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บทคัดย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษากระบวนการการส่ือสารการตลาดของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน  และเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการน าแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณา การ  มาใชใ้นโรงเรียนอนุบาลเอกชน กลุ่มตวัอยา่ง โรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1.
โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่  2.โรงเรียนอนุบาลเด่นสยาม 3.โรงเรียนทบัทอง ซ่ึง กลุ่มตวัอยา่งในแต่ละ
โรงเรียนนั้นประกอบดว้ยผูบ้ริหาร  จ านวน 1 คน ผูป้ฏิบติังานทางดา้นการส่ือสารการตลาด  จ านวน 
1 คน และผูป้กครองจ านวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือการสัมภาษณ์แบบมีกรอบค าถาม
ปลายเปิด และปิดทั้ง ในส่วนของผูบ้ริหารการส่ือสาร  ผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารการตลาด  และ
ผูป้กครองของนกัเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน  

 ผลการศึกษาพบวา่ โรงเรียนอนุบาลเอกชนมีการเตรียมการเพื่อการส่ือสารการตลาดโดย
มีการทบทวนการตลาดใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์นโยบายและวสิัยทศัน์ของโรงเรียนท่ีไดต้ั้งไว ้
มีการประเมินสภาพแวดลอ้ม เช่นการวเิคราะห์คู่แข่งโดยวธีิการวเิคราะห์จุดแขง็และขอ้จ ากดั 
(SWOT Analysis) ซ่ึงโรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งมีจุดแขง็หรือจุดเด่นและขอ้จ ากดั ท่ีแตกต่าง
กนั มีการวางแผนเพื่อการน าการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาในการประชาสัมพนัธ์ โดย
พบวา่ส่วนใหญ่จะมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซตโ์รงเรียน ป้ายโฆษณา 
การจดักิจกรรมโรงเรียน วารสารโรงเรียนและส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ และมีการประเมินผลจากการไดน้ า
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการมาในการประชาสัมพนัธ์ โดยมีการประชุมผูป้กครองเพื่อ
ปรึกษาหารือการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน หรือใหผู้ป้กครองตอบแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจดา้นต่างๆขอโ รงเรียน และยงัพบวา่ โรงเรียนอนุบาลเอกชนทั้ง 3 แห่งนั้นมี
ปัญหาการด าเนินงานทั้งปัญหาคุกคามจากภายนอก (Threats) และปัญหาภายในองคก์ร (Weakness) 
ซ่ึงปัญหาคุกคามจากภายนอก คือส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่การแข่งขนัทางการตลาดสูง ตอ้งต่อสู้กบั
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คู่แข่งทั้งท่ีเป็นโรงเรียนอนุบาลรัฐบาลและโรงเรียนอนุบาลเอกชนดว้ยกนั ส่วนปัญหาในองคก์ร 
เช่น ทีมบริหารท่ีไม่แขง็แรง เงินทุนสนบัสนุนการบริหารการตลาดไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



จ 
 

Thesis Title  Marketing Communications of Private Kindergartens Analysis 
Author  Sopida  Pansuwan  
Thesis Advisor Dr. Phatanaphongse Chatiketu 
Department   Communication Arts 
Academic Year 2012 
 

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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