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บทคัดย่อ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาเอกชนที่มี
ผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทยโดยศึกษา
กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
น ามาใช้ เพื่ อ เป็นเค ร่ืองมือในการจูงใจให้นัก เ รียนชั้นระดับมัธยมปลาย เลือก เข้ าศึกษา                               
ณ สถาบันอุดมศึกษารวมถึง  ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2554 ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจ านวน 10 แห่งและอาจารย์แนะแนว ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้โดยสถาบันการศึกษา
เอกชนและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการด า เนินการวิจัย เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  
มีการด าเนินการ  6  ขั้นตอน 1)  ศึกษาข้อมูล เพื่อจัดท ากรอบแนวคิดการวิจัย   2)การสร้าง
แบบสอบถาม ที่เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 3)ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัย 4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและท าการวิเคราะห์ข้อมูล 5) ท าการ
สรุปผลงานวิจัย 6) จัดท ากลยุทธ์ด้านการตลาดและพิจารณารูปแบบกลยุทธ์ที่จะน ามาใช้ 
 ผลการวิจัยในเร่ืองกลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทย  ได้แบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 6 ตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับความส าคัญของบุคคลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในสถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ าระดับที่มี
ความส าคัญมากส าหรับบุคคลที่มีอิทธิพลในการก าหนดกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาเอกชนมาก
ที่สุดคือ อธิการบดีและล าดับรองลงมาได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, คณบดี และ ผู้อ านวยการ 
ส่วนบุคคลที่มีบทบาทในการก าหนดกลยุทธ์น้อยที่สุดคือฝ่ายวิชาการ 2) การวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของนักศึกษาถึงปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน โดย
แบ่งการพิจารณาออกตามกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งพบว่า กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มีปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับมากที่สุดได้แก่ 



ค 
 

ชื่อเสียงผู้ก่อต้ัง บุคคากรผู้สอน ภาพลักษณ์ของสถาบัน อุปกรณ์การเรียนการสอน ความหลากหลาย
ในสาขาวิชาที่สอน และจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีกลยุทธ์ด้านสถานที่ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
กลยุทธ์ด้านสถานที่มากที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทาง กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา และการให้ผ่อนช าระค่าหน่วยกิต  และ 
กลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งมีปัจจัยส าคัญได้แก่ ค่าหน่วยกิต และค่าบ ารุงการศึกษา 3) การวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบถึงความคิดเห็นที่มีต่อระดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ระหว่างสถาบันการศึกษาใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พบว่านักศึกษาในทั้งสองส่วนไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่างก็มีความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาด
เหมือนกัน )4  การวิเคราะห์ถึงปัจจัยในกลยุทธ์แต่ละด้าน โดยหาความสัมพันธ์และจัดกลุ่มให้ปัจจัย
ในกลยุทธ์แต่ละด้าน  พบว่าในกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแบ่งปัจจัยได้ออกเป็นสองกลุ่มคือ 
ด้านนโยบายและผลงาน และอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ส่วนกลยุทธ์ด้านราคาและ
ด้านสถานที่นั้น ไม่สามารถแยกปัจจัยเป็นกลุ่มออกได้ ส าหรับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น
สามารถแบ่งปัจจัยได้เป็น 2 กลุ่ม คือการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ และ การ
ส่งเสริมด้านราคา 5) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ว่า กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกัน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีผลต่อระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษาแตกต่างกัน พบว่า
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือกลยุทธ์ด้านสถานที่ รองลงมา
คือกลยุทธ์ด้านส่งเสิรมการตลาด และกลยุทธ์ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด 
 ข้อเสนอแนะการแข่งขันของการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนจะมีการ
ปรับปรุงทุกด้าน   ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา  หลักสูตร  ทางด้านวิชาการ  ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย
เอกชนก็น่าจะเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้  ซึ่งจะท าให้ก้าวไปสู่อุดมการณ์ที่ได้มุ่งหวังไว้ การที่จะน าเอา
กลยุทธทางการตลาดมาปรับใช้กับธุรกิจทางด้านการศึกษานั้นคือการน าเอาส่วนผสมทางการตลาด
ปรับใช้ให้เข้ากับภาวะแวดล้อมภายใต้การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในธุรกิจนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เอกชนด าเนินไปอย่างดีที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านการศึกษา  หลักสูตรการศึกษา  คณาจารย์  
ช่องทางการรับสมัครรวมไปถึงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  การเก็บค่าเล่า
เรียนตลอดจนการส่งเสริมชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องมีการจัดการ
ภายในที่ดีทางด้านต่างๆการน ากลยุทธทางการตลาด 4 Psคือ  
         กลยุทธด้านการผลิต (Product)มี1) มหาวิทยาลัยเอกชนต้องเน้นภาษาต่างชาติในการเรียนการ
สอน  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  มีผลงานวิจัยที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมบริการความรู้ทางวิชาการต่อสังคมมุ่งเน้นคุณภาพศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา2)
การเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนรวมไปถึงความหลากหลายในสาขาวิชาที่สอนมี
ตลาดแรงงานรองรับ 3)  มุ่งเน้นจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก 
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         กลยุทธด้านราคา(Price)มหาวิทยาลัยเอกชนเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่ยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
มหาวิทยาลัยเองและฝ่ายนักศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยคือสามารถเก็บค่าเล่าเรียน
ได้เต็มที่เพื่อใช้ในการปรับปรุงมหาวิทยาลัย  การเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่เหมาะสมจะท าให้มี
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส า ม า ร ถ จ ะ เ ข้ า ม า ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ล ะ ม อ ง ใ น แ ง่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บต่ อ สั ง ค ม                                       
(Social  Responsibility)ที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีต่อการศึกษาด้วย 
         กลยุทธด้านช่องทางการรับสมัคร,อาคารสถานที่( Place) ในแง่สถานที่ตั้งที่สะดวกแก่การ
เดินทางแก่นักศึกษารวมถึงสถานที่สวยงามห้องสมุดที่ทันสมัยมีสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกาย
กับนักศึกษาร่วมไปถึงช่องทางการรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ช่องทางต่างๆเช่นมีศูนย์การรับสมัครนักศึกษาประจ าภูมิภาคประจ าจังหวัดและศูนย์การรับสมัคร
นักศึกษาประจ าศูนย์การค้าตามแหล่งชุมชนเพื่อเพิ่มความสะดวกกับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน 
         กลยุทธด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) มหาวิทยาลัยเอกชนเองต้องท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในด้านการประชาสัมพันธ์  รูปแบบทางสื่อหนังสื่อพิมพ์,วารสาร,วิทยุ,โทรทัศน์และป้ายโฆษณาและ
การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันเป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นและสื่อโดยตรงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
คือนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน 
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Abstract 
 

 The objective of the research is study about the marketing strategy of the private 
universities to result in the decision to study in private universities in Thailand. I study in 
marketing strategy in product, price, place, promotion or 4Ps strategy which they are used by the 
private universities for persuasion the higher secondary school students choose to study in the 
private universities. Moreover, I study in the factor of influence for the decision to study in private 
universities of the first year students in an academic year 2549 of the private universities under a 
bureau of university, consultant teachers, president of the universities in the North, the Centre, the 
North-East and the South of Thailand. This is the six processes of the research ; 

1. Study the data for making a scope of the research. 
2. Design a questionnaire. 
3. Limited the people and the sample group to collect the data for a research. 
4. Collect the data from the sample group and analysis. 
5. Summarize the research. 
6. Make a marketing strategy and consider a strategy that will be used. 
The result of the marketing strategy of the private universities to result in the decision to study 
in the private universities in Thailand can divide the analysis for 6 sections are ; 
1. Analysis the data for important of the people who relate to make a marketing strategy of 

the private universities. The result is the president, the vice president of academic, a dean 
of faculty and director are important to move with the wind. The least of responsibility in 
making a marketing strategy is department of academic. 

 

2. Analyses the opinion of students for the factors that have influence to the students who 
decide to study in the private universities by 4Ps strategy are product, price, place and 
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promotion. The result is the most important of product are the reputation of the founder, 
professors, the image of the university, equipments, the several of field, quantities of 
students in the bachelor’s degree. The place strategy, the factor the result in the place 
strategy is convenience and comfort to journey. The result in promotion strategy is the 
scholarship and paying by the installments a credit. The price strategy has result of the 
cost of credit and the cost of maintenance. 

 

3. Comparative analysis for the opinion has high level of the important factor between the 
central university and the section university. The result is the same opinion in marketing 
strategy. 

4. Analysis in every strategy by relation and organize in to the groups. I meet that the 
product strategy can divide in two parts are: the first group are the policy and the 
achievement, the second group are image and reputation. The price strategy cannot divide 
for a group. The promotion strategy can divide in two groups are advertisement to 
acknowledge and price promotion. 

5. Analysis the data for an hypothesis test that the different of marketing strategy of the 
private universities that have a result in decision to study in the private universities have 
the different marketing strategy of the private universities. The result is product strategy is 
the most important, place strategy, promotion strategy and price strategy to move with the 
wind. 
Proposal : The competition of the education in the private universities are improved in 
every section although education management, curriculum, academic, tuition fee of the 
private universities that they can make it move forward to the ideal. The marketing 
strategy of education business likes a rat race. For the successfully of the private 
universities in the part of education management, curriculum, academic, professors, 
application and select the students in the private school collect the fees of the education 
and besides promotion the well-known of the university by using 4Ps are; 
Product: 

1. Private universities must use the foreign language in the classes, cooperation to 
aboard universities, moreover, the universities must have the social service and 
emphasize in the quality of the pass students. 

2. Increase the ability of professors. 
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3. Emphasize in quality of the students in Bachelor, master and doctor degree. 
Price: The private universities must have the reasonable price for their students and 
universities. The benefits for the universities are important. The reasonable tuition make 
the students can study in the university. And the students have social responsibility that 
the private universities have the education. 
Place: The private universities should be easy to go and modern, hi-tech library and relax. 
The private universities should have be easy to apply. 
Promotion: The private universities must have a progressive public relation in the 
newspaper, magazine, radio, television and advertisement that make the student have to 
study in the private university. 
 

Keyword: Business education 
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ให้วิทยานิพนธ์มีความส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรการบริหารเชิงบูรณาการทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ความ
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 ขอขอบพระคุณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมที่ให้ความกรุณาในด้านค าแนะน าบทความ 
 

 ท้ายที่สุดนี้  ขอร าลึกถึงพระคุณของ  คุณพ่อโก๊ะ  กาญจนวณิชย์กุล คุณแม่ประดับ กาญจน
วณิชย์กุล  ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่ง  ตลอดจนพี่น้องทุกคน  ที่เป็นก าลังใจ อันเป็นพลังส าคัญที่ช่วยให้เกิด
ความวิริยะ อุตสาหะ จนกระทั่งงานวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จสมบูรณ์ลงได้ด้วยดี  รวมถึงเพื่อนนักศึกษา
ปริญญาเอกสาขาการบริหารเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 1 ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ  
เป็นก าลังใจอันส าคัญในการศึกษาและการท างานวิทยานิพนธ์ในคร้ังนี้   

คุณค่าและความดีที่ได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้แด่บุพการี ครูบาอาจารย์ ผู้ประ
สิทธิประสาทวิชาจนกระทั่งวิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทุกประการ 
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11 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และนัยส าคัญของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์                                                      

58 

12 ผลลัพธ์เมทริกซ์น้ าหนักปัจจัย (Factor  Loading Matrix )ของปัจจัยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่หมุนแกนแบบ Varimax 
 
 
 
 

59 



ฑ 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

   
 ตารางท่ี   หน้า 

13 สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์และค่านัยส าคัญของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกลยุทธ์ด้านราคา 

60 

14 ผลลัพธ์เมทริกซ์น้ าหนักปัจจัย (Factor  Loading Matrix) ของปัจจัยกลยุทธ์ด้านราคา
ที่หมุนแกนแบบ Varimax      

61 

15 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่านัยส าคัญของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกลยุทธ์ด้านสถานที่ 

62 

16 ผลลัพธ์เมทริกซ์น้ าหนักปัจจัย (Factor  Loading Matrix ) ของปัจจัยกลยุทธ์ด้าน
สถานที่หมุนแกนแบบ Varimax 

62 

17 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่านัยส าคัญของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด 

63 

18 ผลลัพธ์เมทริกซ์น้ าหนักปัจจัย (Factor  Loading Matrix) ของปัจจัยกลยุทธ์ด้าน
การตลาดที่หมุนแกนแบบ Varimax 

64 

19 ระดับความส าคัญของกลยุทธ์ด้านต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาเอกชน 

66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฒ 
 

 สารบัญภาพ  
   
  ภาพท่ี   หน้า 

1 กระบวนการพิจารณาจัดวางกลยุทธ์ 7 
2 รูปแบบของกลยุทธ์ 8 
3 กรอบแนวคิดการวิจัย 32 
4 ขั้นตอนการวิจัย 34 

 


