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บทคัดย่อ
การศึกษา เรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดของโรงเรี ย นเบญจรงค์อนุ ส รณ์ วิทยา ครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบการศึ กษาแบบผสมผสาน
ระหว่างการการศึกษาเชิงปริ มาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
พัฒนากลยุทธ์ การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์
อนุ สรณ์ วิทยา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาที่ประกอบด้วย 1) ผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนเบญจรงค์
อนุ สรณ์ วิทยา จานวน 280 คน ด าเนิ นการสุ่ มตัวอย่าง ได้จานวน 162 คน และ 2) ผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา จานวน 5 คน ขอบเขตที่ใช้ศึกษา ประกอบด้วยการศึกษากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยน
เอกชนโดยใช้ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 7 ประการ คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ
และด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
Abstract
This study on the development of private school management strategies by using marketing mix factors of
Benjarong Anusorn Wittaya School Use a blended education methodology. during the quantitative study and a
qualitative study with the objective of studying conditions and developing strategies Management of private
schools using marketing mix factors of Benjarong Anusorn Wittaya School The population used in the study
consisted of 1) parents of students. Benjarong Anusorn Wittaya School consisted of 280 people, 162 people
were randomly selected and 2) 5 academic experts. Scope of study The study consisted of a study of private
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school management strategies by using 7 factors of marketing mix of Benjarong Anusorn Wittaya School,
namely product, price, location, marketing promotion, personnel, service process. and the creation and
presentation of physical characteristics.

บทนา
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่ทาให้ คนมีความรู้และคุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้คน
นั้นอยู่รอดในโลกได้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมส่ วนรวม คุณภาพการศึกษาจึง
สะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็ นผลผลิตของการจัดการศึกษา ในบริ บทของสังคมไทยปัจจุบนั รู ปแบบ
การศึกษาส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาในระบบ ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็ นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ใน
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในสถานการณ์ปัจจุบนั สถานศึกษา
ส่ วนใหญ่ยงั มีความเหลื่อมล้ าแตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรื อ แม้แต่ปัจจัย
ด้านผูเ้ รี ยน รวมทั้งปั จจัยเอื้ออื่น ๆ เช่น ความร่ วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุน
จากชุมชน หน่วยงานหรื อองค์กร ที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา และการติดตามช่ วยเหลืออย่างใกล้ชิด
จาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรื อหน่ วยงานต้นสังกัด สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลกระทบต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษา อี กทั้งปั จจุ บ ันสถานศึ กษามี อิสระในการบริ หารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามบริ บทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผูเ้ รี ยนและคุณภาพ ใน
การบริ หารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน
การศึกษาเอกชนเป็ นระบบการศึกษาที่มีบ ทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของ
ประเทศมีส่วนร่ วม ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นทุนมนุ ษย์ที่มีศกั ยภาพ เป็ นกาลัง
สาคัญของการพัฒนาประเทศ มาอย่างต่อเนื่ องยาวนาน การมีส่วนร่ วมของการศึกษาเอกชนได้ถูก
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่า
ด้ว ยโรงเรี ย นเอกชน ประกอบกับ โรงเรี ย นเอกชนในระบบประเภทสามัญ ศึ ก ษาเป็ นการจัด
การศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (เตรี ยมอนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ถือ
เป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญอย่างยิง่
โรงเรี ย นเอกชนเป็ นสถาบัน การศึ ก ษาที่ เกิ ดขึ้ น มาเพื่ อรองรั บ การขยายตัวทาง
การศึกษาของภาครัฐ ที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างครอบคลุม ซึ่งโรงเรี ยนเอกชนต้องจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้กับผูป้ กครอง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับระบบบริ หารจัดการ
หลักสูตรกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ซึ่ งไม่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และหากเป็ นไปได้ยงั มุ่งไปสู่ คุณภาพที่สูงกว่าใน
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หลายด้า น ทั้ง นี้ เพื่ อ ความศรั ท ธาและความอยู่ ร อดของการด าเนิ น กิ จ การ โดยในการพัฒ นา
การศึกษาเอกชนที่ผ่านมา ส่ งผลเป็ นสถานการณ์ปัจจุบนั ของการศึกษาเอกชน ซึ่งจาเป็ นต้องได้รับ
การแก้ไขและพัฒนาต่อไป ดังนี้
1) ด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน คุณภาพของผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนเอกชนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต้องเผชิญปั ญหาเช่นเดียวกับ ผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยนของภาครัฐ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แม้ว่าในภาพรวมบางระดับชั้นและในบางวิชา จะมีคะแนน (O-NET) เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ประเทศแต่ยงั ต่ากว่าร้อยละ 50 มีความแตกต่างของ ผลคะแนนระหว่างพื้นที่ค่อนข้างสู ง หลักสู ตร
การเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนของโรงเรี ยน เอกชนส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นรู ปแบบเดิม
ที่เน้นการท่องจา ซึ่ งยังไม่ส ามารถตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพคน ที่ สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ
2. ด้านโอกาสของผูเ้ รี ยน ที่ผ่านมารัฐได้ให้ความสาคัญกับการอุดหนุนการศึกษา
เอกชนมาโดยตลอดแต่ผูเ้ รี ยนในโรงเรี ยน เอกชนระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถเข้าถึง
ค่าใช้จ่ายที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เนื่องจากอัตราเงินอุดหนุนค่อนข้างต่า
โดยมี อัตราไม่ ถึ ง ร้อยละ 50 ของงบประมาณต่อหัว นักเรี ยนภาครัฐ โรงเรี ยนส่ วนหนึ่ งที่ รับเงิน
อุดหนุนไม่สามารถเก็บค่ าธรรมเนี ยมการศึกษาได้หรื อเก็บได้ ไม่เต็มอัตราที่กาหนดให้เก็บได้การ
อุดหนุนยังไม่สะท้อนตามความต้องการจาเป็ นที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยนและโรงเรี ยนได้อย่างแท้จริ ง
และยังไม่สะท้อนต่อคุณภาพและประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา
3) ด้านประสิ ท ธิ ภาพการจัดการศึก ษาของโรงเรี ยน เมื่ อพิ จารณาด้านค่าใช้จ่าย
โรงเรี ยนเอกชนจัดการศึกษาประหยัดกว่าที่รัฐจัด ในขณะที่เมื่อ พิจารณาจากผลลัพธ์ของระบบใน
ด้านคุณภาพการศึกษา (คะแนน O-NET) โรงเรี ยนที่ได้คะแนนสูงกว่า ร้อยละ 50 มีจานวนน้อยมาก
มี โ รงเรี ย นที่ ไ ม่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานร้ อ ยละ 17 ในขณะที่ ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนโดยสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษา
เอกชน ยังไม่สอดคล้องตามความต้องการจาเป็ นที่แตกต่างกันของโรงเรี ยน ขาดระบบและกลไก
การกากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้การบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และอยู่บ นหลักความรับผิดชอบ การส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน เอกชนนอกระบบยังไม่ทวั่ ถึง เนื่ องจากมีความแตกต่างหลากหลายในด้านหลักสู ตร
และมีการเปลี่ยนแปลง การดาเนินกิจการอย่างรวดเร็ว
4) ด้านการมี ส่วนร่ วมในการจัดและสนับสนุ นการศึ กษาเอกชน การศึก ษาของ
เอกชนส่ งผลดีต่อรัฐหลายประการ เช่น ช่วยประหยัดงบประมาณ ช่วยให้เกิด การแข่งขันในเชิ ง

4
คุณ ภาพ ช่ วยให้รัฐได้ใช้ป ระโยชน์ จากทัก ษะและความชานาญเฉพาะของโรงเรี ยนเอกชน เมื่ อ
พิจารณาจากสัดส่ วนนักเรี ยนโรงเรี ย นในระบบภาครัฐต่อเอกชนที่ผ่านมา พบว่ามีสัดส่ วนเพิ่มขึ้น
ตามลาดับแต่มีอตั ราเพิ่มขึ้นไม่สูงมาก ปัจจุบนั มีสัดส่ วนอยูท่ ี่ 78.5 : 21.5 อย่างไรก็ตาม อุปสรรคต่อ
การขยายบทบาทการมีส่วนร่ วมของเอกชนในการจัดการศึ กษาที่สาคัญคือ การที่หน่วยงานภาครัฐ
และสังคมยังขาดความเข้าใจถึงบทบาทความสาคัญของการศึกษาเอกชน ทาให้การศึกษาเอกชนถูก
มองว่า เป็ นเพียงธุ รกิจประเภทหนึ่ ง โดยไม่ได้ให้ความสาคัญที่ โอกาสของผูเ้ รี ยน กรอบแนวคิด
ดังกล่าวส่ งผลให้ โรงเรี ยนเอกชนถูกกาหนดการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรี ยนของ
รั ฐ นอกจากนี้ ยัง ขาด การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นเอกชนในรู ป แบบ
แนวทางใหม่ๆ ขาดการพัฒนากฎ ระเบียบ และแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมและทันสมัยเพื่อ
ส่งเสริ มการลงทุนจัดการศึกษาเอกชน
จากสภาพปั จจุบนั และปั ญหาดังกล่าว การบริ หารเชิ งกลยุทธ์จึงเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการบริ หารงานในโรงเรี ยนเอกชนและผูบ้ ริ หาสถานศึกษาจึงเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทโดยตรงในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญกับการบริ หารงาน
เชิงกลยุทธ์ เนื่องจาก กลยุทธ์เป็ นการวางแผนแม่บทในการดาเนิ นงานเพื่อให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องสามารถ
ดาเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากกลยุทธ์การตลาดจึงเป็ นกลยุทธ์หรื อวิธีการใช้เครื่ องมือ
การตลาด เพื่อตอบสนองความพึ งพอใจของลูก ค้าหากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนนากลยุทธ์การตลาดมา
ปฏิบ ัติในการบริ หารงานของโรงเรี ยน จะทาให้ผูป้ กครองเกิ ดความพึ งพอใจอันจะส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการส่ งลูกเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนของตน กลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความ
นิ ยมในการสร้างแรงจูงใจให้ผูป้ กครองและผู ้ ที่สนใจโรงเรี ยนส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยน คือ กลยุทธ์
การตลาดของ คอตเลอร์ เรี ย กว่ า ส่ ว นประสมการตลาด (Marketing Mix) คื อ เครื่ อ งมื อ ทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ งกิจการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้ างความพึ งพอใจให้แก่ ก ลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมาย กลยุท ธ์ส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix Strategy) เป็ น สิ่ ง ที่ จะตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้าได้อ ยู่ 4 ประการ คื อ
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาด ทั้ง 4 ประการต้องสอดคล้อง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่ ากลมกลืน ส่ วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix : 4'Ps) ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ หารการตลาดการจะทาให้การ
ดาเนิ นงานของกิจการประสบความสาเร็ จได้ข้ ึนอยู่กบั การปรับปรุ งความสัมพันธ์ที่ เหมาะสมของ
ส่ วนประสมทางการตลาดนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมายให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุ ด กลยุทธ์การตลาดเป็ นเทคนิคหรื อวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้
กลุ่มเป้ าหมายหรื อลูกค้าเกิดความพืงพอใจสิ นค้าหรื อบริ การจึงตัดสิ นใจซื้อบริ การหรื อสิ นค้า
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การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนจัดได้วา่ เป็ นธุรกิจศึกษาที่ตอ้ งมีการลงทุนทางการศึกษา
ของเอกชนไม่สามารถให้ขาดทุนได้ ต้องคานึงถึงตันทุนและผลกาไรซึ่งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องคานึง
ความอยู่รอดของโรงเรี ยนเป็ นสาคัญ ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดให้ผปู ้ กครอง
ส่ งบุ ตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ ความน่ าเชื่ อถือกับผูป้ กครองเกิดความ
ศรัทธาเพื่อให้ได้ซ่ ึงคุณภาพของการให้บริ การทางการศึกษาเพราะการจัดการศึกษาโรงเรี ยนเอกชน
มีลกั ษณะการบริ หารและจัดการพิเศษกว่าการให้บริ การด้านอื่น ดังนั้น การบริ หารโรงเรี ยนเอกชน
จัดได้ว่าเป็ นธุ รกิจศึกษาที่ตอ้ งมีการลงทุนทางการศึกษาของเอกชนไม่สามารถให้ขาดทุนได้ ต้อง
คานึงถึงตันทุนและผลกาไรซึ่งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องคานึ งความอยูร่ อดของโรงเรี ยนเป็ นสาคัญ โดย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องหากลยุทธ์เพื่อดึงดูดให้ผูป้ กครองส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ ความน่าเชื่อถือกับผูป้ กครองเกิดความศรัทธาเพื่อให้ได้ซ่ ึงคุณภาพของการให้บริ การ
ทางการศึกษาเพราะการจัดการศึกษาโรงเรี ยนเอกชนมีลกั ษณะการบริ หารและจัดการพิเศษกว่าการ
ให้บริ การด้านอื่น
โรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ สรณ์ วิทยา เป็ นโรงเรี ยนเอกชนในระบบ ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยาว ตาบลแม่ข้าวต้ม อาเภอเมื อง
เชียงราย จังหวัดเชี ยงราย ได้รับ อนุ ญาตให้จดั ตั้งในนามของโรงเรี ยนอนุ บาลปรี ยาพร เมื่อปี พ.ศ
2543 (ต่อมาได้เปลี่ ยนชื่ อโรงเรี ยนเป็ น “โรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ สรณ์ วิทยา”) ในการดาเนิ นกิจการ
ของโรงเรี ยนที่ผ่านมา ปรากฏว่า โรงเรี ยนได้รับความนิ ยมจากผูป้ กครอง ส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยน
ในจานวนที่ พ อจะดาเนิ นกิ จการได้ในระดับหนึ่ ง แต่ยงั ไม่เป็ นที่ คุ้มทุนในการบริ หารเท่ าที่ ควร
ประกอบกับ เป็ นโรงเรี ยนที่ มีที่ ต้ งั ของโรงเรี ยนยังอยู่ห่ างจากชุมชนใหญ่ที่ มี ส าธารณู ปการและ
สาธารณู ปโภค ที่ เอื้อต่อการบริ หารโรงเรี ยน ทาให้ผูป้ กครองเกิ ดความลังเลใจที่ จะตัดสิ นใจส่ ง
บุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน นอกจากนี้ ในชุมชนที่เป็ นที่ต้ งั ของโรงเรี ยน ยังมีสถานศึกษาของ
รัฐ ที่ จดั การเรี ยนการสอนระดับ เดียวกันและมี จานวนนักเรี ยนพอ ๆ กัน เป็ นสิ่ งเปรี ยบเที ยบให้
ผูป้ กครองได้พิจารณาตัดสิ นใจอีกประการหนึ่งด้วย ผลจากรายงานการประเมินตนเอง ปี การศึกษา
2563 โรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ ส รณ์ วิทยามี จานวนนัก เรี ยนคงที่ ทาให้รายได้ในการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาคงเดิม ส่งผลให้การบริ หารจัดการในโรงเรี ยนไม่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงาน
จากปั ญหาของโรงเรี ยนดังกล่าวข้างต้น ผูศ้ ึกษาในฐานของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ยน มีความสนใจการดาเนิ นงานตามกลยุทธ์การตลาดเพื่อนาผลการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นแนวทาง
ให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนใช้แก้ไขปัญหาการดาเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดภายในโรงเรี ยนของตนเอง
และเพื่อประสิ ท ธิ ภาพในการบริ หารงานโรงเรี ยนเอกชนให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่ งนาไปสู่ การ
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พัฒนาคุณภาพของนักเรี ยนเอกชนให้เก่ง ดี มีความสุ ข และสอดคล้องไปพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจ
ของผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อศึ กษาสภาพและพัฒนาการบริ หารกลยุทธ์ก ารบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปั จจัย
ส่วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา

ประโยชน์ ของการศึกษา
การศึกษากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดของ
โรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา มีความสาคัญและประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. ด้านความรู้ ผลจากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนเบญจรงค์
อนุสรณ์วิทยา ทราบถึงกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านการนาไปใช้ ผูบ้ ริ หารและครู สามารถนาผลการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้
ในโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา สามารถนาผลการศึกษาในครั้งนี้ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
บริ หารงานได้เป็ นอย่างดี

ขอบเขตของการศึกษา
1. การศึกษาสภาพการบริ หารกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัยส่ วนผสม
ทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ สรณ์ วิทยา โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาที่ ประกอบด้วย
ผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ สรณ์วิทยา จานวน 280 คน ส่ วนขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ น
สภาพการบริ หารกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยน
เบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place or
Distribution Chamne) ด้ า น การส่ งเส ริ ม การตล าด (Promotion) ด้ า น บุ คล ากร (People) ด้ า น
กระบวนการให้บริ การ (Process) และด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence and Presentation)
2. การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา

7
จานวน 5 คน ส่ วนขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ นการศึกษากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place or Distribution Chamne) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ด้านบุ คลากร (People) ด้านกระบวนการให้ บริ การ (Process) และด้านการสร้ างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)

วิธีดาเนินการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริ หารกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาที่ประกอบด้วย ผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนเบญจรงค์
อนุ สรณ์ วิทยา ปี การศึกษา 2564 จานวน 280 คน ดาเนิ นการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษา ผู ้
ศึกษาได้มาจากการใช้ตารางสาเร็ จ รู ป ของ Krejcie and Morgan ที่ ค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ได้
กลุ่ม ตัวอย่าง จานวน 162 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษา เพื่ อศึ กษากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยน
เอกชนโดยใช้ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา เป็ นแบบถาม จานวน
1 ชุด มี 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามข้อมู ลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจรายการ
(Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น อนุบาล ถึง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับ กลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชน
โดยใช้ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ สรณ์วิทยา จานวน 7 องค์ประกอบ
ได้ แ ก่ 1. ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) 2. ด้ า นราคา (Price) 3. ด้ า นสถานที่ (Place or Distribution
Chamne) 4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) 5. ด้านบุคลากร (People) 6. ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ (Process) และ 7. ด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation) ลักษณะของเครื่ องมือเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ในการสร้ า งและตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ด าเนิ น การ
ตามลาดับขั้น ดังนี้ 1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด และเอกสารงานวิจยั
ที่ เกี่ ยวข้อง 2. ศึ กษาค้น คว้า เกณฑ์และวิธีก ารสร้ างแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ 3. สร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์และเนื้ อหาที่กาหนด 4. นา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบและให้ขอ้ คิดเห็น แล้วนาแบบสอบถาม
มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขและผ่านการพิจารณา
จากอาจารย์ที่ ป รึ กษาหลักและอาจารย์ที่ ปรึ ก ษาร่ วมการศึ กษาอิ ส ระแล้วน าไปเสนอผู ้เชี่ ยวชาญ
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ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ความถูกต้อง ทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถาม โดยการพิจารณาความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้ อหาของ
สิ่ งที่ ต้ อ งการศึ ก ษา แล้ ว น าผลที่ ไ ด้ ม าหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective
Congruence = IOC) 6. น าแบบสอบถามฉบับ มาปรั บ ปรุ งตามค าชี้ แนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญ 7. น า
แบบสอบถามที่ปรับปรุ งและแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้ าวิทยา
ต าบลห้ ว ยไคร้ อ าเภอแม่ ส าย จัง หวัด เชี ย งราย จ านวน 30 คน 8. หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ของ Cronbach 9. จัดทาแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารโรงเรียนเอกชนโดยใช้ ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ของโรงเรียนเบญจรงค์ อนุสรณ์ วิทยา
การศึกษาในขั้นตอนนี้ เป็ นพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัย
ส่ วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ย นเบญจรงค์อ นุ ส รณ์ วิ ท ยาโดยการใช้แ บบสนทนากับ กลุ่ ม
ประชากร ที่ผศู ้ ึกษากาหนดซึ่งได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ที่ผู ้
ศึกษากาหนดขึ้น เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา จานวน 5 คน ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
เบญจรงค์อนุ สรณ์วิทยา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดจอเจริ ญ, ผูแ้ ทนผูป้ กครอง, ศึกษานิ เทศก์ที่รับ
ชอบโรงเรี ยนเอกชนและผูแ้ ทนคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็ นแบบสนทนาผูศ้ ึกษาสร้างขึ้นเอง เรื่ องการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัย
ส่ วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์ วิทยา โดยมีเนื้ อหา ได้แก่การพัฒนากลยุทธ์
การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา จานวน 7
องค์ประกอบ (อ้างอิงในธี ระกิตติ นวรัตน์ ณ อยุธยา. 2547) ได้แก่ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2.
ด้า นราคา (Price) 3. ด้ านสถานที่ (Place or Distribution Chamne) 4. ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด
(Promotion) 5. ด้านบุคลากร (People) 6. ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) และ 7. ด้านการสร้าง
และการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยมี ข้ ัน ตอนในการ
ดาเนินการสร้างเครื่ องมื อตามลาดับขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาหลักการจากเอกสาร ตารา และทฤษฎีที่
เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง 2. กาหนดกรอบเครื่ องมือในการวิจยั จากข้อมูลที่ ศึกษามาแล้วจึงรวบรวมองค์ค วามรู้
ขึ้นมาสร้ างเป็ นแบบสนทนากลุ่ม โรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ สรณ์ 3. กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีก ารสร้าง
แบบสอบถาม ข้อคาถามเป็ นการสนทนาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริ ห ารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 4. สร้างแบบสนทนากลุ่มตามขอบเขตและโครงสร้างที่กาหนดไว้ 5. นา
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แบบสนทนากลุ่มที่สร้างเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาอิสระ เพื่อทาการตรวจสอบให้
ข้อคิดเห็น หลังจากนั้นนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 6. นาแบบสนทนากลุ่มที่สมบูรณ์แล้ว
ไปเก็บข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างที่ ผูศ้ ึกษากาหนดโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีข้ นั ตอนดังนี้ 1. ผูศ้ ึกษาขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย เพื่อส่ งจดหมายอย่างเป็ นทางการในการขอความร่ ว มมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เตรี ยมแบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งคู่มือประกอบการสนทนากลุ่มและส่ ง
แบบสนทนากลุ่มไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาก่อนประชุม 3. เตรี ยมอุปกรณ์ประกอบการสนทนา
กลุ่มให้มีความพร้อมในการใช้งาน ได้แก่ กล้องถ่ายรู ป เครื่ องบันทึกเสี ยง แบบบันทึกการสัมภาษณ์
กระดาษ ดินสอ และปากกา เป็ นต้น 4. กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสนทนากลุ่ม 5. ผูศ้ ึกษา
เป็ นดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ซึ่ งต้องเดินทางให้ถึงที่นดั หมายอย่าง
ตรงเวลาและแต่งกายให้เหมาะสม 6. ดาเนิ นการสนทากับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา จานวน 5 คน 7. ผูศ้ ึกษานา
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการสนทนากลุ่ ม มาสรุ ป ผลและวิ เคราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ สรุ ป ผลข้อมู ล ที่ ไ ด้จากการ
สนทนากลุ่ม และการจัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ผูศ้ ึกษาได้ศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ ม วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยการวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) ตามประเด็ น ที่ ต อบ
นาเสนอในรู ปแบบความเรี ยง

สรุปผลการศึกษา
บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาเรื่ อ ง การพัฒ นากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนโดยใช้ปั จ จัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดของโรงเรี ย นเบญจรงค์อ นุ ส รณ์ วิ ท ยา ครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบการศึ กษาแบบ
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการการศึ กษาเชิ งปริ มาณ และการศึกษาเชิ งคุณภาพ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและพัฒนากลยุทธ์ การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ สรณ์ วิทยา ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาที่
ประกอบด้วย 1) ผูป้ กครองนักเรี ยน โรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา จานวน 280 คน ดาเนิ นการสุ่ ม
ตัวอย่าง ได้จานวน 162 คน และ 2) ผูท้ รงคุณวุฒิ ทางการศึกษา จานวน 5 คน ขอบเขตที่ ใช้ศึกษา
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ประกอบด้วยการศึกษากลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดของ
โรงเรี ยนเบญจรงค์อนุ สรณ์ วิทยา 7 ประการ คือ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุ คลากร ด้านกระบวนการให้ บริ การ และด้านการสร้ างและการน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นแบบสอบถามและประเด็ นการสนทนากลุ่ม
ค่าสถิ ติที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานและค่าความถี่ นาเสนอในรู ปตารางพร้อม
คาอธิบายประกอบ

สรุปผลการศึกษา
1. สภาพการบริหารกลยุทธ์ การบริหารโรงเรียนเอกชนโดยใช้ ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ของโรงเรียนเบญจรงค์ อนุสรณ์ วิทยา
ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับกลยุทธ์การบริ หารโรงเรี ยนเอกชนโดยใช้ ปั จจัยส่ วนผสมทาง
การตลาดของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา รวมทุกด้าน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านแล้ว พบว่า ทุก ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้าน
บุคคล รองลงไป ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ตามลาดับ ส่ วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ทุก
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่า เฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีหนังสื อและเอกสาร
ประกอบการเรี ย นที่ ไ ด้รับ การรับ รองจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และมี ใบอนุ ญ าตใช้ห นังสื อใน
โรงเรี ยน รองลงไปได้แก่ โรงเรี ยนจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เรี ย นได้เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง ตามศัก ยภาพ และโรงเรี ยนมี ก ารก าหนด
โครงสร้างรายวิชาที่ชดั เจน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามลาดับ ส่ วนรายการที่มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ย นมี การใช้สื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึ กษา ที่ ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
2. ด้านราคา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรี ยนมีนโยบายผ่อนชาระค่า
เล่ า เรี ย นและค่ า อื่ น ๆ ให้ กับ ผูป้ กครอง รองลงไปได้แ ก่ โรงเรี ย นมี ช่ อ งทางการช าระเงิ น จาก
ผูป้ กครองอย่างหลากหลาย เช่น ธนาคาร บัตรเครดิต ตูเ้ อทีเอ็ม จ่ายผ่านแอพพีเคชัน่ ฯลฯ เป็ นต้น
และโรงเรี ยนให้บริ การในการเก็บเงินจากผูป้ กครองโดยคานึ งถึงความสะดวก รวดเร็ ว ตามลาดับ
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ส่วนความคิดเห็น เรื่ อง โรงเรี ยนเก็บเงินค่าบริ การอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยนได้อย่างเหมาะสม
ถูกกว่าโรงเรี ยนอื่น มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยในระดับต่าสุด

3. ด้านสถานที่ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยรายการที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ สถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนมีความ
ปลอดภัยจากมลภาวะ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ และสถานที่ ต้ งั ของโรงเรี ยนมี ความสะดวกในการ
เดิ น ทาง ของนัก เรี ย น รองลงไปได้แ ก่ โรงเรี ย นมี ค วามสะอาด ร่ ม รื่ น มี ที่ จอดรถสะดวกและ
โรงเรี ยนมี การบ ารุ ง รั กษาอาคาร สถานที่ และสิ่ งแวดล้อมภายในโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี ตามลาดับ
ส่ วนความคิดเห็น เรื่ อง โรงเรี ยนจัดให้มีบริ การด้านการจราจรและอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม
เช่น เวรยาม เจ้าหน้าที่ รปภ. นักการภารโรง ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางและมี ค่าเฉลี่ยใน
ระดับต่าสุด
4.ด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรี ยนจัดให้มีการ
ประชุมร่ วมระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง รองลงไปได้แก่ โรงเรี ยนมีการ
เผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนให้กบั ผู ป้ กครองและชุมชนอย่างสม่าเสมอ และโรงเรี ยนมีการจัดครู
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่ชุมชน โรงเรี ยนอื่นหรื อหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ตามลาดับ ส่วนความคิดเห็น
เรื่ อง โรงเรี ยนมี การเชิ ญ วิท ยากร ภูมิ ปั ญ ญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านจากภายนอกชุม ชนมาให้
ความรู้กบั นักเรี ยน และโรงเรี ยนจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรี ยนโดยผูบ้ ริ หาร และครู ทุกภาคเรี ยน/ทุก
ปี การศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยในระดับต่าสุด
5. ด้านบุคคล โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ส่ วน
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการ
ศึก ษาและเจ้าหน้าที่ ข องโรงเรี ยนทุก ฝ่ ายมี ความรัก ความสามัคคี ร่ วมมื อ ร่ วมใจในการบริ ห าร
จัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน รองลงไปได้แก่ ครู ผูส้ อนมีมารยาท ดูแล เอาใจใส่ ต่อนักเรี ยน
อย่างเท่าเทียมกัน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนสามารถให้บริ การแก่ผปู ้ กครองอย่างกระตือรื อร้น เต็ม
ใจในบริ การ ตามลาดับ ส่ วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีชื่อเสี ยง มี
ความรู้ ความสามารถ เป็ นที่ยอมรับจากผูป้ กครองและชุมชน
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีข้ นั ตอนการ
รับนักเรี ยนเข้าเรี ยนโดยสะดวก รวดเร็ วและไม่ซับซ้อน รองลงไป ได้แก่ โรงเรี ยนจัดให้ครู สอน
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ตรงตามวุฒิการศึกษา และโรงเรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามหลักสู ตรควบคู่ไปกับ
การสอนคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตามลาดับ ส่ วนรายการที่ มี ค่า เฉลี่ ยต่ าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ย นจัดให้มี
นักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยนให้มีจานวนเหมาะสมกับห้องเรี ยนและจานวนครู
7. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนเป็ นที่รู้จกั การโดยแพร่ หลายทั้งด้านผลการเรี ยน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรี ยน ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ของผู ้ บริ หารและครู รองลงไป
ได้แก่ โรงเรี ยนมีผบู ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และประสิ ทธิภาพต่อการจัดการเรี ยน
การสอนและการให้บริ การด้านต่าง ๆ และโรงเรี ยนมีอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมที่สะอาด เรี ยบร้อย
เหมาะสมกับการเรี ยนการสอน ตามลาดับ ส่ วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนจัดให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้ กับ นั ก เรี ย นและผู ป้ กครอง เช่ น ศาลาที่ พ ัก ที่ จ อดรถ น้ าดื่ ม ห้ อ งสุ ข า
อินเตอร์เน็ต สหกรณ์ร้านค้า
2. กลยุทธ์ การบริหารโรงเรียนเอกชนโดยใช้ ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
ของโรงเรียนเบญจรงค์ อนุสรณ์ วิทยา
1.ด้านผลิตภัณฑ์
1. ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ได้มาตรฐานและเพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
2. ส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และมีประสิ ทธิภาพ
3. แก้ไข ปรับปรุ งจัดทาหลักสู ตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2560) และตรงตามบริ บทของโรงเรี ยน ชุมชน
และสภาพปัจจุบนั
2. ด้านราคา
1. ปรับปรุ งอัตราการเก็บเงินค่าบริ การอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรี ยนให้เหมาะสม
ตามความจาเป็ นของโรงเรี ยนและเป็ นไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง
2. ปรับปรุ งอัตราการเก็บค่าเล่าเรี ยน/ค่าบารุ งการศึกษาให้เหมาะสมตามความจา
เป็ นของโรงเรี ยนและเป็ นไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้ กครอง
3. จัด ท าแนวทางและวิ ธี ก ารชี้ แจงรายละเอี ย ดการเก็ บ เงิ น รายการต่ าง ๆ ให้ กับ
ผูป้ กครองทราบอย่างถูกต้อง ชัดเจน
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3. ด้านสถานที่
1. ปรับปรุ งแนวทางการจัดบริ การด้านการจราจรภายในโรงเรี ยนให้ชดั เจน ปรับปรุ ง
อาคารสถานที่และมีเวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเป็ นระบบ
2. ก าหนดให้มี แนวทางการบริ ก ารด้านอาคารสถานที่ ในการจัดกิ จกรรมร่ วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชดั เจน
3.ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาระบบการบ ารุ ง รั ก ษาอาคารสถานที่ แ ละภู มิ ทัศ น์ ใ นบริ เวณ
โรงเรี ยนให้สะดวก ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
4.ด้านการส่ งเสริมการตลาด
1. ปรับปรุ งโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ มีปฏิทินการเยีย่ ม
บ้านนักเรี ยนที่แน่นอน
2. ส่ งเสริ มให้มีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิทยากรจากท้องถิ่นหรื อปราชญ์ชาวบ้านมา
ให้ความรู้กบั นักเรี ยนสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
3. ปรับปรุ งระบบการประชาสัมพันธ์การรับนักเรี ยนที่หลากหลาย ทุกช่องทาง
5. ด้ านบุคคล
1. จัดระบบโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยนให้เป็ นที่ยอมรับจากผูป้ กครอง ชุมชนและ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องตามแนวทางที่ตน้ สังกัดกาหนด
2. ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึก ษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้
สามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย
3. ปรับปรุ งการจัดระบบการบริ การให้แก่ผูม้ าติดต่อประสานงานด้วยความสะดวก
รวดเร็วเต็มใจและมีใจรักการบริ การ
6. ด้านกระบวนการให้ บริการ
1. ปรับปรุ ง แก้ไขการบริ หารจานวนครู ต่อนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยนที่ เหมาะสม
เป็ นไปตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ระบบการวัด ผลและประเมิ น ที่ ห ลากหลาย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. กาหนดให้มีการสอนซ่อมเสริ มสาหรับนักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากว่า
มาตรฐานทุกระดับชั้น
7. ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1. กาหนดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกให้กบั นักเรี ยนและผูป้ กครองตามความจาเป็ น
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2. กาหนดให้มี อาคาร สถานที่ ห้องเรี ยน สนามให้เพี ยงพอต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน การจัดกิจกรรมและการให้บริ การแก่ชุมชน
3.พัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อมให้สะอาด สะดวก เรี ยบร้อย เหมาะสมกับการ
เรี ยนการสอน

อภิปรายผล
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรี ยนมีหนังสื อและเอกสาร
ประกอบการเรี ย นที่ ไ ด้รับ การรับ รองจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และมี ใบอนุ ญ าตใช้ห นังสื อใน
โรงเรี ยน ซึ่ งจากผลการศึก ษาข้างต้น เป็ นเหตุผลว่า การจัดการศึ ก ษาที่ เป็ นมาตรฐานและเป็ นที่
ยอมรับของนักเรี ยนและผูป้ กครอง หลักสู ตร เอกสารการเรี ยนการสอน ต้องได้ รับความเห็นชอบ
และการอนุ ม ัติ จากหน่ วยงานต้น สั ง กัด อัน ได้แก่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เท่ า นั้น โรงเรี ย นจึ งจะ
นามาใช้ในการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรพิน ปิ นตา (2551 :
บทคัดย่อ) ที่ ศึก ษาเรื่ อง ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี อิทธิ พ ลต่อ ผูบ้ ริ โภคในการเลื อกใช้
บริ การโรงเรี ยนสอนภาษาต่างประเทศในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์
พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ หลักสู ตรได้รับการอนุมตั ิจากกระทรวง ศึกษาธิการ และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ นันทรัตน์ อัศวภักดีสกุล (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
แรงจูงใจและส่ วนประสมทางการตลาด บริ การในการเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาภาษาอังกฤษของ
นัก เรี ยนระดับ ชั้นมัธยมศึ กษา ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการศึ ก ษา พบว่า ด้านผลิตภัณ ฑ์
ปั จจัยที่ มีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญ สู งสุ ด 3 ลาดับ แรก ได้แก่ ด้านหลักสู ตรทันสมัย หลัก สู ตรมี
ความหลากหลายให้เลือก ด้านหลักสู ตรมีมาตรฐานรับรอง และด้านจานวนชัว่ โมงเรี ยนเหมาะสม
กับหลักสูตร ส่ วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึ กษา ที่ ได้ม าตรฐานและเพี ยงพอกับจานวนนัก เรี ยน ทั้งนี้ เนื่ องจากโรงเรี ยนเบญจรงค์
อนุ ส รณ์ วิท ยา เป็ นโรงเรี ย นเอกชนที่ มี จานวนนัก เรี ย นแต่ ล ะชั้น ค่ อ นข้างมาก แต่ ข ้อ จากัด ด้า น
งบประมาณสาหรับสื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษายังไม่สอดคล้องกับ จานวนนักเรี ยน จึงทาให้
โรงเรี ยนมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน ซึ่ งใน
การนี้ สอดคล้องกับ การศึ ก ษาของ ธศกร ดวงค า (2553 : บทคัด ย่อ ) ซึ่ ง ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัย ส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกเรี ยนในหลักสูตรเพื่อพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของ
ผูบ้ ริ โภคในสถาบัน สอนภาษาอังกฤษ ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยมี ผลการศึ ก ษาพบว่า ด้าน
ผลิ ตภัณ ฑ์ ปั จจัยที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ สู งสุ ด น้อย ได้แก่ ด้านสถาบัน มี อุปกรณ์ และ
เอกสารประกอบการเรี ยนการสอน เหมาะสมกับหลักสูตร (เช่น หนังสื อเรี ยน ซีดี) ฉะนั้น โรงเรี ยน
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ต้องส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
ได้มาตรฐานและเพียงพอกับจานวนนักเรี ยน ส่ งเสริ ม ให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ที่ หลากหลาย เอื้ อต่อการ
เรี ยนรู้ และมีประสิ ทธิภาพ เช่น ห้องสมุด ลานกิจกรรม/ลานกีฬา สวนสมุน ไพร ฯลฯห้องสมุด ลาน
กิจกรรม/ลานกีฬา สวนสมุนไพร รวมทั้งส่ งเสริ มครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) ด้านราคา ผลการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุ ด เรี ยงตามลาดับ ได้แก่ โรงเรี ยนมี
นโยบายผ่อนชาระค่าเล่าเรี ยนและค่าอื่น ๆ ให้กับผูป้ กครอง โรงเรี ยนมีช่องทางการชาระเงินจาก
ผูป้ กครองอย่างหลากหลาย เช่น ธนาคาร บัตรเครดิต ตูเ้ อทีเอ็ม จ่ายผ่านแอพพีเคชัน่ ฯลฯ เป็ นต้น
และโรงเรี ยนให้บริ การในการเก็บเงินจากผูป้ กครองโดยคานึ งถึงความสะดวก รวดเร็ ว ตามลาดับ
ซึ่ งวิธีการดาเนิ นการดังกล่าว เป็ นการอานวยความสะดวกแก้ผูป้ กครองนักเรี ยนในการจ่ายค่าเล่า
เรี ย นและค่ าใช้จ่ายอื่ น ๆ ประกอบกับ โรงเรี ย นเข้าใจในสภาพทางเศรษฐกิ จของผูป้ กครองตาม
สภาวะปัจจุบนั ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ สุ วลักษณ์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผล ต่อนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู งใน
อาเภอหาดใหญ่ จงั หวัดสงขลาในการตัดสิ นใจ เลือกศึ กษาในโรงเรี ยนเอกชนอาชี วศึก ษา ที่ ผ ล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคา นักศึกษาให้ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยลาดับแรก คือ การผ่อนชาระ
ค่าเรี ยนเป็ นงวด และการศึกษาของ นันทรัตน์ อัศวภักดีสกุล (2557 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง แรงจูงใจและส่ วนประสมทางการตลาด บริ การในการเลือกเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาภาษาอ
อังกฤษของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยผลการศึกษา พบว่า ด้าน
ราคา ปั จจัยที่มีค่ าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ สู งสุ ด 3 ลาดับ แรก ได้แก่ ด้านราคา ค่าเล่าเรี ยนมีความ
เหมาะสม ด้านราคาเรี ยนเหมาจ่ายที่ น่าสนใจและสามารถผ่อนชาระค่าเล่าเรี ยนเป็ นงวดได้ ส่ วน
ความคิดเห็น เรื่ อง โรงเรี ยนเก็บเงินค่าบริ การอื่น ๆ นอกเหนื อจากค่าเล่าเรี ยนได้อย่างเหมาะสมถูก
กว่าโรงเรี ยนอื่น มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยในระดับ ต่าสุ ด โดยการดาเนิ นการของ
โรงเรี ยนดังกล่าว เป็ นความจาเป็ นเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของโรงเรี ยนที่ตอ้ งเก็บ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการเล่ า เรี ย นและอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นด ารงกิ จ การอยู่ไ ด้ แต่ ไ ม่ ส ามารถเก็ บ เงิ น
ค่าบริ ก ารอื่น ๆ นอกเหนื อจากค่ าเล่าเรี ยนได้อย่างเหมาะสมถูก กว่าโรงเรี ยนอื่ นได้เท่าที่ ควร ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ น้ าทิพย์ เนี ยมหอม (2560 : บทคัดย่อ) ซึ่ งได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ อาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์
บริ ห ารธุ ร กิ จ รามอิ น ทรา และมี ผ ลการวิ จัย พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่ออาชี วศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริ หารธุ รกิจ รามอินทรา อันดับ
สุ ดท้าย คือ ด้านราคาและอยู่ในระดับ ปานกลาง ฉะนั้น โรงเรี ยนต้องปรับปรุ งอัตราการเก็บเงิน
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ค่าบริ การรอื่น ๆ ที่นอกเหนื อจากค่าเล่าเรี ยนให้เหมาะสม และได้คุณภาพเป็ นไปตามที่ผูป้ กครอง
ต้องการ รวมทั้งจัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดการเก็บเงินรายการต่าง ๆ ให้กบั ผูป้ กครองทราบอย่าง
สม่าเสมอ
3) ด้านสถานที่ ผลการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า
ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ สถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนมี
ความปลอดภัยจากมลภาวะ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ และสถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนมีความสะดวกใน
การเดินทางของนักเรี ยน ทั้งนี้ เนื่ องจากโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์ เป็ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่ในเขตต่าง
ตาบล ห่ างจากตัวเมืองเชี ยงรายค่อนข้างมาก รวมทั้งตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีประชากรไม่แออัดมาก
จึงสามารถทาให้โรงเรี ยนเป็ นสถานศึกษาที่ มีความปลอดภัยจากมลภาวะ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้มี
ความสะดวกในการเดิ นทางของนัก เรี ยน ท าให้ผูป้ กครองในพื้ นที่ และเขตบริ ก ารของโรงเรี ย น
พิจารณาเลือกโรงเรี ยนเป็ นสถานที่ เรี ยนของนักเรี ยนเป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ
คัทลียา จิโนเขียว (2556 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
การใช้บริ การของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดปทุมธานี โดย พบว่า ด้านกระบวนการ พบว่า
ปั จจัยด้านที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาอังกฤษมากที่สุด คือ ด้านสถานที่หรื อช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย พบว่า ปั จ จัย ด้านที่ มี อิท ธิ ผ ลในการตัด สิ น ใจมากที่ สุ ด คือ สถานที่ ต้ ังของ
สถาบัน อยู่ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวกและปลอดมลภาวะ และสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุ นีย ์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์ จารุ (2552 : บทคัดย่อ )ได้ศึกษาปั จจัยสาคัญทางการตลาด
และความต้องการของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการตัดสิ นใจเรี ยนโรงเรี ยนกวดวิชาเพื่ อเตรี ยมสอบเข้าระดับ
ปริ ญญาตรี โดยมี ผลการวิจยั พบว่าด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจัยที่มีความสาคัญมากที่สุ ด
ได้แก่ ทาเลที่ ต้ งั โดยต้องการให้โรงเรี ยนกวดวิชาตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ส่ วน
ความคิดเห็น เรื่ อง โรงเรี ยนจัดให้มีบริ การด้านการจราจรและอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม เช่น เวร
ยาม เจ้าหน้าที่ รปภ. นักการภารโรง ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยในระดับ ต่าสุ ด
ซึ่งสาเหตุเนื่ องมาจาก จัดให้มีบริ การด้านการจราจรและอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม เช่น เวรยาม
เจ้าหน้ าที่ รปภ. นัก การภารโรง ยังมี ข้อจ ากัด เกี่ ย วกับ การจัด หาบุ ค ลากรที่ เหมาะสม มี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะ และในส่ วนของบุคลากรในโรงเรี ยน (ครู ) ยังมีภาระด้านการเรี ยนการสอน
มาก จึงไม่สามารถเข้ามาช่วยปฏิบตั ิหน้าที่ใ นเรื่ องเหล่านี้ ได้เต็มที่ ฉะนั้น โรงเรี ยนต้องจัดให้มีการ
บริ การด้านการจราจรภายในโรงเรี ยน มีอาคารสถานที่อย่างเหมาะสม มีเวรยามรักษาความปลอดภัย
อย่างเป็ นระบบ รวมถึงมีระบบการบารุ งรักษาอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและปรับปรุ งภูมิทศั น์ใน
บริ เวณโรงเรี ยนให้ปลอดภัยกับการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
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4) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผลการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อแล้ว พบว่า ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดตามลาดับ ได้แก่
โรงเรี ยนจัดให้มีการประชุมร่ วมระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง โรงเรี ยนมี
การเผยแพร่ ผลงานของโรงเรี ยนให้กบั ผูป้ กครองและชุมชนอย่างสม่าเสมอ และโรงเรี ยนมีการจัดครู
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่ชุมชน โรงเรี ยนอื่นหรื อหน่วยงานอื่นจัดขึ้น ตามลาดับ จากผลการศึกษา
เป็ นการที่โรงเรี ยนดาเนิ นการส่ งเสริ มการตลาดให้ผูป้ กครอง นักเรี ยนและชุมชนสร้างการมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจและช่วยเหลือกันในการจัด
การศึกษา สร้างความประทับใจในการบริ หารโรงเรี ยนให้กบั ผูป้ กครองและชุมชน และถือว่าเป็ น
รู ป แบบและวิ ธี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ โรงเรี ย นอี ก ทางหนึ่ งด้วย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
สมศักดิ์ หงส์สุวรรณ (2561 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการศึกษา เรื่ อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจ เลื อกเรี ยนสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรดอคาเดมี่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง การตลาดที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนสถาบันภาษาต่างประเทศอัดเกรดอคาเดมี่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และสอดคล้องกับการศึกษาของ น้ าทิพย์ เนียมหอม (2560 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ อาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์
บริ หารธุรกิจ รามอินทรา และผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยฺ บริ หารธุ รกิจ รามอินทราอยู่ในระดับมาก
อันดับแรก คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนความคิดเห็น เรื่ อง โรงเรี ยนมีการเชิญวิทยากร ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านจากภายนอกชุมชนมาให้ความรู้กบั นักเรี ยน และโรงเรี ยนจัดให้มี
การเยี่ยมบ้านนักเรี ยนโดยผูบ้ ริ หาร และครู ทุกภาคเรี ยน/ทุกปี การศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลางและมีค่าเฉลี่ยในระดับ ต่าสุ ด ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่ องจากโรงเรี ยนมีมที่ต้ งั อยู่ในชุมชนที่มีวิทยากร
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านจากภายนอกชุมชนมาให้ความรู้กบั นักเรี ยนน้อย และปัญหาการ
เยี่ยมบ้านนักเรี ยนโดยผูบ้ ริ หาร และครู ทุกภาคเรี ยน/ทุกปี การศึกษาเกิดขั้นจากการแพร่ ระบาดของ
โรงโควิด-19 ที่ตอ้ งจากัดการติดต่อระหว่างโรงเรี ยนกับบุคคลภายนอกด้วย ฉะนั้น โรงเรี ยนต้อง
ส่ งเสริ ม ให้มี ก ารจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิท ยากรจากท้องถิ่ นหรื อปราชญ์ชาวบ้านมาให้ค วามรู ้ กับ
นักเรี ยนสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ มี
ปฏิ ทิ น การเยี่ย มบ้า นนั ก เรี ย นที่ แ น่ น อนโดยความร่ ว มมื อ จากครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
ผูป้ กครองนักเรี ยน
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5) ด้านบุค คล ผลจากการศึกษาโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อแล้ว
พบว่า ส่ วนใหญ่ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก โดยรายการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู งสุ ด ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนทุกฝ่ ายมีความรัก ความสามัคคี ร่ วมมือ ร่ วมใจใน
การบริ หารจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน ครู ผสู ้ อนมีมารยาท ดูแล เอาใจใส่ ต่อนักเรี ยนอย่างเท่า
เทียมกัน ทั้งนี้ เป็ นเพราะบุคลากรของโรงเรี ยนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา ทั้งผูบ้ ริ หาร ครู เจ้าหน้าที่ มี
ความสาคัญ ในการดูแลให้ความรู้ การแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ รวมถึงความรู้ความสามารถ
และพฤติกรรม การแสดงออกที่เหมาะสม จึงสามารถสร้างความเชื่อมัน่ ในคุณภาพให้ผปู ้ กครองได้
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธศกร ดวงคา (2553 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกเรี ยนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบ้ ริ โภคใน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ด้านบุคคล ปั จจัยที่ มี
ค่าเฉลี่ยระดับ ความส าคัญสู งสุ ด 3 ลาดับ แรก ได้แก่ ด้านครู ผูส้ อนมีความรู้ความสามารถความ
ชานาญ และสามารถอธิ บ ายให้ ผูเ้ รี ยนเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ด้านครู ผูส้ อน ครู ผูส้ อนมี มนุ ษ ย
สัมพันธ์ที่ดีต่อผูเ้ รี ยน และด้านครู ผูส้ อนปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนทุกคนอย่างเท่าเทียม และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ คัทลียา จิโนเขียว (2556 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติ ก รรม การใช้บ ริ ก ารของสถาบัน สอนภาษาอังกฤษในจังหวัด ปทุ ม ธานี พบว่า ด้าน
บุคลากร เป็ นอันดับ 1 อยู่ในระดับสาคัญมาก พบว่า ปั จจัยด้านที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลือก
เรี ยนภาษาอังกฤษมากที่สุด คือ ความเป็ นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความเอาใจใส่ของอาจารย์
ผูส้ อน ส่ ว นรายการที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าสุ ด ได้แ ก่ ระบบโครงสร้ างการบริ ห ารให้เป็ นที่ ย อมรั บ จาก
ผูป้ กครอง ชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่ องจากการบริ หารภายในโรงเรี ยนยังเป็ นเรื่ องภายในที่
ผูป้ กครอง ชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ยังมิได้มีส่วนร่ วมและไม่ทราบระบบการบริ หารจัดการมาก
นัก ดังนั้น โรงเรี ยนจึงต้องกาหนดจัดระบบโครงสร้างการบริ หารให้เป็ นที่ยอมรับจากผูป้ กครอง
ชุม ชนและผูม้ ี ส่วนเกี่ยวข้อง ส่ งเสริ มให้ครู และบุ คลากรทางการศึก ษามี การพัฒ นาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย และจัดระบบการบริ การที่ดีให้แก่
ผูม้ าติดต่อประสานงานด้วยความเต็มใจและมีใจรักการบริ การ
6) ด้านกระบวนการให้บริ การ ผลการศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่า เฉลี่ยสูงสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนมี
ขั้นตอนการรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนโดยสะดวก รวดเร็วและไม่ซบั ซ้อน โรงเรี ยนจัดให้ครู สอนตรงตาม
วุฒิการศึกษา และโรงเรี ยนการจัดการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามหลักสู ตรควบคู่ไปกับการสอน
คุณธรรม จริ ยธรรม ทั้งนี้ เนื่ องจากโรงเรี ยนมีข้ นั ตอน การลงทะเบียนเรี ยนสะดวกรวดเร็ ว และไม่
ซับ ซ้อ น มี ก ารทดสอบวัด ความรู้ นัก เรี ย น มี ก ารส่ งเสริ ม การสอนคุณ ธรรม จริ ย ธรรมส าหรั บ
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นักเรี ยน นอกจากนี้ โรงเรี ยนมี การสรรหาและคัดเลื อกครู ผูส้ อนที่ มีความรู ้ ความ เข้าใจในวิชาที่
สอน มี เทคนิ ค การสอนที่ แ ตกต่ างจากโรงเรี ย นอื่ น เพื่ อ จู ง ใจนั ก เรี ย นสนใจเรี ย นอี ก ด้ว ย ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธศกร ดวงคา (2553 : บทคัดย่อ) ซึ่งศึกษาเรื่ อง ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การที่มีผลต่อการเลือกเรี ยนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผูบ้ ริ โภคใน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการ ปัจจัย
ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสูงสุ ด 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และทันสมัย ด้านขั้นตอนการลงทะเบียนเรี ยนสะดวกรวดเร็ ว และไม่ซบั ซ้อน
และด้านมีการทดสอบวัดระดับความรู ้ในระหว่างเรี ยน และก่ อนการเลื่ อนระดับทั้งข้อเขียนและ
สัม ภาษณ์ กับ ครู ผูส้ อน ส่ วนรายการที่มี ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนจัดให้มีนักเรี ยนในแต่ล ะ
ห้องเรี ยนให้มีจานวนเหมาะสมกับห้องเรี ยนและจานวนครู โรงเรี ยนจาต้องมีการบริ หารจานวนครู
ต่อนักเรี ยนในแต่ละห้องเรี ยนที่เหมาะสม เป็ นไปตามระเบียบของหน่วยงานต้นสังกัด
7) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษา โดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่า เฉลี่ยสู งสุ ด
ได้แก่ ชื่ อเสี ย งของโรงเรี ยนเป็ นที่ รู้จกั การโดยแพร่ ห ลายทั้งด้านผลการเรี ยน คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรี ยน ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและรางวัล ดีเด่นด้านต่าง ๆ ของผูบ้ ริ หารและครู
โดยโรงเรี ยนมีการพัฒนาคุณภาพในการเรี ยนการสอน สร้างชื่อเสี ยงความน่าเชื่อถือเพื่อสร้ างความ
โดดเด่นในการดึงดูดผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนเข้ามาใช้บริ การมากขึ้น และสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน
จากคู่แข่งที่เป็ นโรงเรี ยนอื่น ๆ โดยเฉพาะ เรื่ อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การสร้างคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึก ษาของ น้ าทิ พ ย์ เนี ยมหอม (2560 : บทคัดย่อ) ที่ ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตดั สิ นใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ อาชี ว ศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี วิ บู ล ย์
บริ หารธุรกิจ รามอินทรา โดยผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาใน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลยฺ บริ หารธุ รกิจ รามอินทราอยู่ในระดับมาก
อันดับแรก คือ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และสอดคล้องกับการศึกษาของ กัล
ยกร คาสมศรี (2559 : บทคัดย่อ) ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดของ
พฤติกรรมการเลือกโรงเรี ยนกวดวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในเขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่ งผลการวิจัย พบว่า ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกโรงเรี ยนกวดวิชาภาษาไทยและสัคมศึกษา ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรี ยนใน
เขตอาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับ มาก โดยเรี ย งล าดับ ค่าเฉลี่ ย จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการสร้ างและ
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นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านครู ผสู ้ อน ด้านทาเลที่ต้ งั ด้านสถาบัน ด้านการส่ งเสริ มการขาย
และด้านราคา ส่ วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด ได้แก่ โรงเรี ยนจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกให้กบั
นัก เรี ยนและผูป้ กครอง เช่ น ศาลาที่ พ กั ที่ จอดรถ น้ าดื่ ม ห้ องสุ ข า อิ น เตอร์ เน็ ต สหกรณ์ ร้านค้า
ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาการบริ หารแก่ผปู ้ กครองและชุมชน โรงเรี ยนจึงต้องมีอาคาร สถานที่
ห้องเรี ยน สนามที่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรมและการให้บริ การแก่ชุมชน
จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกให้กบั นักเรี ยนและผูป้ กครอง และพัฒนาอาคาร สถานที่ สิ่ งแวดล้อม
ที่สะอาด เรี ยบร้อยเหมาะสมกับการเรี ยนการสอน

ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรี ยนเอกชน กับโรงเรี ยนของรัฐในสังกัดต่าง ๆ ที่มี ระดับการศึกษา
เหมือนกัน เช่น สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ฯลฯ
2. ควรมีก ารศึ ก ษาเชิ งคุณ ภาพเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของโรงเรี ย น
เอกชนตามความต้องการของผูป้ กครองนักเรี ยน เพื่อจะทาให้โรงเรี ยนทราบข้อมูลเชิงลึกที่ ตรงกับ
ความต้องการของของผูป้ กครองเป็ นแนวทางในการพัฒนาและสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ของโรงเรี ยนได้
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