสร้างสรรคร์ายการให้
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี Computer Graphic มาช่วยในการสร้างสรรค ์
รวมถึงการสร้าง สรรคร์ายการ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นสาระความรู้ และความบนัเทิงควบคู่กนัไปใน
การสร้างแบรนดข์องสถานีโทรทศัน์ U CHANNEL 2. มีการใชก้ระบวนการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ จดจาํ และเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของสถานีโทรทศัน์ U 
CHANNEL ดว้ยการใชส่ื้อการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การใชส่ื้อประสม 
(Multimedia) การใชส่ื้อบุคคล การใชกิ้จกรรมพิเศษทางการตลาด หรือแมแ้ต่การสร้างกระแสดว้ย
คาํพดูแบบปากต่อปาก ในการสร้าง แบรนดส์ถานีโทรทศัน์ U CHANNEL 3. แนวโนม้การขยาย
ฐานกลุ่มมหาวิทยาลยัทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัมากข้ึนเพื่อการกา้วสู่การเป็นผูน้าํดา้นส่ือใหม่ 
ท่ีเนน้เฉพาะกลุ่มนิสิต นกัศึกษา รวมถึงมีการพฒันาในเร่ืองของการจดักิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี และพฒันาคุณภาพของรายการและระบบการออกอากาศใหมี้ความแปลกใหม่
ทนัสมยัดว้ยระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเขา้มาช่วยในการสร้างสรรค์ให้สถานีโทรทศัน์ U 
CHANNEL เป็นแบรนดท่ี์ประสบความสาํเร็จในธุรกิจส่ือใหม่สาํหรับวยัรุ่นอยา่งแทจ้ริง 

สุชนนี  เมธิโยธิน (2555) แนวคิดแรงกดดนัทางการแข่งขนั (competitive forces) ของ 
Porter (1980) ไดเ้สนอการณ์ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงการแข่งขนัของธุรกิจไว ้5ดา้น 
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เรียกว่าแรงกดดนั 5 ประการ (five forces) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีใชป้ระเมินความรุนแรงในการแข่งขนั 
โอกาสในการทาํกาํไร ประเมินความเขม้แข็งและโอกาสทางธุรกิจ ประกอบไปดว้ย 1.แรงกดดนั
ของการเขา้มายงัอุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัรายใหม่ (new entrants) 2.แรงกดดนัจากคู่แข่งขนัราย
เดิมในอุตสาหกรรม (segment rivalry) 3.แรงกดดนัของสินคา้ทดแทน (substitute) 4.แรงกดดนัจาก
อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (buyers) และ 5.แรงกดดนัจากอาํนาจการต่อรองของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 
(suppliers) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงทางการแข่งขนัในตลาด รวมถึงการประเมิน
สภาพการแข่งขนัของธุรกิจวา่อยูใ่นสถานะ ผูน้าํ ผูท้า้ชิง ผูต้าม หรือผูเ้จาะตลาดส่วนเลก็ สาํหรับกล
ยทุธ์ในการแข่งขนันั้น มีหลากหลายวิธีในการชนะคู่แข่งขนั Porter (1980) ไดน้าํเสนอ 3 วิธี คือ 1.
การเป็นผูน้าํทางดา้นตน้ทุนรวม (overall cost leadership) 2.การสร้างความแตกต่าง (differentiation) 
และ 3.การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (focus) ไม่ว่าผูบ้ริหารจะใชว้ิธีใดก็ตามในการชนะการแข่งขนัทาง
ธุรกิจท่ีดี ผูบ้ริหารตอ้งเปล่ียนแปลงใหท้นัตามภาวะปัจจุบนั และแกโ้จทยปั์ญหาของการถูกคุกคาม
จากคู่แข่งให้รวดเร็วท่ีสุด อีกทั้งยงัตอ้งหาแนวป้องกนั และสร้างความเขม้แข็งในตราสินคา้ให้
สามารถครองใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 

DPU



 
บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 การศึกษางานวิจยัเร่ือง “วิเคราะห์การส่ือสารการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน” เป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ โดยมีกรอบคาํถามปลายเปิด
และปลายปิด และการวิเคราะห์เอกสารผูว้ิจยัไดก้าํหนดระเบียบวิธีวิจยัดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 รูปแบบการวจัิย 
 ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะ
ศึกษาในส่วนของผูส่้งสาร โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In- Depth Interview) กบัผูบ้ริหารท่ี
ดูแลและรับผดิชอบในการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

 
3.2 แหล่งข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งแหล่งขอ้มูลการวิจยัออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลประเภทบุคคล คือ ผูบ้ริหาร และ
ผูป้กครอง ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลประเภทเอกสาร งานวิจยั 
บทความ บทสมัภาษณ์ ตาํราวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาด 

และผูป้กครอง ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจะใช้แบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non- 

probability Sampling) และการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยขอ้มูลการแบ่งพื้นท่ีกรุงเทพ ในปี 
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พ.ศ. 2544 กองควบคุมและจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สาํนกัปลดักรงเทพมหานคร ไดจ้ดัแบ่งเขต
ทั้ง 50 สาํนกังานเขตออกเป็น 3 กลุ่ม ตามท่ีตั้งของพื้นท่ี ไดแ้ก่ 

 1. เขตชั้นใน ประกอบดว้ย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย สัมพนัธ
วงศ์ ปทุมวนั บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซ่ือ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง 
คลองเตย จตุจกัร ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ ดินแดง วฒันา 

 2. เขตชั้นกลาง ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ 
ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลดั ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วงั
ทองหลาง คนันายาว สะพานสูง สายไหม 

 3. เขตชั้ นนอก  ประกอบด้วย  11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก 
ลาดกระบงั ตล่ิงชนั หนองแขม บางขนุเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน ทวีวฒันา 

 จึงทาํการสุ่มแบบเจาะจงในการคดัเลือกโรงเรียนอนุบาลท่ีติดอนัดบั Top ten จาํนวน 3 
โรงเรียน ในเขตกรุงเทพชั้นใน ซ่ึงไดแ้ก่ โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลองเตย ในเขตกรุงเทพชั้น
กลาง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลทบัทอง เขตบางเขน และในเขตกรุงเทพชั้นนอก ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลเด่นสยาม เขตลาดกระบงั  

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ จะทาํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูบ้ริหาร
และผูป้ฏิบติังานท่ีดูแลรับผิดชอบในการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจากทั้ง 3 
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ราย และผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนทั้ง 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 
ท่าน 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ขั้นตอนในการสมัภาษณ์แบบมีกรอบคาํถามปลายเปิดและปลายปิดในส่วนของผูบ้ริหาร
และผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

 1. ทาํการติดต่อกบัผูป้ระสานงานและผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยการยื่นจดหมายดว้ยตนเอง
พร้อมรอเขา้สัมภาษณ์เพื่อเก็บขอ้มูลวิจยัท่ีโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่ง พร้อมทั้งขอความ
อนุเคราะห์เขา้สมัภาษณ์ จากนั้นทาํการนดัหมาย 

 2. สาํหรับแนวทางคาํถามนั้นไดจ้ดัพิมพเ์ป็นเอกสารแนบไปพร้อมกบัจดหมายขอความ 
เป็นคาํถามท่ีอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ ประยกุตแ์นวคิดการตรวจสอบการดาํเนินงานการส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการโดยมีประเดน็คาํถาม ในส่วนแรกเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ และ
คาํถามเก่ียวกบักระบวนการการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไปใชใ้นภาพรวม ประกอบดว้ย
ประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
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     2.1 นโยบาย หรือวิสยัทศัน์ 
     2.2 จุดเด่นหรือจุดขายของโรงเรียน 
     2.3 การนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการมาปรับใช ้
     2.4 กลวิธีในการส่งสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
     2.5 ปัจจยัท่ีจะประสบความสาํเร็จ 
     2.6 ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินงาน แนวทางแกไ้ข 
 
 3. เม่ือถึงวนันดัหมาย ขออนุญาตบนัทึกขอ้มูลจากการสนทนาดว้ยเคร่ืองบนัทึกเสียง

และอธิบายให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์รับทราบว่า ขอ้มูลท่ีได้นั้นจะนําไปใช้ในการศึกษา และเป็นขอ้มูล
วิทยานิพนธ์เท่านั้น ทั้งน้ีเพื่อลดความกงัวลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ พร้อมกนัน้ีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ซกัถามผูศึ้กษาก่อน เพื่อสร้างความไวว้างใจและเป็นกนัเอง 

 4. เร่ิมการสมัภาษณ์ โดยยดึแนวทางการสนทนาจากคาํถามท่ีไดเ้ตรียมมา ข้ึนอยูก่บัผูใ้ห้
สัมภาษณ์ดว้ยว่าอาจจะตอบพาดพิงไปถึงประเด็นหรือคาํถามท่ียงัไม่มาถึง ทั้งน้ีผูศึ้กษาสามารถดึง
คาํถามเหล่านั้นข้ึนมาก่อน โดยไม่ตอ้งเรียงลาํดบัก็ได ้ในช่วงทา้ยของการสัมภาษณ์ อาจให้ผูใ้ห้
สมัภาษณ์สรุปประเดน็ท่ีกล่าวถึงอีกคร้ังหน่ึงเพื่อสร้างความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสนทนามาทั้งหมด 

 5. แจง้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ว่าจะนาํขอ้มูลท่ีบนัทึกไวด้ว้ยการจด และท่ีบนัทึกดว้ยเคร่ือง
บนัทึกเสียงไปถอดความและสรุปประเด็น จากนั้นจะนาํเสนอในส่วนของการอภิปรายผล และอีก
ส่วนจะนาํไปสร้างคาํถามสาํหรับแบบสอบถามเพ่ือหาคาํตอบจากผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียน
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือทาํการเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบมีกรอบคาํถามปลายเปิดและปลายปิด 
แลว้ทาํการตรวจขอ้มูล จากนั้นผูว้ิจยัไดจ้ดัแบ่งขอ้มูลตามประเภทหัวเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยใชท้ฤษฎี
แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้การวิเคราะห์ท่ีเป็นไป
อยา่งมีระบบ และครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไดแ้ก่ 

 1. ศึกษากระบวนการในการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นการ
ส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

 2. ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
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3.6 การนําเสนอข้อมูล 
 โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิเคราะห์เน้ือหาของแบบ

สัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) ดงันั้น ผลการวิจยัจะนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ในลกัษณะของการวิจยัเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงในการนาํเสนอจะเป็นรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร
การตลาด กระบวนการในการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน แนวโนม้ของปัญหาและ
อุปสรรคในการส่ือสารการตลาดมาใชใ้นธุรกิจการศึกษาเอกชน ตลอดจนผลลพัธ์จากการส่ือสาร
การตลาด ท่ีโรงเรียนอนุบาลเอกชนนาํมาใช ้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการ
ส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

 

3.7 ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 
 ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2554 – สิงหาคม 2554 เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยแบ่งออกเป็น 

3 ระยะดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาช่ือและส่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์  
 ระยะท่ี  2 : ขั้นตอนการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัจะทาํการนดัหมายสมัภาษณ์ และพดูคุยดว้ย
ตนเอง 
 ระยะท่ี 3 : ขั้นตอนสรุปขอ้มูล ผูว้ิจยัจะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกการรวบรวม
เอกสาร แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์มาใชใ้นการอภิปรายสรุปผลงานวิจยั 
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บทที ่4  

ผลการวจิัย 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง “ วิเคราะห์การส่ือสารการตลาดโรงเรียน
อนุบาลเอกชน ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียน
อนุบาลเอกชน  และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียน
อนุบาลเอกชน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานทางดา้นการส่ือสารการตลาดในโรงเรียนอนุบาลเอกชนชั้นนาํท่ีใหค้วามสาํคญัดา้นการ
ส่ือสารองคก์ร ไดแ้ก่        1.โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  2.โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม 3.โรงเรียนทบัทอง 
จาํนวนโรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 6 คน และผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียน โรงเรียน
ละ 5 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 15 คน 

 ผลการวจัิย 

 ปัญหานําวิจัยที่ 1 กระบวนการ การส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็น
อยา่งไร 

 จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบกระบวนการการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการไปใชข้องผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาด ดงัต่อไปน้ี 

 แต่ละโรงเรียนจะมีการทบทวนแผนการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง การประเมิน
สภาพแวดลอ้ม หาจุดเด่นของตนเองแลว้ดึงออกมานาํเสนอโดยผา่นส่ือหลายๆอยา่งรวมกนัเพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถทาํให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัแบรนดข์องโรงเรียนและไดรั้บความนิยม
มากข้ึน และมีแนวคิดท่ีจะสร้างความแตกต่างในภาพลกัษณ์โรงเรียนให้ชดัเจนข้ึนเพื่อดึงดูดความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกระบวนการการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีดงัน้ี 

 1. การทบทวนแผนการตลาด 
  การทบทวนแผนการตลาดเป็นเหมือนกบัการประเมินผลการทาํงานท่ีผา่นมา ซ่ึงทาํได้

หลายวิธี ดงัท่ีผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาดแต่ละโรงเรียนใหข้อ้มูล ดงัน้ี 
  อาจารยว์ิวรรณ สารกิจปรีชา ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กล่าวว่า “ปกติแลว้

ทางโรงเรียนจะทบทวนแผนการตลาด โดยจะมีการพิจารณากลยุทธ์การตลาดแลว้เลือกกลยุทธ์
การตลาดท่ีไดว้างแผนไวใ้ห้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์นโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียน ซ่ึง
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นโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียนเราก็คือให้เด็กไดรั้บการเตรียมพร้อมท่ีจะรับมือกบัเทคโนโลยี
การส่ือสารและการวิวฒันาการอ่ืนๆ ท่ีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยการจดัเรียนอุปกรณ์ใหม่ๆ 
เก่ียวกบัการเรียนรู้ และจดัหลกัสูตรการเรียนให้ เด็กไดก้า้วหน้าไปพร้อมกบัเทคโนโลยีเหล่านั้น
ดว้ย แต่ในขณะเดียวกนั โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ไดป้ลูกฝังให้ เด็กมีความภูมิใจในตนเอง มีความ
พอใจในความเป็นไทย อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมไทย และมีคุณธรรมมีความรับผดิชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม เพื่อการอยู่ในโลกร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข ทั้งหมดน้ี  จึงกลายมาเป็น
วิสยัทศัน์ของทางโรงเรียนคือ รักการเรียนรู้ ริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีคุณธรรมประจาํใจ ทางโรงเรียน
ไดพ้ยายามศึกษาวิธีการสอนและทฤษฎีใหม่ๆ ต่างๆ เก่ียวกบัพฒันาการเด็ก การทาํงานของสมอง 
วิธีการเรียนรู้ อยา่งสมํ่าเสมอตลอดเวลา การศึกษาหาขอ้มูล ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ นั้น ไม่ไดมี้
จาํกดัเฉพาะท่ีโรงเรียนเท่านั้น แต่เด็กๆ ยงัสามารถศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจไดจ้ากชุมชน จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จากหนังสือ ซีดีรอม อินเตอร์เน็ต จากท่ีบา้น จากบุคคลต่างๆ ท่ีบา้น และในชุมชน 
ดงันั้น การเรียนรู้จึงเกิดข้ึนไดทุ้กวนั ทุกท่ี ทุกเวลา และเกิดข้ึนไดต้ลอดชีวิต” (วิวรรณ สารกิจปรีชา, 
2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 

  อาจารยว์ราภรณ์ ศุภสร ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
กล่าวว่า “การทบทวนแผนการตลาดของเรานั้นจะคาํนึงถึงกลยุทธ์ท่ีเราจะนาํมาใชใ้นการวางแผน
การตลาดให้สอดคลอ้งกบันโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียนเรา” (วราภรณ์ ศุภสร, 2555, 7 
มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 

  อาจารยป์ระนอม ล่ิมทอง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม กล่าวว่า “ก่อนท่ี
เราจะเร่ิมลงมือปฏิบัติตามแผนการตลาดนั้ นเราจะมีการทบทวนแผนการตลาดให้ตรงกับ
วตัถุประสงค ์นโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียนเรา โดยทางโรงเรียนมีนโยบายจดัการเรียนการ
สอนโดยให้เด็กเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเน้นให้เด็กเป็น เด็กดี เก่ง มีความสุข โดยใชแ้นวความคิดแบบ 
Thinking School ผา่นการจดัการเรียนการสอน มีเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนคุณภาพ ท่ีมุ่ง
ส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนให้ เต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา โดยจดับรรยากาศและส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีทศันคติท่ีดี
ต่อการเรียน มีทกัษะในการคน้ควา้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
และเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ โดยวิสัยทศัน์ของทางโรงเรียนคือ มุ่งมัน่ 
พฒันาการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ ตั้งมัน่ ในการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคน ยึดมัน่ ในคุณธรรม
และอุดมการณ์” (ประนอม ล่ิมทอง, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
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  อาจารย์มณฑิรา ทิพย์สุวรรณ ซ่ึงเป็นอาจารย์ผูป้ฏิบัติงานด้านการตลาดโรงเรียน
อนุบาลเด่นสยาม กล่าววา่ “การท่ีเราจะดาํเนินการทางการตลาดนั้นไม่ใช่ว่าเราจะทาํไปโดยคาํนึงถึง
วตัถุประสงคด์า้นเดียวแต่เราตอ้งมีการพิจารณา ทบทวนแผนการตลาดเพื่อจะไดว้างกลยุทธ์และ
วิธีการท่ีถูกตอ้งใหต้รงกบันโยบายและวิสยัทศัน์ของโรงเรียนเราดว้ย” (มณฑิรา ทิพยสุ์วรรณ, 2555, 
7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 

 อาจารยอ์ญัจลา จารุมิลินท ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทบัทอง กล่าวว่า “นโยบายและ
วิสยัทศัน์เป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะเป็นเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้นเราจะตอ้งมีการพิจารณาการวางแผน
การตลาดให้ตรงกับนโยบายและวิสัยทศัน์เราท่ีตั้ งไว  ้โดยเน้นการสร้างทกัษะการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ชีวิตตอ้งมีความสมดุลกนั จึงไดน้ําแนวคิด ทฤษฎี การสร้างความสมดุล ท่ีมีหลกั
ปฏิบัติตามแนวหลักธรรม คือ มัชฌิมาปฏิปทา (การเดินสายกลาง) มาเป็นหลักในการจัดทาํ
หลกัสูตรการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกนั และปูพื้นฐานการเรียนรู้น้ี ตั้งแต่ในระดบัเด็ก
ปฐมวยั เพราะถา้เดก็ไดรั้บพื้นฐานท่ีมีความมัน่คง สมดุลทางทกัษะการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต 
เด็กก็จะสามารถนาํทกัษะและประสบการณ์น้ี ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุข โดย
วิสัยทศัน์ของโรงเรียน อบอุ่น ปลอดภยั ไดค้วามรู้ คู่คุณธรรม ภายใตแ้นวการทาํงานตามปรัชญา ท่ี
จะสร้างความสมดุลทางวิชาการ และ  กิจกรรมเพื่อนาํนกัเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ” (อญัจลา จารุมิลิ
นท, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 

  อาจารยภ์สัรา  งวดชยั ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนทบัทอง กล่าว
ว่า “ในเร่ืองการวางแผนการตลาดนั้นแน่นอนอยูแ่ลว้ว่าเราจะมีการพิจารณา ทบทวนแผนการตลาด
ท่ีมีแนวทางกลยุทธ์ในการท่ีจะสามารถทาํให้บรรลุวตัถุประสงค์ในนโยบายและวิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนเรา” (ภสัรา  งวดชยั, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 

โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นต่างก็นั้นใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการตลาด
โดยกระบวนการส่ือสารการตลาดคือ มีการทบทวนการตลาดอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับ
วตัถุประสงค ์นโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงนโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
นั้นมีความแตกต่างกนัไปตามเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงเรียน และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนใน
การปฏิบติัทางการตลาดเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของโรงเรียน 

 2. การวิเคราะห์คู่แข่ง  
  การวิเคราะห์คู่แข่งทาํให้โรงเรียนเขา้ใจถึงสถานการณ์การแข่งขนักับคู่แข่ง โดย

ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาดในแต่ละโรงเรียนใหข้อ้มูล ดงัน้ี  
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  อาจารยว์ิวรรณ สารกิจปรีชา ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กล่าวว่า “ปัจจุบนั
คู่แข่งเรามีเพ่ิมข้ึนและนบัวนัคู่แข่งก็มีการสร้างความเขม้แขง็ให้กบัตนเองดว้ยวิธีการต่างๆมากมาย 
เราจึงตอ้งมีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถต่อสู้กบัคู่แข่งของเราได”้ (วิวรรณ สารกิจปรีชา, 2555, 7 
มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 

  อาจารยว์ราภรณ์ ศุภสร ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
กล่าวว่า “ถา้พูดถึงคู่แข่งแลว้เราได้มีการประเมินไวแ้ลว้ว่าปัจจุบนัคู่แข่งมีศกัยภาพสูงข้ึน และ
อนาคตขา้งหนา้กมี็ทีท่าวา่จะน่ากลวัมากข้ึน ดงันั้นเรากต็อ้งมีแผนท่ีจะรับมือกบัการตลาดในอนาคต
ขา้งหนา้” (วราภรณ์ ศุภสร, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 

  อาจารยป์ระนอม ล่ิมทอง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม กล่าวว่า “ตอนน้ี
โรงเรียนอนุบาลเอกชนหลายแห่งต่างกห็ากลยทุธ์มาใชใ้นการแข่งขนัทางการตลาดมากข้ึนซ่ึงเราจะ
ประมาทคู่แข่งเราไม่ไดเ้ลย ซ่ึงโรงเรียนเราจึงตอ้งวางแผนการตลาดอยา่งระมดัระวงั” (ประนอม ล่ิม
ทอง, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 

  อาจารยม์ณฑิรา ทิพยสุ์วรรณ ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาล
เด่นสยาม  กล่าวว่า  “ คู่แข่งเรานั้ นนับวันจะเติบโตข้ึนเ ร่ือยๆ  จะเห็นได้จากการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ท่ีหลากหลายและการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัตนเองไวอ้ยา่งดีและน่าเช่ือถือ ” (มณฑิ
รา ทิพยสุ์วรรณ, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยอ์ญัจลา จารุมิลินท ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทบัทอง กล่าวว่า“โรงเรียนอนุบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานครมีหลายแห่งซ่ึงต่างก็เป็นคู่แข่งท่ีจะประมาทไม่ได ้เราจะตอ้งมีกลยทุธ์มา
แข่งขนักบัคู่แข่งเราใหไ้ดเ้พื่อทาํใหโ้รงเรียนเราเป็นท่ีหน่ึงไปตลอด” (อญัจลา จารุมิลินท, 2555, 7 
มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยภ์สัรา  งวดชยั ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนทบัทอง กล่าว
วา่ “ในบรรดาโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้งหลายกค็งคิดเช่นเดียวกบัเราคิดในเร่ืองของคู่แข่งท่ีต่างก็จะ
ทาํให้โรงเรียนของตนเองนั้นอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงทาํให้ต่างก็ตอ้งหาวิธีการท่ีจะสามารถแข่งกบั
คู่แข่งได”้ (ภสัรา  งวดชยั, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นต่างก็มีการวิเคราะห์คู่แข่งของตนเองเพื่อการ
วางแผนการตลาดท่ีมีทิศทางและสามารถดาํรงอยู่และแข่งขนักับคู่แข่งได้ภายใตก้ารแข่งขนัท่ี
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงในการวิเคราะห์คู่แข่งนั้นส่วนใหญ่จะมีการศึกษาลกัษณะศกัยภาพของโรงเรียน
คู่แข่งและเปรียบเทียบกบัศกัยภาพของโรงเรียนตนเอง เพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างและความ
เป็นไปไดข้องโอกาสทางการตลาดต่อไป 
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 3. การประเมินสภาพแวดลอ้ม  
 การประเมินสภาพแวดลอ้มทาํให้โรงเรียนเขา้ใจถึงสถานการณ์ของทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์รเพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข่งของตน และโอกาสทางการตลาด โดยผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาดในแต่ละโรงเรียนใหข้อ้มูล ดงัน้ี  

 อาจารยว์ิวรรณ สารกิจปรีชา ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กล่าวว่า “การท่ีทาง
โรงเรียนเรามีการประเมินสภาพแวดลอ้มนั้นทาํให้เราทราบว่าจุดแข็ง จุดอ่อนเราเป็นอย่างไร 
บางคร้ังเรากห็าโอกาสจากจุดแขง็ของเราเพ่ือลบจุดอ่อนของเรา บางคร้ังก็มีการส่งครูไปศึกษาดูงาน
ท่ีต่างประเทศเพ่ือดูระบบการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน เพื่อจะไดน้าํส่ิงท่ีคิดว่า
น่าจะเป็นแนวทางมาพฒันาโรงเรียนใหมี้ศกัยภาพมากข้ึน” (วิวรรณ สารกิจปรีชา, 2555, 7 มีนาคม. 
ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยว์ราภรณ์ ศุภสร ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
กล่าวว่า “นอกจากเราจะวิเคราะห์คู่แข่งแลว้เรายงัตอ้งคาํนึงถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัว่า
กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นอยา่งไร ตอ้งการอะไร และมีแนวโนม้จะเป็นเช่นไรในอนาคต ดงันั้นทาง
โรงเรียนจะมีการประชุมผูป้กครอง เพื่อเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆท่ีทางผูป้กครองตอ้งการและ
โรงเรียนสามารถบริหารจดัการใหไ้ด”้ (วราภรณ์ ศุภสร, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล) 
  อาจารยป์ระนอม ล่ิมทอง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม กล่าวว่า “ถา้ถาม
ว่าจุดอ่อนเรามีหรือไม่ ตอบว่าก็มีนะคะแต่ว่าเราจะนาํจุดแข็งของเรามาใชใ้นการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูป้กครองแค่นั้นกถื็อวา่เรากมี็กลยทุธ์เดด็อีกอยา่งหน่ึง แต่ว่าก็จะตอ้งมีการสาํรวจ
ดูสภาพแวดลอ้มของเราดว้ยวา่ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเรามีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ และถา้
เปล่ียนเราจะมีกลยทุธ์อ่ืนใดรองรับ ซ่ึงทางเราก็มีการปรึกษาหารือกนัอยูเ่ป็นประจาํ” (ประนอม ล่ิม
ทอง, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยม์ณฑิรา ทิพยสุ์วรรณ ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาล
เด่นสยาม กล่าววา่ “บางทีเวลาเรามองดูสถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มทั้งตวัเราเองและคู่แขง็ทาํให้
ทราบว่าเราจะมีโอกาสท่ีจะสู้กบัคู่แข่งเราอย่างไรบา้ง ซ่ึงทาํให้โรงเรียนเราตอ้งคอยสังเกตการ
เปล่ียนแปลงโดยตลอด” (มณฑิรา ทิพยสุ์วรรณ, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 
 อาจารยอ์ญัจลา จารุมิลินท ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทบัทอง กล่าวว่า“ในการประเมิน
สภาพแวดลอ้มในแง่ของคู่แข่งเป็นจุดเร่ิมตน้ของเราท่ีจะสามารถนํามาเป็นแนวทางในการหา
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โอกาสท่ีจะนาํเอาจุดเด่นของเราเขา้สู้กบัคู่แข่งได”้ (อญัจลา จารุมิลินท, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยภ์สัรา  งวดชยั ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนทบัทอง กล่าว
ว่า “ ทางเราก็มีการประเมินสภาพแวดลอ้มตลอดเวลาไม่เคยห่าง เน่ืองจากเราจะประมาทคู่แข่งเรา
ไม่ไดเ้ลยดงันั้นทางโรงเรียนเราจะมีการส่งครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนอ่ืนท่ีใหญ่กว่า ” (ภสัรา  
งวดชยั, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ ง 3 แห่งนั้ นต่างก็ให้ความสําคัญกับการประเมิน
สภาพแวดลอ้มเพราะทาํให้เลง็เห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร โดยอาจมีการส่งครูไปศึกษาดูงานตามโรงเรียนใหญ่ๆทั้งต่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และมีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของเราเพ่ือหาแนวทางในปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสภาพแวดลอ้ม 

 4. การหาจุดเด่นของตนเอง 
 จุดขาย คือ จุดเด่นของสินคา้ท่ีเป็นเหตุผลใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น  จุดขายจึงเขา้มามี
ส่วนเก่ียวพนักับงานทางดา้นการตลาดในเร่ืองของการวางตาํแหน่งสินคา้ หรือจุดครองใจของ
ผลิตภณัฑใ์นตลาด (Product Position in Market) ซ่ึงหมายถึง การพิจารณาดุลยภาพของตลาด
ผลิตภณัฑโ์ดยรวมทั้งตลาดว่า ผลิตภณัฑช์นิดน้ีมีขอ้แตกต่างอะไรบา้งกบัคู่แข่งขนัในตลาด ผูผ้ลิต
หรือเจา้ของผลิตภณัฑจึ์งควรเลือกจุดครองใจหรือจุดเด่นท่ีสุดของสินคา้ท่ีสามารถยกข้ึนมาใชใ้น
การเสนอขายและใชเ้ป็นจุดสาํคญัในการส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นจุดท่ีจะใชย้ ํ้าทั้งในดา้น
การโฆษณาและการขาย    เพื่อทาํใหเ้กิดภาพท่ีเด่นชดัเก่ียวกบัสินคา้ตวัน้ีในใจของผูบ้ริโภค (ทิวากร 
เหล่าลือชา. 2546) ดงันั้นในส่วนของโรงเรียนย่อมตอ้งมีจุดเด่นหรือจุดขายท่ีแตกต่างกนั โดย
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัในแต่ละโรงเรียนเล่าใหฟั้งดงัน้ี  
 อาจารยว์ิวรรณ สารกิจปรีชา ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กล่าวว่า “โรงเรียน
อนุบาลกุ๊กไก่มุ่งเนน้การให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่เด็กอยา่งใกลชิ้ดเนน้การจดักิจกรรม
หลากหลายให้เด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้เด็กลา้คิด กลา้ถาม กลา้แสดงออก ถ่ายทอดความ
คิดเห็นและเรียนรู้ไดดี้ ทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์และหนังสือให้เด็กสืบคน้ ฝึกทกัษะเรียนรู้ไดอ้ย่าง
เต็มท่ี มีคอมพิวเตอร์ให้เด็กใช้ในห้องเรียนอนุบาลทุกห้อง มีหลกัสูตรพิเศษให้เลือกเรียน เช่น 
ภาษาองักฤษกบัครูเจา้ของภาษา บลัเล่ต ์เทควนัโด และดนตรี โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและให้ความสาํคญัในการส่ือสารระหว่างผูป้กครอง
และครูอยา่งสมํ่าเสมอ” (วิวรรณ สารกิจปรีชา, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 
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 อาจารยว์ราภรณ์ ศุภสร ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
กล่าวว่า “ จุดเด่นท่ีเราคิดว่าสามารถดึงความสนใจของนักเรียนและผูป้กครองได้คือ หลกัสูตร
การศึกษาของเราท่ีมีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีหลากหลายและทนัสมยั เช่นกิจกรรมบลัเล่ย ์เทควนั
โด คียบ์อร์ด ภาษาองักฤษท่ีเรียนกบัครูเจา้ของภาษา” (วราภรณ์ ศุภสร, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่าย
การตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัจุดเด่นดา้นอ่ืนๆของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่เพิ่มเติมจากการ
สมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 
 อาจารยว์ิวรรณ สารกิจปรีชา ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กล่าวว่า “ อตั
ลกัษณ์ของโรงเรียนเราก็คือรักการเรียนรู้ ริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีคุณธรรมประจาํใจ ส่วนเอกลกัษณ์
คืออนุรักษว์ฒันธรรมไทย  เรียนรู้อยา่งทนัสมยั  กา้วไกลเทคโนโลยี จากอตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์
ของโรงเรียนเป็นแบบน้ี ดงันั้นทางโรงเรียนจึงมีการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนเน้นให้เด็กได้
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้เด็กกลา้คิด กลา้ถาม กลา้แสดงออก ถ่ายทอดความคิดเห็น และเน้นความ
ทันสมัยโดยใช้ทฤษฏใหม่ๆ ในปัจจุบันมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น Brain Based 
Learning การเรียนรู้ตามผลวิจัยเก่ียวกับสมอง, Multiple Intelligence หรือ พหุปัญญา 
Constructivism, ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน, -- โปรเจคแอพโพรช
, Creative Curriculum หลกัสูตรพฒันาความคิด สร้างสรรค ์และ Montessorri มอนเตสซอร่ี มีการ
ใชส่ื้อ ICT ในการจดัการเรียนการสอนแต่ยงัคงลกัษณะความเป็นไทยมีการปลูกฝังให้เด็กมีใจรัก
วฒันธรรมไทย ซ่ึงโรงเรียนเรากมี็การจดัการเรียนการสอนท่ีไดม้าตรฐาน สมศ. โดยจดัใหห้ลกัสูตร
การสอนท่ีใหเ้ดก็มีลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแ้ก่ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายและจิตดี รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย มี
ความสามารถในการส่ือสาร และคิดแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการส่งเสริม
การจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้ถูกสุขลกัษณะให้เอ้ือต่อการพฒันาสุขภาพอนามยันกัเรียน 
เช่น ความสะอาดของอาคารเรียน ห้องนํ้ า สระว่ายนํ้ า และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ส่วนดา้นสุขอนามยั
นกัเรียนอ่ืนๆ เช่น การจดัอาหารกลางวนัท่ีสะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ และมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 
และยงัมีการส่งเสริมให้นกัเรียนเล่นและแข่งขนักีฬา ดนตรีเพ่ือสุขภาพกาย จิตใจ และอารมณ์ท่ีดี” 
(วิวรรณ สารกิจปรีชา, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ในความคิดเห็นเร่ืองจุดเด่นของโรงเรียน
อนุบาลกุ๊กไก่จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 
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 ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “ จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่คือเป็นโรงเรียนอยูใ่กล้
บา้น และมีคุณภาพดี มีกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็กไดเ้ขา้ร่วม” (นฤมล อรรถคุณากร, 2555, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล)  
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าววา่ “ จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ตรงกบัใจท่ีตอ้งการใหลู้ก
เขา้เรียนค่ะ คือครูมีประสบการณ์ ประกอบดว้ยครูทั้งชายและหญิง ใจเยน็ อ่อนโยน การเรียนการ
สอนเน้นการใช้อุปกรณ์ของเล่น (ธรรมชาติ) ในการสอนให้เด็กคิด สอนทกัษะให้เด็ก เด็กจะมี
ความสุขมาก ความรู้สึกของเราท่ีดู เหมือนกับลูกของเราได้ไปเขา้ค่ายความคิดทุกวนั น่าจะมี
ความสุขมากๆ ท่ีสาํคญัโรงเรียนมีนโยบายสอนวินยัให้เด็กมีความเป็นระเบียบ รับผดิชอบ เด็กดูมี
ความสุข แมว้่าการมาโรงเรียนของลูกตอ้งใชเ้วลาเดินทาง 20- 25 นาทีค่ะ” (สิรินทิพย ์ภู่ประเสริฐ, 
2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าวว่า “ จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่คือเป็นโรงเรียนท่ีมีการ
บริการท่ีดี มีระบบการจดัการท่ีเยี่ยม และดูแลนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี” (วรัญญา อยูฤ่กษ,์ 2555, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าวว่า “ จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่คือเป็นโรงเรียนท่ีมีความ
น่าเช่ือถือในคุณภาพการศึกษา ดา้นวิชาการ ดา้นกิจกรรมทุกอยา่งในโรงเรียนน้ีถือว่าดี” (สุริยะ วงศ์
สาโรจ, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าวว่า “ จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่คือเป็นโรงเรียนดี มี
คุณภาพ และการสอนก็ถือว่าดีเพราะครูมีความสามารถและอุปกรณ์ทุกอยา่งทนัสมยั” (ศรัญย ูทอง
มาก, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 สรุปไดว้่าผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คือ
เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและอยู่ใกลบ้า้น และมีระบบการจดัการ การเรียนการสอนท่ีดี มีอุปกรณ์
การเรียนท่ีทนัสมยัซ่ึงความคิดเห็นของผูป้กครองนั้นสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
อาจารยป์ฏิบติัการฝ่ายการตลาด 
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 อาจารยป์ระนอม ล่ิมทอง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม กล่าวว่า “ถา้เป็น
จุดเด่นดา้นอตัลกัษณ์ของโรงเรียนเราก็คือ  มีความเป็นเลิศ ตั้งมัน่ ในการเอาใจใส่ดูแลนกัเรียนทุก
คน ยึดมัน่ ในคุณธรรมและอุดมการณ์ เอกลกัษณ์ คือ เรียนรู้อยา่งมีความสุข สนุกสนาน มีระเบียบ
วินยั กลา้คิด กลา้แสดงออก แกปั้ญหาดว้ยตนเอง และเราไดมี้การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของเรา เช่น มีการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสูตร Project base 
learning และใชแ้นวความคิดแบบ Thinking School ผา่นการจดัการเรียนการสอน มีเป้าหมายใน
การจดัการเรียนการสอนคุณภาพ ท่ีมุ่งส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนให้ เต็มศกัยภาพของแต่ละ
บุคคล ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จดับรรยากาศและส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ซ่ึง
จะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน มีทกัษะในการคน้ควา้และแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติ ส่วน
กิจกรรมนอกหลกัสูตรก็จะมี ดนตรี กีฬา รําไทย มารยาทไทย เป็นตน้ ซ่ึงในการจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเราน้ีได้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีให้นักเรียนมี
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัน้ี อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข และปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย  ์เป็นประมุข มีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตใจท่ีดีงาม และสามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั ส่วนดา้นการส่งเสริมสุขภาพอนามยั
เด็ก เช่น การจดัหอ้งเรียนใหป้ลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท มีความสะอาด หอ้งนํ้ าสะอาดถูกสุขลกัษณะ 
มีอาหารกลางวนัท่ีสะอาด และถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อให้เด็กมี
ร่างกายท่ีแขง็แรง” (ประนอม ล่ิมทอง, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามในความคิดเห็นเร่ืองจุดเด่นของโรงเรียน
อนุบาลเด่นสยามจาํนวน 5 คน ดงัน้ี 
 ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามคือโรงเรียนไม่ไกล
จากบา้น และเป็นโรงเรียนดี ครูดี การเรียนการสอนท่ีเป็นระบบดี” (กิตติศกัด์ิ บุญยศ, 2555, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล)  
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าววา่ “จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามคือโรงเรียนมีการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพระดบัหน่ึง และอยู่ใกลไ้ปรับไปส่งไดส้ะดวก” (วิลาวลัย ์วงักุล, 2555, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าวว่า “จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามคือ” (สุจิตรา นาม
วงศม์, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
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 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าวว่า “จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามคือคุณภาพ และค่า
เทอมไม่แพงมาก ระบบดูแลดี” (มณฑิรา ติรโรจน์, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าวว่า “จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามคือโรงเรียนมี
มาตรฐาน มีการสอนคุณธรรมจริยธรรมสมํ่าเสมอ มีการจดัการท่ีดี ดูแลดี” (วรัญญา แสงใส, 2555, 
14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 สรุปไดว้า่ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามคือ
โรงเรียนใกลบ้า้น มีระบบจดัการดูแลนกัเรียนท่ีดี มีการเรียนการสอนท่ีมาตรฐานมีคุณภาพซ่ึงความ
คิดเห็นของผูป้กครองนั้ นสอดคล้องกับความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารย์ปฏิบัติการฝ่าย
การตลาด 
 อาจารยอ์ญัจลา จารุมิลินท ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทบัทอง กล่าวว่า“จุดขายของทบั
ทอง มาจากอตัลกัษณ์ของโรงเรียนคือ "สร้างความ สมดุลทางวิชาการ และ กิจกรรม เพื่อนาํนกัเรียน
สู่ความเป็นเลิศ" และเอกลษัณ์ของโรงเรียนก็คือ อบอุ่น ปลอดภยั ไดค้วามรู้ คู่คุณธรรม ซ่ึงโรงเรียน
จึงไดส่้งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบติัจริง สร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเอง จากการเรียนรู้ผา่นโครงงาน (Project Approach) พฒันาแนวการเรียนการสอนตามหลกัของ
Reggio Emilia ท่ีเช่ือว่าเด็กทุกคนมีความอยากท่ีจะเรียนรู้ โดยโรงเรียนทบัทอง เนน้การเรียนการ
สอนให้อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นไทย เด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บการพฒันาในทุกดา้นเหมาะสมกบัวยั 
ส่วนกิจกรรมเสริมหลกัสูตรกจ็ะมี ดนตรี กีฬา ศิลปะ และการรําไทยซ่ึงสามารถใหเ้ด็กเลือกเรียนได้
ตามความสนใจและความถนัดและกิจกรรมการเรียนการสอนเราน้ีก็สอดคล้องกับหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้เด็กมีคุณลักษณะดังน้ี มีความสามารถในการคิด และการ
แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั ช่ืนชม และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการ
ออกกาํลงักาย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ร่างกาย
เจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัเด็กสมํ่าเสมอ 
เช่น มีการจดัสภาพแวดลอ้ม อาคารและห้องเรียนให้สะอาด บรรยากาศดี มีการจดัการอาหารกลาง
วนัท่ีสะอาด ปลอดภยัและมีคุณค่าทางโภชนาการ ” (อญัจลา จารุมิลินท, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. 
การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยภ์สัรา  งวดชยั ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนทบัทอง กล่าว
ว่า “โรงเรียนเราจะมีจุดเด่นทั้งทางกายภาพ เช่นสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนน่าอยู่ และอุปกรณ์การ
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เรียนการสอนครบครัน มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีระบบการจดัการท่ีดี” (ภสัรา งวดชยั, 2555, 7 
มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผลการสัมภาษณ์ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนทบัทองในความคิดเห็นเร่ืองจุดเด่นของ
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จาํนวน 5 คน ดงัน้ี 
 ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “ จุดเด่นของโรงเรียนทบัทองคือมีบรรยากาศท่ีดี มีอุปกรณ์
ครบและทนัสมยั มีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย” (อินทิรา แกลว้กลา้, 2555, 14 มีนาคม. 
ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล)  
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าวว่า “ จุดเด่นของโรงเรียนทบัทองคือโรงเรียนมีระบบการสอนท่ี
มีคุณภาพ ครูส่วนใหญ่เก่ง มีความสามารถ และดูแลนกัเรียนดี” (สิทธิชยั สิทธิวฒันา, 2555, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าวว่า “ จุดเด่นของโรงเรียนทบัทองคือมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มีกิจกรรมให้เลือกเยอะ เด็กชอบเรียนกิจกรรมต่างๆเพราะเรียนแลว้มีความสุข” (หน่ึงฤทยั หาวนั, 
2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าววา่ “ จุดเด่นของโรงเรียนทบัทองคือมีหลกัสูตรการสอนท่ีดีเยีย่ม 
มีอุปกรณ์การเรียนท่ีหลากหลาย” (สุธิดา ใจงาม, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าววา่ “ จุดเด่นของโรงเรียนทบัทองคืออยูใ่กลบ้า้น เดินทางสะดวก 
เป็นโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพ” (จิราวรรณ ศรีทอง, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 
 สรุปไดว้า่ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจุดเด่นของโรงเรียนทบัทองคือโรงเรียน
มีบรรยากาศในโรงเรียนดี มีอุปกรณ์ครบ กิจกรรมท่ีหลากหลาย การสอนดี และครูมีความสามารถ
ซ่ึงความคิดเห็นของผูป้กครองนั้นสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารและอาจารยป์ฏิบติัการ
ฝ่ายการตลาด 
 จะเห็นไดว้่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นต่างก็มีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไป
อาจมีคลา้ยกนัเป็นบางส่วน แต่โดยรวมแลว้มีความแตกต่างกนัอยู่พอสมควรซ่ึงจุดเด่นน้ีจะสามาร
นาํมาเป็นจุดดึงความสนใจของเป้าหมายหากนาํมานาํเสนออย่างเหมาะสมเพ่ือตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจากผลการสัมภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 
3 แห่งนั้นผูป้กครองมีความเห็นดา้นจุดเด่นของโรงเรียนตรงตามความเห็นของผูบ้ริหารและอาจารย์
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ส่ือ หรือมีการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน เก่ียวกบันโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียน และบรรดา
กิจกรรมของทางโรงเรียน”  (วิวรรณ สารกิจปรีชา, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 
 อาจารยว์ราภรณ์ ศุภสร ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
กล่าววา่ “ท่ีผา่นมาเราไดมี้การวางแผนการตลาดในการเขา้ถึงผูป้กครอง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาใน
เว็บไซต์โรงเรียน ป้ายโฆษณาหน้าโรงเรียน และอาจจะมีการลงหนังสือพิมพเ์วลาชนะเลิศการ
แข่งขนัดา้นต่างๆของนกัเรียน ซ่ึงเรามุ่งเนน้ในการสร้างความน่าเช่ือถือเพราะคู่แข่งเราก็เยอะ บางที
ตอ้งดึงจุดขายของเราออกมาให้เห็นว่าเราเด่นและดีกว่า” (วราภรณ์ ศุภสร, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่าย
การตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยป์ระนอม ล่ิมทอง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม กล่าวว่า “ก่อน
หนา้นั้นโรงเรียนเราก็มีการประชาสัมพนัธ์หลายรูปแบบเหมือนกนั ประกาศลงในอินเทอร์เน็ตบา้ง 
ทาํป้ายโฆษณาบา้ง เน่ืองจากตอนแรกๆท่ีเร่ิมก่อตั้งยงัไม่มีใครรู้จกัเรา แต่ปัจจุบนัน้ีแทบไม่ตอ้ง
โฆษณาเลยนักเรียนก็เขา้มาสมคัรจนลน้และตอ้งมีการคดัเลือกอย่างเขม้งวดเพราะเรารับจาํนวน
จาํกัดด้วย ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะตอนน้ีใครๆก็รู้จักเราแล้ว ผูป้กครองก็เห็นศักยภาพของ
โรงเรียนเราแลว้ว่าเป็นโรงเรียนดีท่ีในอนัดบัตน้ๆของเขตน้ี และจะเห็นไดจ้ากผลงานการแข่งขนั
ของนกัเรียนทั้งดา้นวิชาการ ดา้นกีฬา และกิจกรรมต่างๆเราควา้รางวลัมาหมดค่ะและเป็นท่ีรู้กนัว่า
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ไม่ไดเ้งินสนบัสนุนจากทางภาครัฐ ทางเราตอ้งเป็นผูที้บริหารจดัการ ดงันั้น
เราต้องใช้การประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือต่างๆ เพื่อส่ือถึงการเรียนการสอนของเรา เพื่อให้
ผูป้กครองตดัสินใจส่งลูกหลานเขา้มาเรียน” (ประนอม ล่ิมทอง, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยม์ณฑิรา ทิพยสุ์วรรณ ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาล
เด่นสยาม กล่าวว่า “ถา้พูดถึงการวางแผนการตลาดเราก็เคยทาํนะคะ แต่ตอนน้ีแทบไม่ตอ้งทาํเลย
เพราะรับสมคัรทีไรนกัเรียนก็มาจนลน้ทุกที ไม่อยากโฆษณามากเพราะรับไม่ไหวค่ะ แต่ก่อนเราก็
วางแผนกนัเป็นระบบนะคะมีฝ่ายการตลาดช่วยกนัวางแผน มีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ช่วยกนัโฆษณาทั้ง
เสียงตามสาย ทั้งลงเวบ็ไซต ์ทั้งป้ายประกาศ เราทาํมาหมดแลว้ค่ะ จนกระทัง่ตอนน้ีทุกคนรู้จกัมาก
ข้ึนและทราบถึงช่ือเสียงของเราว่าเป็นโรงเรียนดีแห่งหน่ึงในแถบน้ี” (มณฑิรา ทิพยสุ์วรรณ, 2555, 
7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล)  
 อาจารยอ์ญัจลา จารุมิลินท ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทบัทอง กล่าวว่า “ส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญั
ในการบริหารจดัการโรงเรียนกคื็อการประชาสมัพนัธ์ตนเองใหค้นหมู่มากไดรู้้จกัเรา ถา้เราไม่มีการ
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ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนเราอาจมีแค่นักเรียนท่ีมีทาํเลท่ีพกัในรัศมีใกล้ๆ ซ่ึงโรงเรียนเรามีการการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียนในเวบ็ไซต ์วารสารโรงเรียน แผ่นพบั ป้ายโฆษณา แต่ส่วนใหญ่เราจะลง
ขอ้มูลในเว็บไซต์มากท่ีสุดเพราะผูป้กครองสามารถเขา้ถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว และ
งบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นการส่ือสารการตลาดค่อนขา้งสูง แต่เราตอ้งใชง้บประมาณอยา่งจาํกดัและ
คุม้ค่ามากท่ีสุด ” (อญัจลา จารุมิลินท, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยภ์สัรา  งวดชยั ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนทบัทอง กล่าว
ว่า “เรามีการวางแผนการตลาดอย่างรัดกุมและเหมาะสม เพราะปัจจุบนัการแข่งขนัทางการตลาด
ค่อนขา้งสูง โรงเรียนคู่แข่งมีจาํนวนมากข้ึน ซ่ึงโรงเรียนเราไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองและผูท่ี้
สนใจได้รับข่าวสารทั้ งในเว็บไซต์โรงเรียน ป้ายโฆษณาต่างๆ และก็ได้รับผลตอบรับดี และ
ผูป้กครองก็มัน่ใจในคุณภาพของโรงเรียนเราดว้ยเพราะเรามีผลงานท่ีโดดเด่นหลายดา้นทั้งวิชาการ
และกิจกรรม” (ภสัรา  งวดชยั, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 จะเห็นไดว้่าโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่นั้นให้ความสําคญักบัการวางแผนการตลาดโดย
กระบวนการส่ือสารการตลาดคือมีการทบทวนการตลาด คือวิเคราะห์คู่แข่ง วิเคราะห์จุดเด่นของ
ตนเอง  และมีขั้ นตอนในการส่ือสารการตลาด  คือได้มีการใช้ส่ือแบบผสมผสานในการ
ประชาสมัพนัธ์เช่นโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ป้ายประกาศ และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ส่วนแนวคิดการส่ือสาร
ดา้นการตลาดนั้นจะเห็นไดว้่า โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จะเนน้กลยทุธ์ดา้นการผสมผสานหรือบูรณา
การ โดยนาํเอารูปแบบการประชาสัมพนัธ์หลายๆแบบมาร่วมกนัในการตระหนกัรู้ในแบรนดข์อง
โรงเรียนโดยการสร้างความแตกต่างในภาพลกัษณ์ของโรงเรียนให้เห็นว่าดีกว่าโรงเรียนอ่ืน  ส่วน
โรงเรียนอนุบาลเด่นสยามนั้นก็มีการวางแผนการตลาดมาเป็นอย่างดีจนทาํให้โรงเรียนไดรั้บความ
นิยมอย่างเห็นไดช้ดั โดยกระบวนการส่ือสารการตลาดก็คือ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 
เช่นพฤติกรรมความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย มีขั้นตอนการประชาสัมพนัธ์แบบบูรณาการส่ือสาร
แบบต่างๆ และใชแ้นวคิดแบบบูรณาการ เช่นเดียวกนักบัโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ และโรงเรียนทบั
ทองนั้น มีการวางแผนการตลาดอยา่งดี และมีกระบวนการส่ือสารการตลาดท่ีหลากหลายผสมผสาน
กนัเพื่อใหถึ้งกลุ่มเป้าหมาย 
 สรุปโดยภาพรวมแลว้ทั้งโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นต่างก็มีกระบวนการการ
ส่ือสารการตลาดท่ีคลา้ยกนั ซ่ึงสรุปไดด้งัตารางดงัน้ี 
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ผูป้ฏิบติังานด้
ตลาดแบบบูร
พนัธ์การเผยแ
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 จากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งมีแนวคิดการเพิ่มมูลค่าของ
แผนการตลาดโดยมีการนาํเอาบทบาททางกลยุทธ์ของการส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น การโฆษณา
ทัว่ไป และการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเวบ็ไซตโ์รงเรียน วารสารโรงเรียน 
หรือป้ายประกาศโฆษณาต่างๆ โดยนาํเอามาทาํงานร่วมกนั เพื่อใหส้ามารถส่ือสารท่ีมีความชดัเจน 
ต่อเน่ืองและไดผ้ลดีท่ีสุด การนาํการส่ือสารทางการตลาดเขา้มาใชใ้นการโปรโมทโรงเรียน โดย
ส่วนใหญ่ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ในการเป็นการวางแผนงานท่ีจะสร้างและรักษา
ค่าความนิยมของทางโรงเรียน และความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนและกลุ่มผูป้กครอง การสร้าง
ความพึงพอใจในความสัมพนัธ์กบักลุ่มของผูป้กครอง ทั้งยงัใชก้ารโฆษณา (Advertising) โดยการ
ผ่านส่ือวิทยุ วารสาร ท่ีเก่ียวกบัเด็ก และส่ือออนไลน์ ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่ม
ผูป้กครองในการตดัสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียน ทั้งยงัเป็นการสร้างช่ือใหก้บัโรงเรียนให้
เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไปกลวิธีการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไปใชข้องโรงเรียน
ทั้ง 3 แห่งนั้นคลา้ยคลึงกนั คือต่างก็สร้างช่ือเสียงของโรงเรียนโดยการสร้างผลงานของโรงเรียน
และมีการประชาสัมพนัธ์จุดเด่นของโรงเรียนเพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัผูป้กครองนกัเรียน และ
ผูป้กครองส่วนใหญ่รับรู้และรับทราบข่าวสารจากการประชาสัมพนัธ์หลายรูปแบบทั้งทางเวบ็ไซต ์
การบอกต่อของผูป้กครองและป้ายประกาศโฆษณาต่างๆ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่แสดง
รายละเอียดการสมัภาษณ์เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียนดงัน้ี 
  ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “ทราบขอ้มูลการรับสมคัรนกัเรียนทางเวบ็ไซตโ์รงเรียน 
และผูป้กครองท่านอ่ืนๆ” (นฤมล อรรถคุณากร, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าวว่า “ทราบข่าวการรับสมคัรเขา้เรียนจากเพื่อนบา้น และเขา้ดูใน
อินเทอร์เน็ตดว้ย” (สิรินทิพย ์ภู่ประเสริฐ, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าวว่า “ทราบขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนและการรับสมคัร
นกัเรียนจากเวบ็ไซต ์และผูป้กครองท่านอ่ืนๆแนะนาํมา” (วรัญญา อยูฤ่กษ,์ 2555, 14 มีนาคม. 
ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าวว่า “ทราบข่าวการรับสมคัรนกัเรียนโดยตรงจากทางโรงเรียน 
และมีเพื่อนบา้นแนะนาํดว้ย” (สุริยะ วงศส์าโรจ, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหว่าง
บุคคช) 

DPU



84 

 

 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าวว่า “ขอ้มูลกิจกรรมของโรงเรียนและการรับสมคัรเรียนท่ีทราบ
ไดม้าจากเวบ็ไซตข์องโรงรียน” (ศรัญย ูทองมาก, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 
 สรุปไดว้่าผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน การรับสมคัรนกัเรียน และการนาํเสนอผลงานนกัเรียนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจาก
เวบ็ไซตโ์รงเรียน และการแนะนาํจากผูป้กครองท่านอ่ืนๆและทราบจากทางโรงเรียนโดยตรง ซ่ึงจะ
เห็นวา่การรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารของผูป้กครองนั้นไดรั้บผา่นส่ือท่ีหลากหลาย 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามแสดง
รายละเอียดการสมัภาษณ์เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียนดงัน้ี 
 ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “ไดข้อ้มูลการรับสมคัรเขา้เรียนจากการแนะนาํของเพ่ือน
บา้น ในชุมชน และในอินเทอร์เน็ต” (กิตติศกัด์ิ บุญยศ, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าวว่า “ข่าวสารการรับสมคัรของโรงเรียนนั้นไดรั้บจากเพื่อนบา้น
แนะนาํมาและเห็นนักเรียนในแถวๆบา้นมาเรียนท่ีน่ีกนัดว้ย” (วิลาวลัย ์วงักุล, 14 มีนาคม. 
ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล)  
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าวว่า “ทราบขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและการรับสมคัร
จากทางโรงเรียนโดยตรง และจากผูป้กครองท่านอ่ืนๆดว้ย” (สุจิตรา นามวงศ์, 14 มีนาคม. 
ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าววา่ “ไดข้อ้มูลการโฆษณาโรงเรียนและการรับสมคัรนกัเรียนจาก
ทางอินเทอร์เน็ต วารสารโรงเรียนและจากการประชาสัมพนัธ์ในชุมชน” (มณฑิรา ติรโรจน์, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าวว่า “ไดข้อ้มูลจากการประชาสัมพนัธ์ โฆษณากิจกรรมโรงเรียน
ในชุมชน และทางอินเทอร์เน็ต” (วรัญญา แสงใส, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหว่าง
บุคคล) 

 สรุปไดว้่าผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามไดรั้บข่าวสารการรับสมคัรเรียน การ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์กิจกรรมโรงเรียนผา่นส่ือหลายช่องทาง ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต วารสารโรงเรียน 
และการแนะนาํของผูป้กครองท่านอ่ืนๆ 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างผูป้กครองโรงเรียนทบัทองแสดงรายละเอียด
การสมัภาษณ์เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียนดงัน้ี 
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 ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการรับสมคัรจากทางโรงเรียนผ่าน
เวบ็ไซตโ์รงเรียน และการแนะนาํของเพ่ือนบา้น” (อินทิรา แกลว้กลา้, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าวว่า “ทราบขอ้มูลการสมคัรเรียน และกิจกรรมโรงเรียนจากทาง
โรงเรียนโดยตรง และการประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซตโ์รงเรียน” (สิทธิชยั สิทธิวฒันา, 14 มีนาคม. 
ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล)  
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าวว่า “ไดข้อ้มูลประชาสัมพนัธ์โรงเรียน และกิจกรรมต่างๆจาก
ทางอินเทอร์เน็ต และผูป้กครองท่านอ่ืนๆ” (หน่ึงฤทยั หาวนั, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าวว่า “ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลกิจกรรมโรงเรียนและการรับสมคัร
โดยตรงจากทางโรงเรียน และในอินเทอร์เน็ตดว้ย” (สุธิดา ใจงาม, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าวว่า “ไดรั้บข่าวสารการสมคัรนักเรียนจากเพ่ือนบา้น แลใน
เวบ็ไซตโ์รงเรียน” (จิราวรรณ ศรีทอง, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 สรุปไดว้่าผูป้กครองส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลการรับสมคัร การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
นกัเรียนจากการแนะนาํของผูป้กครองท่านอ่ืนๆ และจากการประชาสัมพนัธ์ทางอินเทอร์เน็ตผ่าน
เวบ็ไซตโ์รงเรียน 
 จากผลการสัมภาษณ์ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งส่วนใหญ่จะ
ไดรั้บข่าวสารการรับสมคัร การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน กิจกรรมและผลงานนกัเรียนท่ีหลากหลาย
ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซตโ์รงเรียน โฆษณาผ่านเวบ็ไซตต่์างๆ วารสารโรงเรียน และการแนะนาํ
จากผูป้กครองท่านอ่ืนๆ ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีสามารถทาํให้เขา้ถึงผูป้กครองไดค้รอบคลุมหลายกลุ่มไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มผูป้กครองท่ีชอบใช้อินเทอร์เน็ตหรือกลุ่มผูป้กครองท่ีอ่านวารสารโรงเรียนหรือส่ือ
ส่ิงพิมพอ่ื์นๆ  

6.2   กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อใชใ้นการสร้างช่ือเสียง 
  ช่ือเสียงของโรงเรียนเป็นปัจจยัสําคญัในการนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการดึงดูดความ

สนใจของกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านการส่ือสารทางการตลาด โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง
ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งจากการสมัภาษณ์เก่ียวกบัช่ือเสียงของโรงเรียนดงัน้ี 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่แสดง
รายละเอียดการสมัภาษณ์เก่ียวกบัช่ือเสียงของโรงเรียนดงัน้ี 
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 ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “ช่ือเสียงโรงเรียนสําคญัมาก เพราะช่ือเสียงบ่งบอกถึง
คุณภาพของโรงเรียน และช่ือเสียงของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ท่ีโดดเด่นก็คือ กิจกรรมการเรียนการ
สอนและหลกัสูตรของโรงเรียนท่ีเนน้ให้นักเรียนปฏิบติัจริง มีกิจกรรมให้เลือกเรียนมากมาย เช่น
บลัเล่ต ์เทควนัโด และดนตรี” (นฤมล อรรถคุณากร, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าวว่า “ช่ือเสียงโรงเรียนสาํคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากหากโรงเรียนดี มี
มาตรฐานก็จะเป็นท่ียอมรับของผูป้กครอง ส่วนช่ือเสียงของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ก็จะมีการเรียนรู้
เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั และกิจกรรมให้นักเรียนเลือกเรียนท่ีหลากหลาย” (สิรินทิพย ์ภู่ประเสริฐ, 
2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าวว่า “ช่ือเสียงสาํคญัอยูแ่ลว้ หากช่ือเสียงของโรงเรียนดีแสดงว่า
ระบบการเรียนการสอนตอ้งดีดว้ยอยา่งท่ีโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ก็จะมีช่ือดา้นการเรียนภาษาองักฤษ
จากเจา้ของภาษา มีกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อความสามารถของเด็กให้เลือกเรียนท่ีหลากหลาย” 
(วรัญญา อยูฤ่กษ,์ 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าววา่ “ช่ือเสียงกมี็ความสาํคญันะหากมีช่ือเสียงดา้นดีก็น่าตดัสินใจ
เลือกมากกวา่และโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ช่ือเสียงดา้นมีการดูแลนกัเรียนดี ละมีกิจกรรมใหเ้ด็กไดฝึ้ก
ปฏิบติัจริง และเรียนรู้ดว้ยตนเอง” (สุริยะ วงศส์าโรจ, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าวว่า “ช่ือเสียงนั้นสาํคญัท่ีสุดเพราะหากเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพก็
ยอ่ม เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดซ่ึงโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่นั้นมีช่ือเสียงดา้นการจดัการท่ีดีและหลกัสูตร
การสอนท่ีทนัสมยั” (ศรัญย ูทองมาก, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 สรุปไดว้่าผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าช่ือเสียง
ของโรงเรียนเป็นส่ิงสาํคญัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานและต่างก็เล็งเห็นว่า
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่มีช่ือเสียงดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัให้
นกัเรียนลงปฏิบติัจริงและมีกิจกรรมใหเ้รียนรู้หลากหลาย 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามแสดง
รายละเอียดการสมัภาษณ์เก่ียวกบัช่ือเสียงของโรงเรียนดงัน้ี 
 ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “ช่ือเสียงก็สําคญัแต่คุณภาพสําคญักว่า หากช่ือเสียงดี 
คุณภาพโรงเรียนดีก็ตดัสินใจเลือกซ่ึงโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามนั้นมีช่ือเสียงดา้นระบบการดูแล
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นกัเรียนท่ีดี และมีการสอนโดยเน้นมารยาท คุณธรรมจริยธรรม” (กิตติศกัด์ิ บุญยศ, 2555, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าวว่า “ช่ือเสียงของโรงเรียนถือว่าสาํคญัมาก ถา้ช่ือเสียงไปในทาง
ท่ีไม่ดีก็ไม่กลา้ตดัสินใจเลือกและท่ีเลือกโรงเรียนน้ีเน่ืองจากมีช่ือดา้นกิจกรรมซ่ึงมีการส่งนกัเรียน
แข่งขนักีฬา เชียร์ลีดเดอร์ก็ไดรั้บรางวลัชนะเลิศเกือบทุกคร้ัง” (วิลาวลัย ์วงักุล, 2555, 14 มีนาคม. 
ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าวว่า “ช่ือเสียงโรงเรียนตอ้งมาก่อนอยูแ่ลว้ การเลือกโรงเรียนให้
ลูกตอ้งหาโรงเรียนท่ีดี มีมาตรฐานช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ อยา่งโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามเคา้ก็มีช่ือ
ดา้นการจดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนเขา้ร่วมแลว้สร้างช่ือเสียงใหโ้รงเรียน” (สุจิตรา นามวงศ,์ 2555, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าววา่ “ช่ือเสียงโรงเรียนกเ็ป็นส่ิงสาํคญัในการตดัสินใจเลือก เพราะ
ตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพ มาตรฐานของโรงเรียนก่อนเสมอและท่ีเลือกเรียนโรงเรียนเด่นสยามน้ีเพราะมี
ช่ือดา้นผลงานนกัเรียนในการแข่งขนักิจกรรมต่างๆทีสามารถสนบัสนุนความสามารถนกัเรียนได้
อยา่งเตม็ท่ี” (มณฑิรา ติรโรจน์, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าวว่า “ช่ือเสียงสาํคญัมากๆ เพราะก่อนการตดัสินใจเลือกตอ้งดูว่า
โรงเรียนมีคุณภาพหรือไม่ มีผลงานดา้นใดบา้ง น่าเช่ือถือหรือไม่และโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามน้ีมี
ช่ือเสียงดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสนบัสนุนความสามารถนักเรียนและมีการเนน้การสอนเร่ือง
มารยาทและคุณธรรมใหแ้ก่นกัเรียน” (วรัญญา แสงใส, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล) 

 สรุปได้ว่าผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า
ช่ือเสียงของโรงเรียนเป็นส่ิงสาํคญัเพราะตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพ ความน่าเช่ือถือของโรงเรียนเป็นหลกั
ก่อนการตดัสินใจเลือกโรงเรียน และไดใ้หค้วามเห็นว่าโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามมีช่ือเสียงดา้นการ
ดูแลนกัเรียน การสอนท่ีเนน้คุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียนโดยส่งเขา้แข่งขนัจน
ไดรั้บรางวลัมากมาย 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างผูป้กครองโรงเรียนทบัทองแสดงรายละเอียด
การสมัภาษณ์เก่ียวกบัช่ือเสียงของโรงเรียนดงัน้ี 
 ผูป้กครองคนท่ี 1 กล่าวว่า “ช่ือเสียงของโรงเรียนสําคญัมากเพราะแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนและท่ีเลือกโรงเรียนน้ีให้ลูกเรียนเพราะมีช่ือเสียงด้านการจัด
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บรรยากาศของโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ไดน่้าเรียนและมีอุปกรณ์ทนัสมยัครบครัน” (อินทิรา แกลว้
กลา้, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 2 กล่าวว่า “ช่ือเสียงของโรงเรียนก็นบัไดว้่าเป็นส่ิงสาํคญัยิ่งเพราะเรา
ตอ้งมองถึงลกัษณะของโรงเรียน สภาพแวดลอ้ม และคุณภาพของโรงเรียนซ่ึงต่างก็ส่งผลถึงช่ือเสียง
เช่นกนั และโรงเรียนทบัทองน้ีมีห้องเรียนและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและบรรยากาศดี” (สิทธิชยั สิทธิ
วฒันา, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล)  
 ผูป้กครองคนท่ี 3 กล่าววา่ “ช่ือเสียงสาํคญัมากสาํหรับการตดัสินในเลือกโรงเรียนใหลู้ก 
เพราะเราตอ้งมัน่ใจ และเช่ือถือในคุณภาพของโรงเรียนก่อนและโรงเรียนน้ีมีช่ือดา้นการจดัการ
สอนท่ีเป็นระบบ การดูแลช่วยเหลือดี และบรรยากาศโรงเรียนน่าเรียน” (หน่ึงฤทยั หาวนั, 2555, 14 
มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 4 กล่าวว่า “ช่ือเสียงจะว่าไม่สาํคญัก็ไม่ใช่ เพราะช่ือเสียงนั้นบ่งบอกถึง
คุณลกัษณะของโรงเรียนว่ามีสภาพเป็นอย่างไร ไดม้าตรฐานหรือไม่ ก่อนจะตดัสินในเลือกให้
ลูกหลานเขา้ไปเรียน ท่ีเลือกโรงเรียนน้ีเพราะเคา้มีช่ือเสียงดา้นสถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ อุปกรณ์
ครบและทศันียภาพสวย น่าใหลู้กเรียน” (สุธิดา ใจงาม, 2555, 14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคล) 
 ผูป้กครองคนท่ี 5 กล่าวว่า “ช่ือเสียงของโรงเรียนนั้นถือไดว้่าสาํคญัมากเพราะก่อนเรา
จะตดัสินใจเราตอ้งแน่ใจก่อนว่าโรงเรียนน้ีดีจริงหรือไม่ ซ่ึงโรงเรียนทบัทองน้ีมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
พร้อมทนัสมยั โรงเรียนสวยบรรยากาศสดใสเหมาะสมกบัเด็กวยัน้ีมาก” (จิราวรรณ ศรีทอง, 2555, 
14 มีนาคม. ผูป้กครอง. การส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 สรุปไดว้่าผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนทบัทองส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัช่ือเสียงของ
โรงเรียนก่อนการตดัสินใจเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานเน่ืองจากเห็นว่าช่ือเสียงนั้นมาจากคุณภาพ 
มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และผูป้กครองรับรู้ถึง
ช่ือเสียงของโรงเรียนทบัทองว่าเป็นโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศน่าเรียน มีอุปกรณ์การเรียนครบและ
ทนัสมยัและมีระบบดูแลนกัเรียนดี 
 จากผลการสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกบัช่ือเสียงของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่ง
จะเห็นไดว้่าช่ือเสียงของโรงเรียนนั้นมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนของผูป้กครอง
นกัเรียนท่ีจะเลือกให้บุตรหลานไดเ้ขา้เรียน ซ่ึงช่ือเสียงของแต่ละโรงเรียนนั้นก็มีความแตกต่างกนั
ไปตามเอกลกัษณ์ของโรงเรียน และในการสร้างช่ือเสียงของโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่จะมีการพฒันา
ทั้งดา้นแหล่งเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนใหโ้ดดเด่น 

DPU



89 

 

ตารางท่ี 4.1 สรุปกระบวนการ และการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการใน ธุรกิจ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน 

 
โรงเรียน กระบวนการ ขั้นตอน แนวคดิ 

อนุบาลกุ๊กไก่ 1.ทบทวนแผนการตลาด 
2. วิเคราะห์สถานการณ์การ
ส่ือสารการตลาด 

1. วเิคราะห์คู่แข่ง 
2. วิเคราะห์จุดเด่นของ
ตนเอง 
3. วางแผนโฆษณา
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ท า ง
เวบ็ไซต ์ส่ือส่ิงพิมพ ์

1.กลยุท ธ์ด้านความแตก 
ต่ างแล้ว เป รียบเ ทียบกับ
คู่แข่งเพ่ือสร้างจุดยืนของ
ตนเอง และสร้างความหน้า
เช่ือถือ 
2.กล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร ผสม 
ผ ส า น ใ น ก า ร ป ร ะ ช า 
สัมพันธ์ เ พ่ือให้บรรลุเป้า 
หมาย 

อนุบาลเด่นสยาม 1.ทบทวนแผนการตลาด 
2. วิเคราะห์สถานการณ์การ
ส่ือสารการตลาด 

1. วเิคราะห์คู่แข่ง 
2. วเิคราะห์จุดเด่นตนเอง 
3.ว า ง แ ผ น โ ฆ ษ ณ า
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต ์
วารสารโรงเรียน 

1.กลยุท ธ์ด้านความแตก 
ต่ างแล้ว เป รียบเ ทียบกับ
คู่แข่งเพ่ือสร้างจุดยืนของ
ตน เอ ง  และส ร้ า งคว าม
น่าเช่ือถือ 
2.กล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร ผสม 
ผ ส า น ใ น ก า ร ป ร ะ ช า 
สัมพันธ์ เ พ่ือให้บรรลุเป้า 
หมาย 

ทบัทอง 1.ทบทวนแผนการตลาด 
2. วิเคราะห์สถานการณ์การ
ส่ือสารการตลาด 

1. วเิคราะห์คู่แข่ง 
2. วเิคราะห์จุดเด่นตนเอง 
3. วางแผนโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต ์
วารสารโรงเรียน 

1.กลยุท ธ์ด้านความแตก 
ต่ างแล้ว เป รียบเ ทียบกับ
คู่แข่งเพ่ือสร้างจุดยืนของ
ตน เอ ง  และส ร้ า งคว าม
น่าเช่ือถือ 
2.กล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร ผสม 
ผ ส า น ใ น ก า ร ป ร ะ ช า 
สัมพันธ์ เ พ่ือให้บรรลุเป้า 
หมาย 
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 จากตารางท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 โรงเรียนมีกระบวนการ 
และการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีคลา้ยคลึงกนั คือมีการการทบทวนแผนการ
ตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง ประเมินสภาพแวดลอ้ม หาจุดเด่นของตนเองแลว้ดึงออกมานาํเสนอโดยผา่น
ส่ือหลายๆอยา่งรวมๆกนัเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถทาํให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัเอกลกัษณ์
ของโรงเรียนและได้รับความนิยมมากข้ึน และมีแนวคิดท่ีจะสร้างความแตกต่างในภาพลกัษณ์
โรงเรียนใหเ้ห็นชดัเจนข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงในการสร้างภาพลกัษณ์ของ
โรงเรียนนั้นส่วนใหญ่อาศยัการส่ือสารการตลาดเพื่อนาํเสนอภาพลกัษณ์และดึงดูดความสนใจของ
ผูป้กครองให้ส่งเด็กมาเรียนท่ีโรงเรียน และในทางออ้มนั้นก็ทาํให้เป็นท่ีรู้จกัของสาธารณชนดว้ย 
กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลจึงอาศยัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงใช้
ส่ือท่ีหลากหลายเพื่อตอบโจทยข์องโรงเรียนอนุบาลเอง 
 
 ปัญหานําวิจัยที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน เป็นอยา่งไร 
 จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารพบปัญหาและอุปสรรคในการนาํไปใชแ้นวคิดการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ปัญหาคุกคามจากภายนอก (Threats) 
  จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาดโรงเรียนอนุบาล
เอกชนเก่ียวกบัปัญหาคุกคามจากภายนอกไดด้งัน้ี 
 อาจารยว์วิรรณ สารกิจปรีชา ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ กล่าววา่ “ปัญหาอยู่
ท่ีภยัคุกคามภายนอก คือ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดก้ล่าววา่เดก็ท่ีกาํลงัโตช่วงน้ีมีปริมาณท่ีลดลง 
เน่ืองจากพอ่แม่คุมกาํเนิดเลยทาํใหเ้ดก็ลดลง มีผลทาํใหเ้กิดการกระจายไปยงัท่ีต่าง ๆ ดงันั้น หาก
ถามวา่เราไดจ้าํนวนนกัเรียนท่ีตอ้งการไหม คาํตอบคือได ้ แต่สมยัก่อนเราไดเ้ป็น 3 เท่า เรากค็ดั
ออกไปเยอะและเรากล็ดออกเหลือประมาณ 2 เท่า นัน่คือ เราคดัใหไ้ดต้ามจาํนวนท่ีเราตอ้งการอยูซ่ึ่ง 
เม่ือก่อนเราสามารถคดัเลือกไดเ้ยอะกวา่น้ี นัน่คือ ‘ภยั’ ซ่ึงกคื็อ ประเดน็ของปริมาณของเดก็ท่ีลดลง
อยูแ่ลว้ และประเดน็ท่ีสองคือ เม่ือก่อนไม่ตอ้งแข่งกบัโรงเรียนของรัฐ อยา่งเช่นวา่ โรงเรียนหน่ึงรับ
นกัเรียนต่อชั้นได ้ 30 คนเท่านั้น ทางโรงเรียนของรัฐกไ็ม่แคร์ เพราะใชทุ้กอยา่งของรัฐหมด แต่
ปัจจุบนัอาจารยเ์ขามองวา่มนัจะทาํรายไดพ้อสมควร เขารับแลว้เกบ็เงินเท่าเอกชนเลย แลว้ถาม
เก่ียวกบัค่านิยมของผูป้กครองวา่อยากใหเ้รียนอะไรระหวา่งรัฐกบัเอกชน แม่กอ็ยากใหเ้รียนสาธิต
จุฬาฯ, สาธิตเกษตรฯ ซ่ึงมนัฝังในความคิดของเขาอยูแ่ลว้ และถา้ดูจริง ๆ แลว้ พวกส่ิงอาํนวยความ
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สะดวกของเราดีกวา่เยอะในแง่อุปกรณ์หรือการใหทุ้นการศึกษาเพราะฉะนั้นคือความทนัสมยั แต่วา่
กจ็ะเลือกไปของรัฐดีกวา่” (วิวรรณ สารกิจปรีชา, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การส่ือสารระหวา่ง
บุคคล) 
 อาจารยว์ราภรณ์ ศุภสร ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
กล่าววา่ “การสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียนจะมีปัญหาในตอนแรกท่ีตอ้งเจอกบัคู่แข่งท่ีมีการโฆษณา
หลายช่องทางแข่งกบัเราแต่เราก็มีกลยุทธ์ในการดึงจุดขายของเราออกมาและสร้างช่ือเสียงจาก
ผลงานของเราจนทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน” (วราภรณ์ ศุภสร, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล)  
 อาจารยม์ณฑิรา ทิพยสุ์วรรณ ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนอนุบาล
เด่นสยาม กล่าวว่า “ปัญหาท่ีพบก็คงเป็นการแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมากข้ึนและคู่แข่งก็มีการประกาศ
โฆษณาแข่งกบัเราเช่นกนั” (มณฑิรา ทิพยสุ์วรรณ, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยอ์ญัจลา จารุมิลินท ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนทบัทอง กล่าวว่า “โรงเรียนเอกชน
อยูใ่นฐานะท่ีลาํบากมากในปีน้ีเพราะฉะนั้น จาํเป็นท่ีตอ้งมีการส่ือสารมากข้ึนในเร่ืองของการท่ีจะ
ให้นกัเรียนมาเรียน ซ่ึงภาวะของโรงเรียนเอกชนท่ีตอ้งเจอกบัเร่ืองของการแข่งขนัดา้นการศึกษาท่ี
เพิ่มมากข้ึนในปัจจุบนั ปีน้ีเป็นปีพิเศษ เน่ืองจากมีมหาวิทยาลยัเพ่ิมข้ึนจากเดิมมีอยูป่ระมาณ 80 หรือ 
90 เอกชนประมาณ 50 ของรัฐประมาณ 40 พอเพิ่มข้ึนอีก 50 แห่ง เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งยิง่
ท่ีมีโรงเรียนเพ่ิมข้ึนมาใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาแข่งขนักบัโรงเรียนเอกชน ท่ีค่าเล่าเรียนถูก
กว่า แลว้ก็เปิดรับแบบไม่อั้นดว้ยแลว้ แต่ทางเราก็คิดว่าเหตุการณ์ท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนในวนัน้ี เราก็ได้
เตรียมการตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมาในเร่ืองของการทาํความเขา้ใจกบันักเรียน เช่นมีการทาํ
ตลาดหลาย ๆ อย่างท่ีเราทาํซ่ึงหน่ึงในการเตรียมความพร้อมดา้นการแข่งขนัคือการตั้งฝ่ายบริหาร
ส่ือสารการตลาดท่ีพฒันาจากหน่วยงานดา้นการประชาสมัพนัธ์โดยมองวา่การตั้งฝ่ายบริหารส่ือสาร
การตลาดเป็นการเช่ือมต่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีดีระหว่างโรงเรียนกบัคนภายนอกท่ีเรียกว่าส่ือสาร
การตลาดไกลกว่าการประชาสัมพนัธ์ การประชาสัมพนัธ์นั้นมีนยัยะสาํคญัของการส่ือฝ่ายเดียว แต่
การส่ือสารการตลาดเป็นลกัษณะส่ือสารให้รู้ ขณะเดียวกนัทาํให้รับทราบเอาขอ้มูลจากคนรับสาร
เหล่านั้นกลบัคืนมา “เพื่อเราจะไดป้รับตวัเราเองทาํให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และยงัพบว่า 
“ปัจจุบนัโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีการแข่งขนักนัสูงมาก บางรายจึงตอ้งทาํการตลาดเชิงรุกแย่งชิง
ลูกคา้กันตรง ๆ และยิ่งจะตอ้งแข่งขนักันมากข้ึน อย่างไรก็ตามยอมรับว่าโรงเรียนอนุบาลของ
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รัฐบาลยงัไดเ้ปรียบอยูใ่นแง่ของค่าใชจ่้าย”  (อญัจลา จารุมิลินท, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 โดยรวมทาํให้เห็นภาพว่าโรงเรียนอนุบาลเผชิญปัญหาคุกคามจากภายนอกคลา้ยๆ กนั
ไดแ้ก่  

 นโยบายรัฐท่ีทาํให้จาํนวนเด็กลดลงมาก และการแข่งขนักบัโรงเรียนรัฐบาลซ่ึงเป็น
โรงเรียนท่ีมีทุนอุดหนุนจากรัฐบาลเตม็ท่ี  
 ค่านิยมของผู้ปกครองในการเลือกสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงของรัฐบาล ท่ีนิยมโรงเรียนท่ีมี
การแข่งขนัสูง ซ่ึงเม่ือสามารถเขา้เรียนโรงเรียนดังกล่าวได้ก็จะถือเป็นเกียรติยศช่ือเสียงของ
ครอบครัวท่ีบุตรหลานสามารถสอบเขา้โรงเรียนนั้นได ้ในขณะท่ีโรงเรียนเอกชนเม่ือมีการรับสมคัร
จะไม่ได้คดัเลือกเพราะรับหมดซ่ึงทาํให้ผูป้กครองบางคนไม่ภาคภูมิใจทั้งๆ ท่ีเป็นโรงเรียนท่ีมี
อุปกรณ์ครบ และมีคุณภาพเช่นกนั เน่ืองจากค่านิยมทางสงัคม    
 ค่าเทอม เป็นอุปสรรคสําคญั ทั้งน้ีโรงเรียนท่ีค่าเทอมแพง ก็จะมีความเขม้แข็งด้าน
เงินทุนสนับสนุนท่ีมากกว่า  แต่ในทางกลบักนัผูป้กครองจาํนวนมากเลือกท่ีจะส่งบุตรหลานไป
ศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลเอกชนอ่ืนๆ ท่ีมีค่าใชจ่้ายถูกกวา่ และมีจาํนวนโรงเรียนเพิ่มมากข้ึนดว้ย  

 ค่าใช้จ่ายในการทําการตลาด การท่ีจะเจาะกลุ่มเป้าหมายนั้นตอ้งใชว้ิธีการตลาดเชิงรุก
ซ่ึงกต็อ้งมีค่าใชจ่้ายเช่นกนั ซ่ึงเสียเปรียบคู่แข่งท่ีเป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ีค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ไดรั้บการ
สนบัสนุนจากรัฐบาล 

 
 2. ปัญหาภายในองค์กร 
 จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัหน้าท่ีฝ่ายการตลาดโรงเรียนอนุบาลเอกชน
เก่ียวกบัปัญหาภายในองคก์รมีดงัน้ี 
 อาจารยป์ระนอม ล่ิมทอง ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม กล่าวว่า “จากจุด
แขง็ของสถาบนั นัน่คือ การท่ีผูบ้ริหารยอมรับ การมีนโยบาย และการใหโ้อกาสอยา่งเตม็ท่ี และการ
บริหารการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางอยูท่ี่เดียวทุกอยา่งอยูท่ี่เดียวกนั แต่ขอ้เสียคือ 
หากวนันึงท่ีทีมบริหารการตลาดอ่อนแอ ทุกอยา่งก็จะอ่อนตามไปดว้ย และคนภายในองคก์รมีการ
ยอมรับต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสภาพแวดลอ้มจะกระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนั โดยมีการมองใน
ทิศทางเดียวกนัว่านกัเรียนเป็นลูกคา้ และสาํหรับจุดอ่อน คิดว่าการส่ือสารภายในองคก์ร (Internal 
Marketing Communication) ยงัไม่ดีพอ ความเป็นตลาดกบันกัวิชาการค่อนขา้งไปดว้ยกนัไดย้าก ซ่ึง
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เราตอ้งการสร้างเอกลกัษณ์ของโรงเรียน” (ประนอม ล่ิมทอง, 2555, 7 มีนาคม. ผูบ้ริหาร. การ
ส่ือสารระหวา่งบุคคล) 
 อาจารยภ์สัรา  งวดชยั ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูป้ฏิบติังานดา้นการตลาดโรงเรียนทบัทอง กล่าว
ว่า “ถา้พูดถึงปัญหาการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการนั้นนอกจากใชทุ้นสูงก็แต่ก็คุม้ค่ากบัการ
ลงทุนเพราะช่วงหลงัๆเรามีการสร้างผลงานเพื่อสร้างช่ือเสียงเพิ่มภาพลกัษณ์ให้กบัเราเองมากข้ึน
เพ่ือความเช่ือถือในโรงเรียนเรา” (ภสัรา  งวดชยั, 2555, 7 มีนาคม. ฝ่ายการตลาด. การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล) 
 จากผลลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัหน้าท่ีฝ่ายการตลาดโรงเรียนอนุบาลเด่น
สยามนั้นจะมีปัญหาในองคก์รเร่ืองทีมบริหารท่ีไม่แข็งแรงเม่ือเทียบกบัโรงเรียนคู่แข่งหลายแห่ง 
และสืบเน่ืองจากงบประมาณท่ีตอ้งใชจ้าํนวนมากในการบริหารการตลาดให้เขม้แขง็กว่าเดิม  ส่วน
โรงเรียนทบัทองจะมีปัญหาเก่ียวกบัเงินทุนสนบัสนุนการบริหารการตลาดให้ทดัเทียมกบัโรงเรียน
คู่แข่ง 
 สรุปโดยภาพรวมแลว้ปัญหาและอุปสรรคในการนาํไปใชแ้นวคิดการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียนอนุบาล
เอกชนของโรงเรียนทั้ง 3 แห่งนั้นมีทั้งปัจจยัคุกคมภายนอกและปัจจยัภายในองคก์ร ซ่ึงปัจจยัคุกคาม
ภายนอกส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นว่าเพราะคู่แข่งท่ีเป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีงบประมาณในการบริหารท่ี
ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็นอยา่งดี และโรงเรียนเอกชนอ่ืนๆท่ีมีค่าเรียนถูกกว่าและสามารถ
รับนักเรียนไดม้ากกว่า เน่ืองจากอาจจะมีเงินทุนมากกว่า ส่วนปัจจยัภายในองคก์ารส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่าเป็นเพราะระบบการบริหารการตลาดท่ีอ่อนแอกว่าคู่แข่งซ่ึงมีแนวโน้มในการพฒันา
ดา้นการบริหารการตลาดท่ีดีข้ึนมากกว่า และองคก์รมีเงินทุนหมุนเวียนภายในไม่คล่องตวัมากเม่ือ
เทียบกบัคู่แข่งรายใหญ่สรุปแลว้ คือปัญหาการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีความคลา้ยคลึง
กนั ซ่ึงส่วนมากจะมาจากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐท่ีจะ
ส่งผลต่อทิศทางและการบริหารงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน การลงทุนในงบประมาณท่ี
ค่อนขา้งสูงและท่ีสาํคญัคือ การแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีมากข้ึน แต่ทั้ง 3 โรงเรียนก็ยงัคงอยูไ่ดเ้พราะมี
จุดยืนเป็นของตนเองเพราะจุดเด่นของโรงเรียนท่ีช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม
โรงเรียนเอกชนทั้ง 3 โรงเรียนต่างก็ตอ้งมีการศึกษากลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งตลอดเวลา เพราะ
อนาคตขา้งหนา้หากมีการเปล่ียนแปลงในปัจจยัต่างๆก็ยอ่มทาํให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนการบริหาร
จดัการดา้นต่างๆเปล่ียนไปดว้ย 
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเร่ือง “ วิเคราะห์การส่ือสารการตลาดโรงเรียน

อนุบาลเอกชน ” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียน
อนุบาลเอกชน และเพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
ทางดา้นการส่ือสารการตลาดในโรงเรียนอนุบาลเอกชนชั้นนาํท่ีให้ความสําคญัดา้นการส่ือสาร
องคก์ร ไดแ้ก่ 1.โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  2.โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม 3.โรงเรียนทบัทอง จาํนวน
โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 6 คน และผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียน โรงเรียนละ 5 คน 
รวมทั้งส้ินจาํนวน 15 คน ซ่ึงมีหวัขอ้ในการสรุปผลและอภิปรายผลดงัน้ี 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 ปัญหานาํวิจยัท่ี 1 กระบวนการการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนเป็น
อยา่งไร 
 ในแต่ละโรงเรียนจะมีกระบวนการการส่ือสารการตลาดเพ่ือให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดย
เร่ิมจากการวางแผนการตลาด มีการทบทวนแผนการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง การประเมิน
สภาพแวดลอ้ม หาจุดเด่นของตนเองแลว้ดึงออกมานาํเสนอโดยผา่นส่ือหลายๆอยา่งรวมกนัและนาํ
การส่ือสารการตลาดมาปรับใชเ้พื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถทาํให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัแบ
รนดข์องโรงเรียนและไดรั้บความนิยมมากข้ึน และมีแนวคิดท่ีจะสร้างความแตกต่างในภาพลกัษณ์
โรงเรียนใหช้ดัเจนข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การทบทวนการตลาด 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นต่างก็นั้นใหค้วามสาํคญักบัการวางแผนการตลาด

โดยกระบวนการส่ือสารการตลาด คือมีการทบทวนการตลาดอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับ
วตัถุประสงค ์นโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีไดต้ั้งไว ้ซ่ึงนโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
นั้นมีความแตกต่างกนัไปตามเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงเรียน และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนใน
การปฏิบัติทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียน โดยในแต่ละ
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โรงเรียนนั้นจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแตกต่าง และมีจุดเด่น
ดา้นอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนั 

การวิเคราะห์คู่แข่ง  
โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นต่างก็มีการวิเคราะห์คู่แข่งของตนเองเพ่ือการ

วางแผนการตลาดท่ีมีทิศทางและสามารถดาํรงอยู่และแข่งขนักับคู่แข่งได้ภายใตก้ารแข่งขนัท่ี
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงในการวิเคราะห์คู่แข่งนั้นส่วนใหญ่จะมีการศึกษาลกัษณะศกัยภาพของโรงเรียน
คู่แข่งและเปรียบเทียบกบัศกัยภาพของโรงเรียนตนเองเพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่างและความ
เป็นไปไดข้องโอกาสทางการตลาดต่อไป ซ่ึงสามารถวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อนหรือขอ้จาํกดั (SWOT 
Analysis) ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งได ้ดงัน้ี 

 
ตารางที ่5.1 สรุปการเปรียบเทียบจุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่ง 

 
จุดเด่น โรงเรียนอนุบาล 

กุ๊กไก่ 
โรงเรียนอนุบาล 

เด่นสยาม 
โรงเรียนทบัทอง 

1. อตัลกัษณ์ รักการเรียนรู้ ริเร่ิมสร้างสรรค ์
และมีคุณธรรมประจาํใจ 

มีความเป็นเลิศ ตั้งมัน่ ใน
การเอาใจใส่ดูแลนกัเรียน
ทุกคน ยดึมัน่ ในคุณธรรม
และอุดมการณ์ 

สร้างความ สมดุลทาง
วิชาการ และ กิจกรรม 
เพ่ือนํานักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 

2. เอกลกัษณ์ อนุรักษว์ฒันธรรมไทย  เรียนรู้
อ ย่ า ง ทั น ส มั ย   ก้ า ว ไ ก ล
เทคโนโลย ี

เ รี ยน รู้ อย่ า ง มีความ สุข 
สนุกสนาน มีระเบียบวินัย 
ก ล้ า คิ ด  ก ล้ า แ ส ด ง 
ออก  แก้ปัญหาด้วยตน 
เอง 

อบอุ่น  ปลอดภัย  ได้
ความรู้ คู่คุณธรรม 

3. กิจกรรมนอก
หลกัสูตร 

-ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของ
ภาษา  
-บลัเล่ต ์เทควนัโด และดนตรี 

ด น ต รี  กี ฬ า  รํ า ไ ท ย 
มารยาทไทย 

ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
การรําไทย 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 

จุดเด่น โรงเรียนอนุบาล 
กุ๊กไก่ 

โรงเรียนอนุบาล 
เด่นสยาม 

โรงเรียนทบัทอง 

4.หลกัสูตรการสอน เน้น ให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ยน รู้ด้ว ย
ตนเอง กลา้คิด กลา้ถาม กลา้
แ ส ด ง อ อ ก เ น้ น ค ว า ม 
ทั น ส มั ย ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร 
Creative Curriculum  
เ พ่ื อพัฒนาความ คิดส ร้ า ง 
สรรคใ์ชท้ฤษฏี Project 
Approach ท่ีนักเรียนสามารถ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ
ตนเอง เนน้การปฏิบติัจริง 

เน้นการ เ รี ยน รู้ อ ย่ า ง มี
ความสุข  มีระเบียบวินัย 
ก ล้ า แ ส ด ง อ อ ก ใ ช้
หลกัสูตร Project base 
learning ใ ช้ แ น ว ค ว า ม 
คิดแบบ Thinking School 
มุ่งส่งเสริมพฒันาการของ
ผู ้เ รียนให้  เต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ทั้ งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม
และสติปัญญา 

เ น้ น ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ตรง  ลงมือ
ปฏิบติัจริง สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง จากการเรียนรู้
ผ่ า น โ ค ร ง ง า น  ( Project 
Approach) ใชแ้นวความคิด
แบบ Reggio Emilia ท่ีเช่ือ
ว่าเด็กทุกคนมีความอยากท่ี
จะเรียนรู้ 

5. คุณลกัษณะอนัพึง
ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม
ห ลั ก สู ต ร ก ร ะ 
ทรวงศึกษาธิการและ
ม า ต ร ฐ า น  
สมศ. 

-มีคุณธรรมจริยธรรม 
- มีสุขภาพกายและจิตดี  
- รักธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
 วฒันธรรมและความเป็นไทย  
- มีความสามารถในการ
ส่ือสาร และคิดแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกบัวยั 
- มีจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค ์

- อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมี
ความสุข  และปฏิบัติตน
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษตัริย ์เป็น
ประมุข  
- มีจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีเจต
คติ ท่ี ดี ต่อการเ รียนรู้  -มี
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้  
- มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีจิตใจท่ีดีงาม  
-ช่ ว ย เ ห ลื อ ต น เ อ ง ไ ด้
เหมาะสมกบัวยั 

- มีความสามารถในการคิด 
แ ล ะ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้
เหมาะสมกบัวยั  
- ช่ืนชม และแสดงออกทาง
ศิ ล ป ะ  ด น ต รี  ก า ร
เคล่ือนไหว และรักการออก
กาํลงักาย  
- มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตใจท่ีดีงาม  
- มีสุขภาพจิตดี และมี
ความสุข  
- ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั 
และมีสุขนิสัยท่ีดี 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 

จุดเด่น โรงเรียนอนุบาล 
กุ๊กไก่ 

โรงเรียนอนุบาล 
เด่นสยาม 

โรงเรียนทบัทอง 

    
6. การส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัเดก็ 

-ความสะอาดของอาคาร
เรียน หอ้งนํ้า สระวา่ยนํ้า 
-การจัดอาหารกลางวนัท่ี
สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ และ
มีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบ  
- ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

-การจดัห้องเรียนให้ปลอด
โปร่งอากาศถ่ายเท มีความ
สะอาด ห้องนํ้ าสะอาดถูก
สุขลกัษณะ  
-มีอาหารกลางวนัท่ีสะอาด 
แ ล ะ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ห ลั ก
โภชนาการ  
- ส่งเสริมการเล่นกีฬา
เ พ่ื อ ให้ เ ด็ ก มี ร่ า งก า ย ท่ี
แขง็แรง 

-มี ก า ร จั ด ส ภ า พ แ ว ด 
ล้อม  อาคารและ
ห้ อ ง เ รี ย น ให้ ส ะ อ า ด 
บรรยากาศดี  
- มีการจัดการอาหาร
ก ล า ง วั น ท่ี ส ะ อ า ด 
ปลอดภยัและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
- ส่งเสริมการเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพ 

7. เคร่ืองแต่งกายนกัเรียน -นักเรียนชายเป็นเส้ือเช้ิต
ค อ ป ก แ ข นสั้ น สี ข า ว 
กางเกงขาสั้นสีแดง  
- ชุดนกัเรียนหญิงเป็นเส้ือ
ค อ บั ว แ ข น สั้ น สี ข า ว 
กระโปรงจีบรอบสีแดง 

-นกัเรียนชายเส้ือเช้ิตคอปก
แขนสั้ นสีขาว เส้ือกัก๊สีฟ้า
อ่อน  กางเกงขาสั้ นสีฟ้า
อ่อน  
-นักเรียนหญิงเป็นเส้ือคอ
บวัแขนสั้ นสีขาว เส้ือกัก๊สี
ชมพู  และกระโปรงจีบ
รอบสีชมพ ู

-นกัเรียนชายเป็นเส้ือเช้ิต
ค อปก แขนสั้ น สี ข า ว 
กางเกงขาสั้นลายสก๊อตสี
แดง  
-นัก เ รียนหญิงนั้ น เ ป็น
เส้ือเช้ิตคอปกแขนสั้ นสี
ขาว กระโปรงลายสก๊อต
สีแดง 

 
จากตารางท่ี 5.1 ทาํให้ทราบว่าจุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งมีความ

แตกต่างกนัเกือบทุกดา้นแต่เป็นจุดเด่นท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูป้กครองได ้และสามารถ
นาํมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์คู่แข่งโดยใช้หลกัการวิเคราะห์จุดแข็ง และขอ้จาํกดั (SWOT 
Analysis) เพื่อเปรียบเทียบและหาแนวทางปรับปรุงและวางแผนการตลาดต่อไปได ้
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การประเมินสภาพแวดลอ้ม  
โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ ง 3 แห่งนั้ นต่างก็ให้ความสําคัญกับการประเมิน

สภาพแวดลอ้ม เพราะทาํให้เลง็เห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร โดยอาจมีการส่งครูไปศึกษาดูงานตามโรงเรียนใหญ่ๆทั้งต่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
และมีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของเราเพ่ือหาแนวทางในปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสภาพแวดลอ้ม 

ดงันั้นกระบวนการการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนทั้ง 3 โรงเรียนนั้นคลา้ยคลึงกนั คือมีการการทบทวนแผนการตลาดวิเคราะห์คู่แข่ง 
ประเมินสภาพแวดล้อม หาจุดเด่นของตนเองแล้วดึงออกมานําเสนอโดยผ่านส่ือหลายๆอย่าง
รวมๆกนัเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถทาํให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัแบรนด์ของโรงเรียนและ
ไดรั้บความนิยมมากข้ึน และมีแนวคิดท่ีจะสร้างความแตกต่างในภาพลกัษณ์โรงเรียนใหเ้ห็นชดัเจน
ข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย   

การนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาปรับใช ้
จากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งมีแนวคิดการเพิ่มมูลค่าของ

แผนการตลาดโดยมีการนาํเอาบทบาททางกลยุทธ์ของการส่ือสารท่ีหลากหลาย เช่น การโฆษณา
ทัว่ไป และการประชาสัมพนัธ์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเวบ็ไซตโ์รงเรียน วารสารโรงเรียน 
หรือป้ายประกาศโฆษณาต่างๆ โดยนาํเอามาทาํงานร่วมกนั เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารท่ีมีความชดัเจน 
ต่อเน่ืองและไดผ้ลดีท่ีสุด การนาํการส่ือสารทางการตลาดเขา้มาใชใ้นการโปรโมตโรงเรียน โดย
ส่วนใหญ่ใชก้ารประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ในการเป็นการวางแผนงานท่ีจะสร้างและรักษา
ค่าความนิยมของทางโรงเรียน และความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนและกลุ่มผูป้กครอง การสร้าง
ความพึงพอใจในความสัมพนัธ์กบักลุ่มของผูป้กครอง ทั้งยงัใชก้ารโฆษณา (Advertising) โดยการ
ผ่านส่ือวิทยุ วารสาร ท่ีเก่ียวกบัเด็ก และส่ือออนไลน์ ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่ม
ผูป้กครองในการตดัสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียน ทั้งยงัเป็นการสร้างช่ือใหก้บัโรงเรียนให้
เป็นท่ีรู้จกัแก่คนทัว่ไป กลวิธีการนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไปใชข้องโรงเรียน
ทั้ง 3 แห่งนั้นคลา้ยคลึงกนั คือต่างก็สร้างช่ือเสียงของโรงเรียนโดยการสร้างผลงานของโรงเรียน
และมีการประชาสัมพนัธ์จุดเด่นของโรงเรียนเพื่อสร้างความเช่ือถือให้กบัผูป้กครองนกัเรียน และ
ผูป้กครองส่วนใหญ่รับรู้และรับทราบข่าวสารจากการประชาสัมพนัธ์หลายรูปแบบทั้งทางเวบ็ไซต ์
การบอกต่อของผูป้กครองและป้ายประกาศโฆษณาต่างๆ 
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   ปัญหานาํวิจยัท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียน
อนุบาลเอกชน เป็นอยา่งไร 

จากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งมีปัญหาและอุปสรรคในการ
นาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจโรงเรียนอนุบาลเอกชนของโรงเรียนทั้ง 3 
แห่งนั้นคลา้ยคลึงกนั คือปัญหาการบริหารจดัการแบรนดข์องโรงเรียนอนุบาลเอกชนส่วนมากจะมา
จากปัจจยัภายนอก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐท่ีจะส่งผลต่อทิศทางและ
การบริหารงานของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน การลงทุนในงบประมาณท่ีค่อนขา้งสูงและท่ีสาํคญัคือ
การแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีมีมากข้ึน แต่ทั้ง 3 โรงเรียนก็ยงัคงอยูไ่ดเ้พราะมีจุดยืนเป็นของตนเองเพราะ
จุดเด่นของโรงเรียนท่ีช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจ 

 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถอภิปรายประกอบดว้ยประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 
5.21  กระบวนการการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  

การศึกษากระบวนการการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้น
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 5.21.1 การเตรียมการ 

การเตรียมการเพื่อการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นไดแ้ก่ 
                        1)  การทบทวนการตลาด   

 จากการผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีการทบทวนการตลาดอย่าง
รอบคอบและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์นโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีไดต้ั้งไว ้เน่ืองจาก
วิสัยทศัน์เป็นเคร่ืองช้ีนาํให้ไปสู่อนาคต นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือกระตุน้ให้บุคลากรในเกิดแรง
บนัดาลใจ และความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังาน เพ่ือให้เห็นหน่วยงานของตนเองมีพฒันาการในทางท่ีดี
ข้ึน เป็นหน่วยงานท่ีพึงปรารถนา  และบุคลากรจะเกิดความรู้สึกผกูพนัมุ่งมัน่ในการทาํงาน เพื่อ
ความสาํเร็จของโรงเรียน ส่วนนโยบายนั้นเป็นเคร่ืองมืออีกอยา่งหน่ึงท่ีจะเป็นแบบแผนเดียวกนัใน
โรงเรียนท่ีจะเป็นแนวทางให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงวิสัยทศัน์ของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนท่ีศึกษาทั้ ง 3 แห่งนั้นต่างมีนโยบายทางการศึกษาท่ีคล้ายคลึงกัน คือ มุ่งเน้นให้
โรงเรียนประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัไว ้มุ่งตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย
และสามารถแข่งขนัในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงไดดี้ ซ่ึงคาดหวงัไวว้่าโรงเรียนของตนนั้นจะตอ้งเป็น
โรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีอยูใ่นอนัดบัตน้ๆในระดบัเขต ระดบัภาค หรือระดบัประเทศ โดยไดมี้การ
กาํหนดนโยบายเพ่ือใหบุ้คลากรไดน้าํมาเป็นแนวทางปฏิบติั และมีนโยบายในการประชาสมัพนัธ์ใน
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การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีหลากหลาย ซ่ึงในการทบทวนการตลาดน้ีสอดคลอ้งกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ Don E. Schultz (1990) ท่ีไดไ้ดก้ล่าวไวว้่าการวางแผนการส่ือสารการตลาด
นั้นตอ้งเป็นไปตามวตัถุและประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ลว้วิเคราะห์วิธีการท่ีเหมาะสมในการนาํ
เคร่ืองมือมาใช้ในการส่ือสารการตลาดให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว้ และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของตวงรัตน์ สุวรรณไพบูลย ์(2550: 120) ไดศึ้กษาเร่ืองสภาพการบริหารงาน
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจงัหวดัน่านตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

2)  การประเมินสภาพแวดลอ้ม  
จากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นต่างก็ใหค้วามสาํคญักบัการ

ประเมินสภาพแวดลอ้ม เพราะทาํให้เลง็เห็นประโยชน์ของการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร โดยอาจมีการส่งครูไปศึกษาดูงานตามโรงเรียนใหญ่ๆทั้งต่างทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีการประเมินจุดเด่น จุดดอ้ยของเราเพ่ือหาแนวทางในปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตาม
สภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากการประเมินสภาพแวดลอ้มเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางการตลาดทั้งปัจจยั
ภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์หาความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมทั้งศกัยภาพของเราเองและคู่
แข่งขนั เพื่อนาํไปสู่การเลือกตลาดเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัความสามารถและโอกาสทางการตลาด 
จากนั้นกาํหนด เป็นตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการวางกลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดทั้ง 
4 ดา้น คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด จากนั้นเป็นการ
ปฏิบติัตามกลยทุธ์ท่ีไดว้างแผนมา ในสภาวะท่ีสภาพแวดลอ้มต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา
นั้น จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียนแผนการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์อยา่งทนัท่วงที เพราะบางคร้ังคู่แข่งอาจมีกลยทุธ์ทางการตลาดใหม่ๆท่ีเรา
ตอ้งตามให้ทนั ปัจจยัท่ีควรวิเคราะห์เพื่อประเมิน จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง เพื่อประเมินความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการแข่งขนั เช่น การครองตลาดของคู่แข่ง ความยากง่ายในการเขา้ตลาด จุด
แข็งจุดอ่อนซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Philip Kotler, (2010) ได้กล่าวว่าการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในเป็นการวิเคราะห์ทั้งกลุ่มเป้าหมาย จุดแขง็จุดอ่อนของตนเอง
และคู่แข่งเพื่อเป็นแนวทางในการหาโอกาสทางธุรกิจ  

จากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นต่างก็มีการวิเคราะห์คู่แข่ง
ของตนเองเพื่อเรียนรู้เป้าหมายของคู่แข่งและจะสามารถคาดการณ์ไดว้่าคู่แข่งพอใจกบัความสาํเร็จ
ของตนในปัจจุบนัหรือไม่ ซ่ึงรวมไปถึงการคาดคะเนปฏิกิริยาของคู่แข่งต่อการเคล่ือนไหวของ
คู่แข่งอ่ืนๆ และยงัทาํให้ทราบถึงระดบัความมุ่งมัน่ในการประกอบการของคู่แข่ง ฉะนั้นการศึกษา
เป้าหมายของคู่แข่ง จะช่วยให้สามารถคาดคะเนทิศทางของกลยุทธ์ตลอดจนลกัษณะและความ
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รุนแรงของการแข่งขนัใด ๆ ท่ีอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต นอกจากน้ีการวิเคราะห์คู่แข่งขนัควรท่ีจะ
ครอบคลุมไปเป้าหมายทุก ๆ ดา้น ของคู่แข่งไม่เฉพาะทางการตลาดในบรรดาธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจประเภทใดก็ตอ้งย่อมมีคู่แข่งทางการคา้เป็นธรรมดา ยิ่งถา้ตลาดมีคู่แข่งมากการแข่งขนัก็
สูงข้ึนตาม และการอยู่รอดในท่ามกลางคู่แข่งท่ีน่ากลวัน้ีย่อมจาํเป็นตอ้งมีกลยุทธ์สําคญัในการ
เอาชนะคู่แข่ง ดงันั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อให้ทราบสถานะ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ศกัยภาพของคู่แข่งเปรียบเทียบกบัตนเองเพ่ือหาโอกาสทางการตลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Philip Kotler, (2010) ท่ีไดร้ะบุว่าในการแข่งขนัทางธุรกิจนั้นมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมี
การศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งเพ่ือจะไดท้ราบจุดแขง็จุดอ่อนของคู่แข่งแลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัเรา
เพื่อการหาโอกาสทางธุรกิจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชนนี เมธิโยธิน (2555: 128) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองกลยทุธ์เพื่อการแข่งขนั ดงันั้นโรงเรียนอนุบาลเอกชนจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งวิเคราะห์คู่แข่ง
โดยการวิเคราะห์จุดแขง็และขอ้จาํกดั (SWOT) อยูเ่สมอเพ่ือใหรู้้สภาพการแข่งขนัในตลาด และจาก
วิเคราะห์จุดแขง็และขอ้จาํกดั (SWOT) ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นทาํใหท้ราบจุดเด่น
หรือจุดขายของทางโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีศึกษาทั้ง 3 แห่งนั้นมีความแตกต่างกนั เพราะจุดเด่น
หรือจุดขายเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงเรียนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูป้กครองท่ีตอ้งการ
ส่งบุตรหลานเขา้มาเรียน  

 เม่ือเปรียบเทียบและวิเคราะห์จุดแข็ง และขอ้จาํกดั (SWOT Analysis) ของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) Strengths ในการวิเคราะห์จุดแขง็หรือจุดเด่นของโรงเรียนเอกชนอนุบาลท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

  โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่นั้นมีจุดเด่นคือเป็นโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนแบบ
ทนัสมยัเทียบเท่ากบัโรงเรียนนานาชาติ เนน้การจดักิจกรรมหลากหลายให้เด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 
ทาํใหเ้ดก็กลา้คิด กลา้ถาม กลา้แสดงออก ถ่ายทอดความคิดเห็น ครูสอนภาษาภาษาต่างประเทศเป็น
ครูผูส้อนท่ีมีความสามารถและเป็นครูเจา้ของภาษา มีคอมพิวเตอร์ให้เด็กใชใ้นห้องเรียนทุกห้อง
และยงัมีหลกัสูตรพิเศษให้เลือกเรียน เช่น บลัเล่ต ์เทควนัโด และดนตรี ส่วนชุดนักเรียนชายเป็น
เส้ือเช้ิตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขาสั้นสีแดง และชุดนกัเรียนหญิงเป็นเส้ือคอบวัแขนสั้นสีขาว 
กระโปรงจีบรอบสีแดง 

 โรงเรียนอนุบาลเด่นสยามนั้นเป็นโรงเรียนท่ีมีระบบจดัการดูแลนกัเรียนท่ีดี มีการเรียน
การสอนท่ีมาตรฐาน มีการประยกุตว์ิชาการ กิจกรรม และการเล่นเขา้ดว้ยกนัอยา่งสมดุล ศูนยก์ลาง 
มุ่งเนน้ใหเ้ด็กเป็น เด็กดี เก่ง มีความสุข โดยใชแ้นวความคิดแบบ Thinking School ผา่นการจดัการ
เรียนการสอน มีเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนคุณภาพ ท่ีมุ่งส่งเสริมพฒันาการของผูเ้รียนให ้
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เต็มศกัยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยจดับรรยากาศและ
ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน มีทกัษะในการ
คน้ควา้และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และไดรั้บรางวลัจากการส่ง
นกัเรียนเขา้แข่งขนัหลายรายการ ส่วนชุดนกัเรียนชายเป็นเส้ือเช้ิตคอปกแขนสั้นสีขาว เส้ือกัก๊สีฟ้า
อ่อน กางเกงขาสั้นสีฟ้าอ่อน และชุดนกัเรียนหญิงเป็นเส้ือคอบวัแขนสั้นสีขาว เส้ือกัก๊สีชมพู และ
กระโปรงจีบรอบสีชมพ ู

โรงเรียนทบัทองเป็นโรงเรียนท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เขา้ถึงโรงเรียนมธัยม
เน่ืองจากโรงเรียนทบัทองเป็นโรงเรียนท่ีมีทั้งระดบัอนุบาลและระดบัประถมซ่ึงมีการจดักิจกรรมท่ี
เนน้การเตรียมพร้อมตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงประถมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถสอบเขา้ระดบั
มัธยมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่ีผ่านมานักเรียนท่ีเรียนจบจากโรงเรียนทับทองนั้ นได้
สอบแข่งขนัเขา้ระดบัมธัยมศึกษาในโรงเรียนใหญ่ๆไดเ้ป็นจาํนวนมาก มีการเสริมเครือข่ายสร้าง
การรับรู้ทั้งนกัเรียนและผูป้กครอง มีการเรียนรู้ผา่นโครงงาน (Project Approach) และพฒันาแนว
การเรียนการสอนตามหลกัของ Reggio Emilia ท่ีเช่ือว่าเด็กทุกคนมีความอยากท่ีจะเรียนรู้ โดย
โรงเรียนทบัทองปรับใหเ้ขา้กบับริบทของโรงเรียนท่ีอยูบ่นพื้นฐานความเป็นไทย เด็กปฐมวยัทุกคน
ไดรั้บการพฒันา ในทุกดา้นอยา่งเหมาะสมตามวยั บูรณาการวิชาการดา้นต่างๆดว้ยหลกัสูตร ท่ีเป็น 
Intensive English Program and Computer มีการวดัระดบัมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกหน่วยการเรียน 
โดยเฉพาะ การใชภ้าษาองักฤษดว้ยขอ้สอบจาก Anglia Examinations จากประเทศองักฤษ เพื่อ
ปรับปรุงและ พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนดว้ยการประเมินเป็นรายบุคคล จากการเรียนรู้ทั้งก่อนเรียน 
(Pre-test) และหลงัเรียน (Post test) ซ่ึงทางโรงเรียนไดมี้การติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองเพ่ือรายงาน
ผลการเรียนรู้ และร่วมกนัแกไ้ข พฒันาในทุกระยะเพื่อการพฒันาเด็กให้เต็มตามศกัยภาพสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ และประสบการณ์ชีวิตตอ้งมีความสมดุลกนั ปูพื้นฐานการเรียนรู้น้ี ตั้งแต่ในระดบั
เดก็ปฐมวยั เพราะถา้เดก็ไดรั้บพื้นฐานท่ีมีความมัน่คง สมดุลทางทกัษะการเรียนรู้และประสบการณ์
ชีวิต เด็กก็จะสามารถนาํทกัษะและประสบการณ์น้ี ไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
เคร่ืองแต่งกายชุดนกัเรียนชายเป็นเส้ือเช้ิตคอปกแขนสั้นสีขาว กางเกงขาสั้นลายสก๊อตสีแดง ส่วน
ชุดนกัเรียนหญิงนั้นเป็นเส้ือเช้ิตคอปกแขนสั้นสีขาว กระโปรงลายสก๊อตสีแดง 

สรุปไดว้่าจุดแขง็หรือจุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นมีความแตกต่าง
กนั เช่นโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่จะเนน้การเรียนการสอนแบบทนัสมยัและจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย
และให้นกัเรียนกลา้แสดงออก ส่วนโรงเรียนอนุบาลเด่นสยามนั้นเนน้การเรียนการสอนแบบความ
สมดุล (Balance Theory) โดยจดักิจกรรมกบัการเรียนรู้ใหส้มดุลกนัเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้ด็กเป็น เด็กดี เก่ง 
มีความสุข และโรงเรียนทบัทองนั้นจะเนน้การเรียนการสอนแบบใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติั สร้างองค์
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ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามส่วนท่ีเหมือนกันของ
โรงเรียนทั้ง 3 แห่งน้ีคือมีบริบทของจุดเด่นสอดคลอ้งกบันโยบายและวิสัยทศัน์ของแต่ละโรงเรียน
ในการกาํหนดเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อความพึงพอใจของผูป้กครอง และเพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้จุดเด่นของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 โรงเรียนน้ี
สามารถดึงความสนใจจากผูป้กครองใหส่้งลูกหลานมาเรียนท่ีโรงเรียนได ้

 2) Weaknesses การวิเคราะห์ขอ้จาํกดัของโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่นั้นมีขอ้จาํกดั คือระบบการบริหารการตลาดยงัอ่อนแอท่ามกลาง
การแข่งขนัท่ีรุนแรงจึงตอ้งพยายามศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆมาต่อสู้กับการแข่งขนัใน
ปัจจุบนั และหากตอ้งมีการศึกษา และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆท่ีสามารถนาํมาใชเ้พื่อ
การแข่งขนัไดก้ต็อ้งใชค้่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงทาํใหง้บประมาณในการวางแผนการตลาดมีจาํกดั  

โรงเรียนอนุบาลเด่นสยามมีขอ้จาํกดัคือ การส่ือสารภายในองคก์ร (Internal Marketing 
Communication) ไม่ครอบคลุมทุกฝ่าย และทีมการบริหารการส่ือสารการตลาดเป็นเอกเทศในการ
บริหารจดัการทาํให้การจดัการการตลาดขาดการร่วมมือจากฝ่ายอ่ืน ซ่ึงถา้หากเกิดความผิดพลาด
ทางการวางแผนการตลาดอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างแบรนด์ไม่ประสบผลสําเร็จและเจาะ
กลุ่มเป้าหมายไม่ได ้

โรงเรียนทบัทองมีขอ้จาํกดัคือ เงินทุนสนับสนุนการบริหารการตลาดให้ทดัเทียมกบั
โรงเรียนคู่แข่ง ซ่ึงปัจจุบนัการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนนั้นมีการแข่งขนัสูงมากทาํให้
โรงเรียนทับทองต้องมีการวางแผนการตลาดใหม่เพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาดในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุมมากท่ีสุดแต่ก็ตอ้งใชง้บประมาณมากซ่ึงหากทางโรงเรียนมีการปฏิบติั
ตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างดีอาจทาํให้กระทบกระเทือนต่องบประมาณส่วนอ่ืนของโรงเรียน ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการปฏิบติัทางการตลาดตามแผนกลยทุธ์ทางการตลาดไม่เตม็ประสิทธิภาพ  

สรุปไดว้า่ขอ้จาํกดัของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นมีทั้งส่วนท่ีต่างกนัและส่วน
ท่ีคลา้ยกนั ในส่วนท่ีต่างกนัคือ การวางแผนดา้นการตลาด และทีมงานในการวางแผนดา้นการตลาด 
โดยโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่นั้นระบบการบริหารการตลาดยงัไม่ทนัสมยั และงบประมาณในการ
วางแผนการตลาดไม่เพียงพอ ส่วนโรงเรียนเด่นสยามนั้นมีงบประมาณในการใช้เพื่อวางแผน
การตลาดเพียงพอแต่ยงัมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารภายในองคก์ร ทีมบริหารท่ีอ่อนแอ และโรงเรียนทบั
ทองมีฝ่ายวางแผนการตลาดท่ีประสิทธิภาพแต่มีปัญหาเร่ืองเงินทุนสนบัสนุนการบริหารการตลาด
ไม่เพียงพอ ทาํใหก้ารวางแผนการตลาดไม่เตม็ประสิทธิภาพ 
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 3) Opportunity  ในการวิเคราะห์โอกาสซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการเอ้ืออาํนวยต่อการ
ทาํงานของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นมีรายละเอียดดงัน้ี 
 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่นั้ นมีการทบทวนแผนการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง การ
ประเมินสภาพแวดลอ้ม และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินสถานภาพของตนเองท่ามกลางการ
แข่งขนัทางการตลาด จากนั้นมีการวิเคราะห์จุดเด่นท่ีสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์ของโรงเรียนแลว้
นาํเสนอจุดเด่นนั้นโดยผ่านส่ือหลายๆอย่างรวมกนัเพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถทาํให้
กลุ่มเป้าหมายรู้จกัเอกลกัษณ์ของโรงเรียนและไดรั้บความนิยมมากข้ึน อีกทั้งยงัมีแนวคิดท่ีแตกต่าง
ในการสร้างภาพลกัษณ์ของโรงเรียนให้มีความทนัสมยัทั้งอุปกรณ์การเรียนและหลกัสูตรการเรียน
การสอนท่ีมีหลกัสูตรพิเศษเพิ่มเติมเพ่ือให้เด็กไดพ้ฒันาศกัยภาพตามวยัอนัสมควรซ่ึงแนวคิดน้ี
สามารถดึงดูดความสนใจของผูป้กครองไดเ้ป็นอยา่งดี 

โรงเรียนอนุบาลเด่นสยามนั้นก็มีการทบทวนแผนการตลาดเพ่ือจะไดว้างกลยุทธ์และ
วิธีการท่ีถูกตอ้งให้ตรงกบันโยบายและวิสัยทศัน์ของโรงเรียน มีการสํารวจดูสภาพแวดลอ้มเพ่ือ
ทราบการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และมีการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนผา่นส่ือ
โฆษณาต่างๆท่ีหลากหลายใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุมทุกกลุ่ม และยงัมีหลกัสูตรการเรียน
การสอนท่ีเนน้ความสมดุลในการจดักิจกรรมให้พอดีกบัการเรียนโดยเนน้ให้นกัเรียนมีทศันคติท่ีดี
ต่อการเรียน เน้นการสอนให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข ตามนโยบายของการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงทาํให้
นกัเรียนรักการเรียน และมีความสุขต่อการเรียน ทาํใหท้ั้งเด็กและผูป้กครองมีความสบายใจและพึง
พอใจกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความสมดุลของวยัเดก็ 

โรงเรียนทบัทองนั้นไดมี้การส่งครูไปศึกษาดูงานในโรงเรียนอ่ืนท่ีใหญ่ๆทั้งต่างทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและทนัต่อการ
เปล่ียนแปลงในระบบการจดัการศึกษาปัจจุบนัซ่ึงสามารถนาํแนวทางการจดัการเรียนการสอนนั้น
มาปรับใช้เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และมีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีดีข้ึนทดัเทียมโรงเรียน
ใหญ่ๆได ้และสามารถดึงดูดความสนใจจากผูป้กครองนกัเรียนท่ีตอ้งการใหบุ้ตรหลานมีการเรียนท่ี
ทนัสมยัและมีการเรียนรู้แบบแกปั้ญหาต่างๆไดเ้อง จากนั้นก็มีการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนผา่นส่ือ
โฆษณาต่างๆท่ีหลากหลายใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุมทุกกลุ่ม 

สรุปไดว้่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นมีโอกาสทางการตลาดแตกต่างกนั 
เน่ืองจากกลยุทธ์ทางการตลาดมีความแตกต่างกนั เช่นโรงเรียนกุ๊กไก่และโรงเรียนทบัทองจะมี
โอกาสในเร่ืองของการใช้หลกัสูตรท่ีทนัสมยัมาช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ส่วน
โรงเรียนอนุบาลเด่นสยามจะใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเน้นความยืดหยุ่น ความพอดี และ
ความสมดุลระหว่างกิจกรรมกบัการเรียนใหเ้หมาะสมกนั แต่ส่วนทีมีความคลา้ยกนัคือทุกโรงเรียน
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ต่างมีการศึกษาและหาแนวทางกลยุทธ์ต่างๆเพ่ือนาํมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน
นั้นๆเพื่อโอกาสในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกนั  

4) Threats  ในการศึกษาอุปสรรคซ่ึงเป็นปัจจยัท่ียงัย ั้งการทาํงานของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนทั้ง 3 แห่งนั้น มีรายละเอียดดงัน้ี 
 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม และโรงเรียนอนุบาลทบัทอง ต่างก็
มีอุปสรรคในการดาํเนินการวางแผนทางการตลาดเหมือกนัคือมีคู่แข่งท่ีเป็นโรงเรียนอนุบาลรัฐบาล
และเอกชนมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปัจจุบนัเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตวัมากข้ึนกว่า
อดีตมากทาํให้เกิดธุรกิจการคา้ต่างๆท่ีแพร่หลาย รวมทั้งธุรกิจโรงเรียนอนุบาลเอกชนซ่ึงมีจาํนวน
มากข้ึน ส่งผลใหโ้รงเรียนต่างๆตอ้งหากลยทุธ์ทางการตลาดมาใชดึ้งลูกคา้ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั
ในการดาํเนินธุรกิจประเภทน้ี จึงทาํให้เกิดการแข่งขนัทางการตลาดท่ีรุนแรงมากข้ึน และหาก
โรงเรียนใดมีกลยทุธ์ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุดก็จะอยูร่อดได ้แต่หากโรงเรียนใดมี
ความอ่อนแอดา้นการวางแผนการตลาดและการจดัการดา้นอ่ืนๆก็ไม่สามารถอยูร่อดได ้และปัญหา
ท่ีสําคญัท่ีส่งผลต่อการวางแผนการตลาดคือการไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เต็มท่ี
เน่ืองจากเป็นโรงเรียนเอกชน จึงส่งผลใหมี้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดท่ีดีและ
มีคุณภาพ 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง ขอ้จาํกดัของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นทาํให้
ทราบว่ายงัมีปัญหาและอุปสรรคท่ียิ่งใหญ่ นั่นก็คือ การแข่งขนัทางการตลาดท่ีค่อนขา้งสูงและมี
แนวโนม้วา่จะสูงข้ึนเร่ือยๆ และการไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากทางรัฐบาลท่ีไดไ้ม่เตม็ท่ี แต่ทุก
โรงเรียนก็ยงัสามารถอยู่รอดไดด้ว้ยกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ และอาจจะมีการเพิ่มจุดเด่นของ
โรงเรียนและยงัมีการนําเสนอจุดเด่น จุดขายต่างๆผ่านส่ือโฆษณาท่ีหลากหลายและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได ้แต่อยา่งไรกต็าม อนาคตขา้งหนา้อาจพบอุปสรรคท่ีไม่คาดคิดเพิ่มข้ึนดงันั้นในการ
วางแผนทางการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนนั้นควรจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัและมี
การส่ือสารทางการตลาดท่ีหลากหลายช่องทางมากข้ึนเพื่อใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

ในการประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น การวิเคราะห์การตดัสินใจของผูป้กครอง
ในการนาํบุตรหลานมาเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนนั้นเป็นส่ิงท่ีสําคญั เน่ืองจากว่าหากโรงเรียน
ทราบถึงความตอ้งการของผูป้กครองและสามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้กครองไดใ้นหลายๆ
ดา้นนั้นโรงเรียนอนุบาลเอกชนนั้นๆกจ็ะสามารถคงอยูต่่อไปได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip 
Kotler, (2010) ไดก้ล่าวว่า การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในเป็นการวิเคราะห์ทั้ง
กลุ่มเป้าหมาย จุดแขง็จุดอ่อนของตนเองและคู่แข่งเพื่อเป็นแนวทางในการหาโอกาสทางธุรกิจ 
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1.2  การวางแผน 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 นั้นไดมี้การวางแผนการนาํเสนอจุดเด่นหรือจุดขายของ

ตนเองโดยวางแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื่อดึงเอาจุดเด่น หรือจุดขายนั้ นโดดเด่น เกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อโรงเรียน และทาํให้เกิดความน่าเช่ือถือจึงทาํให้ผูป้กครองส่งบุตรหลานเขา้มารับ
การศึกษาท่ีโรงเรียน โดยในการวางแผนนั้นจะมีการวางระบบการประชาสัมพนัธ์ออกเป็นหลาย
ช่องทาง เช่นจะมีการติดต่อกบัฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของโรงเรียนให้ลงประกาศทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน และลงประกาศตามเวบ็ไซตต่์างๆ และยงัมีการติดต่อกบับริษทัรับทาํป้ายโฆษณาเพื่อให้
ทาํป้ายโฆษณาให้กบัโรงเรียน นอกจากน้ีแลว้ยงัติดต่อกบัฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อวางแผนการจดั
กิจกรรมของนักเรียนเพื่อนาํเสนอผลงานดา้นต่างๆของนกัเรียน เช่นงานทางวิชาการ งานแข่งขนั
กีฬา เชียร์ลีดเดอร์ งานเปิดบา้นของโรงเรียนเพื่อให้ผูค้รองได้เขา้มาเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนใหบุ้ตรหลาน หรืองานตลาดนดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนแต่ละโรงเรียนจะมาจดั
แสดงผลงานในนิทรรศการเพื่อเชิญชวนผูป้กครองเขา้มาเยีย่มชมผลงานนกัเรียนของแต่ละโรงเรียน
เพ่ือแสดงศกัยภาพของนกัเรียนในโรงเรียนให้ผูป้กครองไดรั้บรู้ถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียนซ่ึง
พยายามท่ีจะนาํเสนอถึงความพร้อม และศกัยภาพของตนเองให้เกิดความสนใจและช่วยในการ
ตดัสินใจของผูป้กครองไดดี้ และแต่ละโรงเรียนต่างก็ตอ้งพยายามหาจุดขายของตนเองท่ีจะสร้าง
ทศันคติท่ีดีให้แก่ลูกคา้ให้ไดว้่าในแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Philip Kotler, (2010) ทีกล่าวว่าการสร้างความแตกต่าง เป็นการสร้างจุดเด่นใหก้ลุ่มเป้าหมายสนใจ
และเป็นท่ีจดจาํ เช่นเดียวกบัโรงเรียนอนุบาลเอกชนหากมีการสร้างความแตกต่างและมีจุดเด่นแลว้ก็
จะเป็นท่ีสนใจของผูป้กครองนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนลินรัตน์ สายศรีบณัฑิต (2552: 
95) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียน
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  

1.3 การดาํเนินการ 
ในการดาํเนินการนั้นโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นไดน้าํแนวคิดการส่ือสาร

การตลาดแบบบรูณาการมาปรับใช ้ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งไดมี้
การนําการส่ือสารทางการตลาดเข้ามาใช้ในการโปรโมทโรงเรียน  โดยส่วนใหญ่ใช้การ
ประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) ในการเป็นการวางแผนงานท่ีจะสร้างและรักษาค่าความนิยมของ
ทางโรงเรียน และความเขา้ใจอนัดีระหว่างโรงเรียนและกลุ่มผูป้กครอง การสร้างความพึงพอใจใน
ความสัมพนัธ์กับกลุ่มของผูป้กครอง ทั้ งยงัใช้การโฆษณา (Advertising) โดยการผ่านส่ือวิทย ุ
วารสาร ท่ีเก่ียวกบัเด็ก และส่ือออนไลน์ ในการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผูป้กครองในการ
ตดัสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียน ทั้งยงัเป็นการสร้างช่ือให้กบัโรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จกัแก่คน
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ทัว่ไป ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางการตลาดตามแนวคิดท่ีทีการรวมการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัผูรั้บสาร โดยกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มสามารถเขา้ถึงประกาศโฆษณาไดท้างอินเทอร์เน็ต 
ผูป้กครองกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยป้ายประกาศโฆษณา การบอกต่อ หรือจาก
แหล่งขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงหากมีการใชส่ื้อท่ีหลากหลายก็จะสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดค้รอบคลุม
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสายชล ดาษนิกร (2552: 124)ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนไทย 

ในการนําการส่ือสารทางการตลาดแบบูรณาการมาใช้ในการนําเสนอนั้นโรงเรียน
อนุบาลเอกชนส่วนใหญ่จะนาํเสนอในรูปแบบการจดักิจกรรมของโรงเรียนเพื่อใช้ในการสร้าง
ช่ือเสียง โดยจากผลการศึกษาพบว่าผูป้กครองมีความคิดเห็นเก่ียวกบัช่ือเสียงของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนทั้ง 3 แห่งจะเห็นไดว้่าช่ือเสียงของโรงเรียนนั้นมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
ของผูป้กครองนักเรียนท่ีจะเลือกให้บุตรหลานไดเ้ขา้เรียน ซ่ึงช่ือเสียงของแต่ละโรงเรียนนั้นก็มี
ความแตกต่างกนัไปตามเอกลกัษณ์ของโรงเรียนและในการสร้างช่ือเสียงของโรงเรียนนั้นส่วนใหญ่
จะมีการพฒันาทั้งดา้นแหล่งเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนให้โดด
เด่น ซ่ึงนาํจุดเด่นนั้นมาสร้างเอกลกัษณ์ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่ง และในการสร้าง
ช่ือเสียงของโรงเรียน ส่วนใหญ่จะเนน้การจดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัชิงรางวลั หรือ
การประกวดในกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน โดยอาศยัจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ของ
ตนเองในการนาํเสนอจุดเด่นนั้นออกมาทางการจดักิจกรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจตุรงค ์
ลอ้มพิทกัษ ์(2553: 22) และในการสร้างเอกลกัษณ์ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนนั้นตอ้งอาศยัจุดเด่น
ของตนเองเพราะจุดเด่นหรือความแตกต่างสามารถสร้างจุดยนืใหก้บัตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนลินรัตน์ สายศรีบณัฑิต (2552: 93) ไดศึ้กษาเร่ืองกลยทุธ์การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการส่งนกัเรียนเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

1.4 การประเมินผล 
ในการประเมินผลนั้นทางโรงเรียนจะมีการประชุมผูป้กครองเพ่ือปรึกษาหารือการ

ดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่ีมีผลต่อบุตรหลานตนเองและมกัจะมีการให้ผูป้กครอง
ประเมินผลการจดักิจกรรมแต่ละคร้ังโดยการใหต้อบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจดา้นต่างๆ
ขอโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นดา้นการรับข่าวสาร ดา้นการร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน ดา้นส่ือการเรียน
การสอน และดา้นการบริการต่างๆจากทางโรงเรียนและจากผลการศึกษาพบว่าผูป้กครองนกัเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งส่วนใหญ่จะไดรั้บข่าวสารการรับสมคัร การประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน กิจกรรมและผลงานนักเรียนท่ีหลากหลายช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซตโ์รงเรียน โฆษณา
ผา่นเวบ็ไซตต่์างๆ วารสารโรงเรียน และการแนะนาํจากผูป้กครองท่านอ่ืนๆ ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีสามารถ
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ทาํใหเ้ขา้ถึงผูป้กครองไดค้รอบคลุมหลายกลุ่มไม่วา่จะเป็นกลุ่มผูป้กครองท่ีชอบใชอิ้นเทอร์เน็ตหรือ
กลุ่มผูป้กครองท่ีอ่านวารสารโรงเรียนหรือส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ซ่ึงมีกลวิธีในการส่งสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี การระบุกลุ่มเป้าหมาย (Target Consumer Identification) ในขั้นตอนของ
กระบวนการระบุกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผูป้กครองท่ีมีบทบาทและอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนหรือเขา้ศึกษาของบุตรหลานโดยตรง นอกจากน้ี ยงัมีการกาํหนด
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) เพ่ิมเติมเพื่อให้สอดรับกบันโยบายองคก์ร 
หรือการขยายกลุ่มตลาดในเชิงรุก เช่นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
จตุรงค ์ลอ้มพิทกัษ ์(2553: 31) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองกลยทุธ์การสร้างแบรนด ์กระบวนการ และแนวโนม้
การส่ือสารการตลาดนอนาคตของสถานีโทรทศัน์U Channel ไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นกิจกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจใชสิ้นคา้หรือบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง จาํตอ้งมีกลุ่มเป้าหมายชดัเจนซ่ึงธุรกิจตอ้งวิเคราะห์เจาะลึกถึงทศันคติ ความรู้สึกนึกคิด 
ความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  และเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมี
พฤติกรรมและทศันคติท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีจะเขา้ถึงแต่ละกลุ่มแต่ละ
วยัก็ย่อมมีความแตกต่างกนัดว้ย เช่นผูป้กครองบางคนอยากให้ลูกหลานเนน้ดา้นศิลปะดนตรี บาง
ท่านอยากให้เน้นด้านภาษา บางท่านอยากให้เน้นด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ซ่ึงความ
ตอ้งการเหล่าน้ีก็เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจท่ีจะเลือกโรงเรียนท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
นั้นๆได ้

2. ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินงาน แนวทางแกไ้ข 
         2.1 ปัญหาคุกคามจากภายนอก (Threats) 

จากผลการศึกษาทาํให้ทราบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนส่วนใหญ่มีปัญหาคุกคามจาก
ภายนอก เช่น การแข่งขนักบัโรงเรียนรัฐบาลซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมีทุนอุดหนุนจากรัฐบาลเต็มท่ีและ
ค่านิยมของผูป้กครองในการเลือกสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงของรัฐบาลท่ีนิยมโรงเรียนท่ีมีการแข่งขนัสูง
และปัญหาการแข่งขนัของโรงเรียนอนุบาลเอกชนอ่ืนๆท่ีมีความเขม้แขง็ทั้งดา้นเงินทุนสนบัสนุนท่ี
มากกวา่  ค่าใชจ่้ายถูกกวา่ และมีจาํนวนโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน และการท่ีจะเจาะกลุ่มเป้าหมายนั้นตอ้ง
ใช้วิธีการตลาดเชิงรุกซ่ึงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นกัน ซ่ึงเสียเปรียบคู่แข่งท่ีเป็นโรงเรียนรัฐบาลท่ี
ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

    2.2 ปัญหาภายในองคก์ร (Weakness) 
 จากผลการศึกษาทาํให้ทราบว่าโรงเรียนอนุบาลเอกชนบางแห่งมีปัญหาในองคก์รใน

เร่ืองทีมบริหารท่ีไม่แขง็แรงเม่ือเทียบกบัโรงเรียนคู่แข่งหลายแห่ง และสืบเน่ืองจากงบประมาณท่ี
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ตอ้งใชจ้าํนวนมากในการบริหารการตลาดให้เขม้แข็งกว่าเดิม  ส่วนโรงเรียนทบัทองจะมีปัญหา
เก่ียวกบัเงินทุนสนบัสนุนการบริหารการตลาดใหท้ดัเทียมกบัโรงเรียนคู่แข่ง 

โดยภาพรวมแลว้โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นมีปัญหาและอุปสรรคในการนาํ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการคลา้ยกนั คือเน่ืองจากต่างก็เป็นโรงเรียนเอกชนจึงมีผลกระทบ
ดา้นงบประมาณสนบัสนุนซ่ึงตอ้งใชค่้อนขา้งสูง ซ่ึงโรงเรียนตอ้งมีระบบบริหารจดัการเองท่ีดีและ
ตอ้งระมดัระวงัให้มากว่าคุม้ค่ากบังบประมาณท่ีเสียไป เน่ืองจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนท่ี
ไดรั้บงบประมาณจากรัฐบาลไดไ้ม่เตม็เมด็เตม็หน่วย ซ่ึงทางโรงเรียนตอ้งพึ่งตนเองซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งาวิจยัของ วิลาวลัย ์สิทธิธรรมรัตน์ (2553: 94) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองกลยทุธ์การตลาดในการรับนกัเรียน
เขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชน ในเขตจงัหวดัภูเก็ต ดงันั้นแนวทางแกไ้ขของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นจึงมีการประเมินคู่แข่ง มีการวางแผนการตลาดท่ีดี และวิเคราะห์จุดเด่นของ
โรงเรียนแลว้พยายามดึงเอกลกัษณ์หรือจุดเด่นของตนเองนั้นมาใช ้และสร้างช่ือเสียงใหค้นรู้จกัมาก
ข้ึนโดยนาํเสนอผ่านการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยมีการประชาสัมพนัธ์หลายช่องทาง
ผสมผสานกันไปเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อสร้างความสนใจและความน่าเช่ือถือให้กับ
กลุ่มเป้าหมายนั้นได ้ 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
      5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี 

         1. ปัจจุบนัผูบ้ริหารและผูบ้ฏิบติัหน้าท่ีการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนมี
แนวคิดในการนาํการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการไปใชม้ากข้ึน ดงันั้นจึงควรมีการปรับเปล่ียน
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดแบบอ่ืนๆให้เขา้กับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาทั้ง
ทางดา้นเทคโนโลยแีละพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

         2. ผูบ้ริหารควรมีการนาํกลยทุธ์การตลาดใหม่ๆท่ีทนัต่อสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบนั
อยูเ่สมอ  

         3. ผูบ้ริหารควรมีการประเมินคู่แข่งและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอยูเ่สมอ เน่ืองจาก
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาและการเติบโตของตลาด หรือ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยกีอ็าจจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพคู่แข่งได ้
5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

         1. อาจจะศึกษาเร่ืองการส่ือสารทางการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชนและ
รัฐบาลเปรียบเทียบกนัเพื่อศึกษากระบวนการจดัการและกลยุทธ์ในการแกปั้ญหาว่าแตกต่างกนั
หรือไม่อยา่งไร และสามารถนาํมาปรับใชด้ว้ยกนัไดห้รือไม่ 
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         2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดของโรงเรียนเอกชนในระดบั
อ่ืนๆ เช่น โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสอนภาษา หรือสถาบนัการศึกษาเอกชน
อ่ืนๆ DPU
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แนวคาํถามการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In dept Interview) 
 แนวคาํถามน้ีเป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก (In dept Interview) กบั โรงเรียนอนุบาล
กุ๊กไก่ โรงเรียนอนุบาลทบัทอง และโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม ซ่ึงประกอบดว้ย : 

1. ผูบ้ริหาร และผูป้ฎิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 3 แห่ง
จาํนวน 6 ท่าน 

2. ผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 3 แห่ง จาํนวน 15 ท่าน 
 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียนอนุบาล
เอกชน  และเพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารการตลาดในธุรกิจโรงเรียนอนุบาล
เอกชน 
แนวคาํถามสําหรับผู้ส่งสาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนท่ี 2 กระบวนการการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
 ส่วนท่ี 3 กลยทุธ์การส่ือสาร 
แนวคาํถามสําหรับผู้รับสาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 การส่ือสารการตลาด 
 
กลุ่มโรงเรียนอนุบาลเอกชน  

 - ผู้ส่งสาร : ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานด้านการส่ือสารการตลาด 
 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนอนุบาลเอกชน จาํนวน 3 แห่ง 
  

ขอ้มูล 
โรงเรียนอนุบาลเอกชน 

โรงเรียนอนุบาล 
กุ๊กไก่ 

โรงเรียนอนุบาล 
เด่นสยาม 

โรงเรียนทบัทอง 

1. ตาํแหน่งผูบ้ริหาร ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียน ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
2. ระดบัการศึกษาสูงสุด
ของผูบ้ริหาร 

ปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาโท 
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3. จาํนวนนกัเรียน (คน) 
   3.1 ชั้นอนุบาล 1 
   3.2 ชั้นอนุบาล 2 
   3.3 ชั้นอนุบาล 3 
   3.4 รวมทั้งหมด 

84 
30 
26 
28 
 

84 
28 
26 
30 

96 
34 
32 
30 
 

4. ปีท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
ทะเบียน
กระทรวงศึกษาธิการ 

2520 2528 2514 

 
ส่วนที ่2 กระบวนการการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

2.1 นโยบาย หรือวิสยัทศัน์ 
  2.2 จุดเด่นหรือจุดขายของโรงเรียน 
  2.3 การนาํแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการมาปรับใช ้
  2.4 กลวิธีในการส่งสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
  2.5 ปัจจยัท่ีจะประสบความสาํเร็จ 
  2.6 ปัญหา และอุปสรรคในการดาํเนินงาน แนวทางแกไ้ข 

ส่วนที ่3 กลยทุธ์การส่ือสาร 
  3.1 อยากทราบวา่โรงเรียนของท่านมีการทาํการส่ือสารการตลาดหรือไม่ 

3.2 หากโรงเรียนท่านมีการส่ือสารทางการตลาดแลว้ไดมี้การวางแผนอยา่งไรบา้ง 
33. โรงเรียนท่านไดมี้การทบทวนการตลาด หรือประเมินสภาพแวดลอ้ม หรือ 
วิเคราะห์คู่แข่งหรือไม่อยา่งไร 
3.4 อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของโรงเรียนของท่านเป็นอยา่งไร 
3.5 หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนท่านเป็นอยา่งไร 
3.6 โรงเรียนของท่านมีกิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรือไม่ อยา่งไร 
3.7 โรงเรียนของท่านมีการส่งเสริมสุขภาพอนามยัของนกัเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
3.8 ท่านคิดวา่โรงเรียนของท่านมีจุดเด่นอะไร ช่วยอธิบายใหล้ะเอียด 
3.9 ท่านคิดวา่โรงเรียนของท่านมีขอ้จาํกดัใดบา้งในการส่ือสารการตลาด 
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กลุ่มผู้ปกครอง 
- ผู้รับสาร : ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่ง จํานวน 15 คน 

 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 
      จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเอกชน จาํนวน 3 แห่ง 
แห่งละ 5 คน รวมทั้งหมด 15 คน แสดงรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ขอ้มูลผูป้กครองจาํแนกตามเพศ  
 

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ชาย หญิง 
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่   2 3 
โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม 1 4 
โรงเรียนทบัทอง 1 4 

รวม 4 11 
ร้อยละ 26.70 73.30 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่าผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ จาํนวน 5 คน เป็นเพศชาย 2 คน เพศ

หญิง 3 คน ส่วนผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม จาํนวน 5 คน เป็นเพศชาย 1คน เพศหญิง 4 
คน และผูป้กครองโรงเรียนทบัทอง จาํนวน 5 คน เป็นเพศชาย 1 คน เพศหญิง 4 คน โดยภาพรวม
ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงคิดเป็นร้อยละ 73.30 เป็นผูช้ายคิดเป็นร้อยละ 26.70 
 
ขอ้มูลผูป้กครองจาํแนกตามอาย ุ
   
โรงเรียนอนุบาล

เอกชน 
  อาย ุ

 18-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี 55 ปีข้ึนไป 
โรงเรียนอนุบาล 
กุ๊กไก่ 

- 1 3 1 - 

โรงเรียนอนุบาล
เด่นสยาม 

1 2 2 - - 
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โรงเรียนทบัทอง - 3 2 - - 
รวม 1 6 7 1 - 
ร้อยละ 6.67 40 46.70 6.63 0.00 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ36-45 ปี 

จาํนวน 3 คน   รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ26-35 ปี จาํนวน 1 คน และช่วงอาย ุ46-55 ปี จาํนวน 1 คน  
ส่วนผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ26-35 ปี รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ
36-45 ปีจาํนวนอยา่งละ 2 คน และช่วงอาย ุ18-25 ปี จาํนวน 1 คน  และส่วนผูป้กครองโรงเรียนทบั
ทอง ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ26-35 ปี จาํนวน 3 คน รองลงมาคือ ช่วงอาย ุ36-45 ปี  โดยภาพรวม
ผูป้กครองมีช่วงอาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมาคือช่วงอาย ุ26-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
40.00,  ช่วงอาย ุ18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.67 และช่วงอาย ุ46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.63 ตามลาํดบั 
 
 
ขอ้มูลผูป้กครองจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
   
โรงเรียนอนุบาล

เอกชน 
  ระดบัการศึกษา 

 ประถมศึกษา มธัยมศึกษา ปวส./
เทียบเท่า 

ปริญญาตรี สูงกวา่
ปริญญาตรี 

โรงเรียนอนุบาล 
กุ๊กไก่ 

- - 2 3 - 

โรงเรียนอนุบาล
เด่นสยาม 

- - 3 2 - 

โรงเรียนทบัทอง - - 2 3 - 
รวม - - 7 8 - 
ร้อยละ 0.00 0.00 46.66 53.34 0.00 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่าผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน 3 คน   รองลงมาคือ ระดบัปวส.หรือเทียบเท่า จาํนวน 2 คน ส่วนผูป้กครองโรงเรียน
อนุบาลเด่นสยาม ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัระดบัปวส.หรือเทียบเท่า จาํนวน 3 คน รองลงมาคือ 
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ระดบัปวส.หรือเทียบเท่า จาํนวน 2 คน ส่วนผูป้กครองโรงเรียนทบัทอง ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 3 คน   รองลงมาคือ ระดบัปวส.หรือเทียบเท่า จาํนวน 2 คน โดยภาพรวม
ผูป้กครองส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.34 รองลงมาคือ ระดบัระดบั
ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 46.66 
 
ขอ้มูลผูป้กครองจาํแนกตามอาชีพ  
   
โรงเรียนอนุบาล

เอกชน 
  อาชีพ 

 ขา้ราชการ พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษทั/
รับจา้ง 

คา้ขาย/
เจา้ของธุรกิจ 

นกัเรียน/
นกัศึกษา 

โรงเรียนอนุบาล 
กุ๊กไก่ 

1 - 1 3 - 

โรงเรียนอนุบาล
เด่นสยาม 

- 1 2 2 - 

โรงเรียนทบัทอง 1 - 3 1 - 
รวม 2 1 6 6 - 
ร้อยละ 13.33 6.67 40.00 40.00  

 
จากตารางท่ี 5 พบว่าผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ส่วนใหญ่มีอาชีพคา้ขายหรือเจา้ของ

ธุรกิจ จาํนวน 3 คน   รองลงมาคือ อาชีพขา้ราชการและพนกังานบริษทั/รับจา้ง จาํนวนอยา่งละ 1 
คน ส่วนผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม มีอาชีพคา้ขายหรือเจา้ของธุรกิจ และพนกังานบริษทั/
รับจา้งจาํนวน อย่างละ 2 คน รองลงมาคือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 1 คน ส่วนผูป้กครอง
โรงเรียนทบัทอง ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทั/รับจา้ง จาํนวน 3 คน   รองลงมาคือ คา้ขายหรือ
เจา้ของธุรกิจและขา้ราชการ จาํนวนอย่างละ 1 คน โดยภาพรวมผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพ
พนกังานบริษทั/รับจา้งและ คา้ขายหรือเจา้ของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ ขา้ราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 13.33 และ พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามลาํดบั 
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ขอ้มูลผูป้กครองจาํแนกตามสถานภาพ  
  
โรงเรียนอนุบาลเอกชน สถานภาพ 

 โสด สมรส หยา่ร้าง/หมา้ย 
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ - 4 1 
โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม - 5 - 
โรงเรียนทบัทอง - 3 2 

รวม - 12 3 
ร้อยละ 0.00 80.00 20.00 

 
จากตารางท่ี 6 พบวา่ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จาํนวน 

4 คน รองลงมาคือ หยา่ร้า/หมา้ย จาํนวนอยา่งละ 1 คน ส่วนผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม มี
สถานภาพสมรส จาํนวน 5 คน ส่วนผูป้กครองโรงเรียนทบัทอง ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส จาํนวน 
3 คน   รองลงมาคือ สถานภาหยา่ร้า/หมา้ย จาํนวน 2 คน โดยภาพรวมผูป้กครองส่วนใหญ่มีอาชีพ
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ ขา้ราชกาหยา่ร้า/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 
ขอ้มูลผูป้กครองจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 
โรงเรียนอนุบาล

เอกชน 
รายไดต่้อเดือน 

 ไม่เกิน 
10,000 บาท 

10,001 - 
20,000 บาท 

20,001 - 
30,000 บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

มากกวา่ 
40,000 บาท 

โรงเรียนอนุบาล 
กุ๊กไก่ 

- 1 2 2 - 

โรงเรียนอนุบาล
เด่นสยาม 

- - 2 3 - 

โรงเรียนทบัทอง - - 1 4 - 
รวม - 1 5 9 - 
ร้อยละ 0.00 6.67 33.33 60 - 
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จากตารางท่ี 7 พบว่าผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 
20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 – 40,000 บาท จาํนวนอยา่งละ 2 คน รองลงมา คือ รายได1้0,001 
- 20,000 บาทจาํนวน 1 คน ส่วนผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน
ระหว่าง 30,001 – 40,000 บาท รองลงมา คือ 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 2 คน ส่วนผูป้กครอง
โรงเรียนทบัทอง ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 4 คน   รองลงมา
คือ 20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 1 คน โดยภาพรวมผูป้กครองส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 
30,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือรายได ้20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และ รายได ้10,001 - 20,000 บาท ตามลาํดบั 

 
ส่วนที ่2 การส่ือสารการตลาด 

               2.1 เหตผุลท่ีท่านเลือท่ีจะสง่บตุรหลานมาเรียนท่ีโรงเรียนแห่งนี ้
             2.2  ข้อมลูใดบ้างท่ีท่านต้องการทราบก่อนสง่บตุรหลานมาเรียนท่ีน่ี 

            2.3  ทา่นทราบข้อมลูของโรงเรียนแห่งนี ้จากทางโรงเรียนโดยตรง หรือผา่นทางส่ือ
ใด 

            2.4 ท่านคดิวา่ ช่ือโรงเรียนเป็นสว่นสําคญัท่ีทําให้ท่านตดัสนิใจเลือกโรงเรียนแห่ง 
            นี ้หรือไม ่อยา่งไร  

                         2.5 ท่านคดิวา่ ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนเป็นอยา่งไร 
           2.6 ทา่นคดิวา่ จดุเดน่ ของโรงเรียนและสิง่ท่ีโรงเรียนนีน้่าจะพฒันาให้มากขึน้คื 

            อะไร 
          2.7 ท่านจะแนะนําให้บคุคลอ่ืนสง่บตุรหลานเข้าศกึษาท่ีโรงเรียนแหง่นี ้หรือไม ่และ        
          เพราะอะไร 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ- สกลุ   นางสาวโสภิดา  ปานสุวรรณ 
ประวติัการศึกษา  พ.ศ.2545  

ปริญญาตรี  : สาขาวชิานิเทศศาสตร์  เอกวารสารศาสตร์   
โทประชาสมัพนัธ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   

สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั  บริษทั มีเดีย บีวนั จาํกดั DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



