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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัเรื่อง กลยทุธก์ารตลาดเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการกวดวิชา

แบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค ์คือ เพ่ือศกึษากลยทุธ์

การตลาดเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบั

ประถมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดศ้กึษากลยทุธการตลาด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) กลยทุธก์ารตลาด

ดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร เนือ้หาที่ใชส้อน และสื่อการสอน 2) กลยทุธก์ารตลาดดา้นบคุลากร 

ไดแ้ก่ ครูผูส้อน 3) กลยทุธก์ารตลาดดา้นกระบวนการ ไดแ้ก ่กระบวนการสอน 4) กลยทุธก์ารตลาดดา้น

ราคา ไดแ้ก่ ราคาคา่เรยีน 5) กลยทุธก์ารตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธแ์ละ

จดัท าโปรโมชั่นตา่งๆ เป็นแนวทางในการน าไปสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการ

วิจยัเชิงคณุภาพ เก็บขอ้มลูโดยใชรู้ปแบบการสมัภาษณเ์ชิงลกึ กลุม่ตวัอย่างคือ ผูป้กครองท่ีมีบตุรหลาน

ก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้ประถมศกึษา จ านวน 10 ท่าน  

ผลการวิจยั พบวา่ กลยทุธก์ารตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยว คือ 1) กล

ยทุธก์ารตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร เนือ้หาที่ใชส้อน และสื่อการสอน 2) กลยทุธก์ารตลาด

ดา้นบคุลากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อน 3) กลยทุธก์ารตลาดดา้นกระบวนการ ไดแ้ก ่กระบวนการสอน 4) กลยทุธ์

การตลาดดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาคา่เรยีน 5) กลยทุธก์ารตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การ

ประชาสมัพนัธแ์ละจดัท าโปรโมชั่นตา่งๆ และแนวทางการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั มี 3 แนวทาง 

ไดแ้ก่ 1) แนวทางการพฒันาหลกัสตูร เนือ้หาท่ีใชส้อน และสื่อการสอน 2) แนวทางการพฒันาครูผูส้อน 3) 

แนวทางการสง่เสรมิการตลาด 

ค ำส ำคัญ: กลยุทธก์ำรตลำด/ ควำมไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขัน/ กำรกวดวิชำแบบเปิดเดีย่ว 



ABSTRACT  
 

 The aim of this research is to study marketing strategies for competitive advantages of 

stand-alone tutorials for primary students in Bangkok. Five marketing strategies which are (1) 

Product - courses, content, and instructional materials; (2) People - tutors; (3) Process - 

teaching methods; (4) Price – course prices; (5) Promotion – public relation and promotion, were 

analyzed. The study was conducted by using a qualitative research methodology that utilized 

an in-depth interview. The sample was nine parents of primary students. 

The result shows that marketing strategies that impact the choices made are (1) Product 

- courses, content, and instructional materials; (2) People - tutors; (3) Process - teaching 

methods; (4) Price – course prices; (5) Promotion – public relation and promotion. In addition, 

strategies that positively create competitive advantages are (1) development of courses, 

content, and instructional materials; (2) development of tutors; (3) development of promotion. 

Keywords: Marketing strategies, Stand-alone tutorials 

 

ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

“การศกึษา” เป็นสิ่งส  าคญัขัน้พืน้ฐานและเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรบัการน าไปประกอบอาชีพ

เพื่อความอยู่รอดในชีวิตประจ าวนั ในยคุปัจจบุนั ดว้ยสภาวะการแข่งขนัทางการศกึษาท่ีสงู โรงเรยีนชัน้น า

ท่ีมีช่ือเสียงจ าเป็นตอ้งใชก้ารสอบเขา้เพ่ือคดัเลือกนกัเรยีนท่ีจะมีสิทธ์ิเขา้ศกึษา บางครอบครวัไดมี้การ

เตรียมความพรอ้มใหก้บับตุรหลานของตนเองตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา เพื่อใหไ้ดเ้ขา้ศกึษาตอ่ใหร้ะดบั

มธัยมศกึษา และระดบัอดุมศกึษาในโรงเรยีนชัน้น าที่มีช่ือเสียงของประเทศไทย ดว้ยการแข่งขนัท่ีสงูขึน้นีจ้งึ

เป็นสว่นหนึง่ท่ีท าใหห้ลายๆครอบครวัตดัสินใจใหบ้ตุรหลานเรยีนเสรมิความรูน้อกหอ้งเรยีน  

การเรยีนเสรมิความรูน้อกหอ้งเรยีน หรอืที่เรียกกนัทั่วไปวา่การเรียนพิเศษนัน้ มีดว้ยกนัหลากหลาย
รูปแบบ หนึง่ในนัน้คือการเรยีนพิเศษแบบสอนเดี่ยว หรอืที่เรียกกนัวา่เรยีนพเิศษแบบตวัตอ่ตวั ซึง่ขอ้ดีของ
การเรยีนพิเศษแบบสอนเดี่ยวหรือแบบตวัตอ่ตวัคือผูเ้รยีนมีสิทธ์ิเลือกครูผูส้อนท่ีผูเ้รยีนอยากจะเรยีนได ้ 

จากความเป็นมาและความส าคญัท่ีกลา่วมาขา้งตน้ ท าใหผู้เ้ขียนมองเห็นถึงความส าคญัของ
ปัญหา และไดน้ าประเดน็ปัญหาดงักลา่วเขา้สูก่ระบวนการวิจยัเพ่ือศกึษาหาแนวทางของ กลยทุธ์
การตลาดเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบั



ประถมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจธุรกิจการกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวในระดบั
ประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลการศกึษาครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพ
การด าเนินธุรกิจได ้

วัตถุประสงคง์ำนวจิัย 

เพื่อศกึษากลยทุธก์ารตลาดเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยว

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะท าใหมี้ผูส้นใจเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยว

เพิ่มมากขึน้ และเพิ่มรายไดใ้หก้บัผูส้อนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยว 

ขอบเขตงำนวิจัย 

การศกึษากลยทุธก์ารตลาดการกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีท าการศกึษามี 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร เนือ้หาที่ใชส้อน และสื่อการสอน (Product) 
, ดา้นครูผูส้อน (People) , ดา้นกระบวนการสอน (Process) , ดา้นราคา (Price) , ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion) โดยมีกลุม่ตวัอย่าง คือ ผูป้กครองของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 คน ระยะเวลาในการด าเนินการตัง้แต่ 1 ธนัวาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักำรกวดวชิำ 

ประยรู ศรีประสาธน ์(2529, หนา้ 60) ไดจ้  าแนกลกัษณะการเรยีนท่ีแตกตา่งได ้5 ลกัษณะ คือ 1) 

กวดวิชาประเภทที่ใหค้รูมาสอนที่บา้น 2) กวดวิชาในสถาบนัสอนกวดวิชาที่เปิดสอนตลอดปี 3) กวดวิชาใน

สถาบนักวดวิชาที่เปิดสอนในช่วงก่อนสอบ 4) กวดวิชาในโรงเรยีนที่เรียนอยู ่และ 5) กวดวิชาแบบลกัษณะ

การสอบ (Pre-entrance) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักลยุทธก์ำรตลำด 

ผลิตภัณฑ ์ฉตัยาพร เสมอใจ (2556, หนา้ 51-59) ไดอ้ธิบายวา่ ผลิตภณัฑ ์คือสิ่งท่ีน าเสนอเพื่อ

ขายโดยกิจการใดกิจการหนึง่ เพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้เป็นการตอบสนองความตอ้งการ โดย

ผลิตภณัฑต์อ้งมีมลูค่า (Value) และ มีอรรถประโยชน ์(Utility) ในมมุมองผูซ้ือ้สินคา้ จงึจะท าใหข้าย

ผลิตภณัฑไ์ด ้การก าหนดกลยทุธท์างดา้นผลิตภณัฑต์อ้งค านงึถึงปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้1) ความหลากหลายหรอื

แตกตา่งของผลิตภณัฑ ์(Product Differentiation) 2) ความแตกต่างดา้นการแข่งขนั (Competitive 

Differentiation) 3) สว่นประกอบของผลิตภณัฑ ์(Product Component) 4) การก าหนดต าแหนง่



ผลิตภณัฑ/์ตราผลิตภณัฑ ์(Product/Brand Positioning) 5) การพฒันาผลิตภณัฑ ์(Product 

Development) 6) สว่นประสมทางดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลิตภณัฑ ์(Product Line)  

รำคำ (Price) หมายถึง มลูค่าของสินคา้หรือผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของตวัเงนิอนัเป็นตน้ทนุ (Cost) 

ของสินคา้ในการตดัสินใจซือ้ ผูบ้รโิภคจะเปรียบเทียบระหวา่งราคาของผลิตภณัฑก์บัมลูค่า (Value) ถา้

มลูค่าของผลติภณัฑใ์นสายตาหรือความรูส้กึของลกูคา้เห็นว่า สินคา้หรือผลิตภณัฑน์ัน้มีมลูค่าเหมาะสม

กบัราคาหรอืมีมลูค่าสงูกวา่ราคาลกูคา้ก็จะตดัสินใจซือ้ เพ่ือใหน้กัการตลาดสามารถก าหนดราคาได้

เหมาะสม ผูท้ี่มีหนา้ท่ีในการก าหนดราคาจะตอ้งค านงึถึงองคป์ระกอบดงัตอ่ไปนี ้1) ลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค

สินคา้ 2) ตน้ทนุ 3) การแข่งขนัในอตุสาหกรรม 4) ปัจจยัอื่นๆ  

กำรจัดจ ำหน่ำย (Place หรือ Distribution) หมายถึงรูปแบบของช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ ซึง่

ประกอบไปดว้ยการกระท าการในการเคลื่อนยา้ยสินคา้หรือผลิตภณัฑอ์อกสูต่ลาดและสถาบนั โดยสถาบนั

ที่น  าสินคา้หรอืผลิตภณัฑอ์อกสูต่ลาดเปา้หมายก็คือ สถาบนัทางการตลาด เราสามารถแบง่การจดั

จ าหน่ายออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้1) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) 2) การกระจาย

สินคา้ (Physical Distribution) 3) การเลอืกท าเลท่ีตัง้ (Location)  

กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) หมายถึงการติดตอ่สื่อสารเก่ียวกบัขอ้มลูผลิตภณัฑร์ะหวา่ง

ผูซ้ือ้กบัผูข้าย เพ่ือสรา้งทศันคติใหก้บัผูบ้รโิภคสินคา้และสรา้งพฤตกิรรมการซือ้ การสง่เสรมิการตลาด

สามารถแบง่ออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ 1) การโฆษณา (Advertising) 2) การขายโดยใชพ้นกังานขาย 

(Personal Selling) 3) การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) 4) การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ ์

(Publicity and Public Relation) 5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 6) การจดักิจกรรมพิเศษ 

(Event)  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักลยุทธก์ำรสร้ำงควำมได้เปรียบเชิงกำรแขง่ขัน 

กลยทุธ ์คือ แผนการหรอืแนวทางท่ีจะน าพาองคก์รไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนดไว ้และกอ่ใหเ้กิดความ

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัที่มีมากกวา่คูแ่ข่งขนั 

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั หมายถึง ความสามารถพิเศษเฉพาะตวัของธุรกิจที่แตกต่าง 

เหนือกวา่คูแ่ข่ง โดยกระท าในสิ่งที่คูแ่ข่งไมส่ามารถเลียนแบบหรือท าไดด้ีเท่า เป็นเช่นวา่การน าเสนอสิ่งที่มี

คณุค่าแก่ลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ การกระท าดงักลา่วสง่ผลใหอ้งคก์รมีความสามารถในการท าก าไรไดส้งูกวา่

คูแ่ข่งขนัและบรรลเุปา้หมาย ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนันีจ้ะขึน้อยู่กบัความสามารถที่เป็นเลิศของ

องคก์ร ทัง้ 3 ดา้น วสธิุดา นกัเกษม และ ประสพชยั พสนุนท ์(2561) คือ 1) ขายสนิคา้ท่ีถกูกวา่ (Cost 



Leadership) 2) ขายสินคา้และใหบ้รกิารที่ดีกวา่ (Differentiation)  3) การตอบสนองตอ่ลกูคา้ไดเ้รว็กวา่

คูแ่ข่ง (Quick Response)  

ประเภทของกลยทุธร์ะดบัธุรกิจ กฤษติญา มลูศร ี(2563, หนา้ 88-90) ไดอ้ธิบายวา่ รูปแบบท่ีใชใ้น

การแข่งขนัของกลยทุธร์ะดบัธุรกิจ Michael E. Porter ไดเ้สนอแนวความคิดกลยทุธข์องหน่วยธุรกิจส าหรบั

การแข่งขนั ออกเป็น กลยทุธผ์ูน้  าดา้นตน้ทนุ กลยทุธส์รา้งความแตกตา่ง และกลยทุธม์ุ่งตลาดเฉพาะสว่น 

(Schermerhorn, 2011; Charles & Gareth, 2012) 

งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

วฒันา โสธรวฒันา, อมรรตัน ์ศรีวาณตัิ และเยาวภา ปฐมศิรกิลุ (2561) ไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบั

นกัเรยีนกลุม่ที่เรียนสถาบนัแบบเปิดเดี่ยว และนกัเรยีนที่เรียนสถาบนัแบบเปิดรวมกลุม่ ผลการศกึษาพบวา่ 

ปัจจยัดา้นกลยทุธก์ารตลาดบรกิารมีผลต่อความภกัดีของนกัเรยีนกลุม่ที่เรียนสถาบนักวดวิชาแบบเปิด

เดี่ยวและกลุม่นกัเรยีนท่ีเรียนสถาบนักวดวิชาท่ีเปิดรวมกลุม่ 

จฬุนี วิรยิะกิจไพศาล (2559) ไดศ้กึษากลยทุธก์ารตลาดกบัการตดัสินใจเลือกเขา้ศกึษาในโรงเรยีน

กวดวิชาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยหนึ่งในกลยทุธด์า้นผลิตภณัฑท์ี่ท  าการศกึษา คือ ปัจจยั

ดา้นการจดัการและการบรหิาร จากการศกึษาครัง้นีส้ามารถสรุปผลไดว้า่กลยทุธก์ารตลาดของโรงเรยีนกวด

วิชาในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลมากท่ีสดุ คือ ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นที่รองลงมาคือ ดา้นช่องทางจดั

จ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั และยงัพบวา่กลยทุธก์ารตลาดนัน้มีความสมัพนัธก์บั

การตดัสินใจเลือกเขา้ศกึษาในโรงเรยีนกวดวิชา  

ธนวทิย ์อิ่มยิม้ (2562) ไดศ้กึษา การพฒันากลยทุธก์ารตลาดในดา้นของการสรา้งความไดเ้ปรียบ

เหนือคูแ่ข่งขนั ของธุรกิจกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะ

กระบวนการใหค้่าเฉลี่ยสงูสดุ ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดเป็นปัจจยัที่รองลงมา แต่หากพิจารณาจาก

การสมัภาษณ ์พบวา่ ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดเป็นปัจจยัท่ีผูบ้รกิารกวดวิชาใหค้วามส าคญัมาก

ที่สดุ และในสว่นของ ผลการศกึษากลยทุธก์ารตลาดในดา้นของการสรา้งความไดเ้ปรียบเหนือคูแ่ข่งขนั

พบวา่ กลยทุธก์ารตลาดในดา้นของการสรา้งความไดเ้ปรียบเหนือคูแ่ข่งขนัของการประกอบธุรกิจกวดวิชา

ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเป็นอนัดบั 1 คือ การมุ่งเฉพาะสว่น และจากการสมัภาษณพ์บว่า ผูป้กครองนกัเรยีน

มธัยมศกึษาตอนปลายใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางดา้นการสรา้งความ

แตกตา่ง 



ปัญญา ศิรโิกไศยกานนท ์(2559) ไดศ้กึษา กลยทุธท์างการตลาดของโรงเรียนกวดวชิาในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา พบว่า ปัจจยัดา้นกลยทุธท์างการตลาด มีคา่เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

Ann Redhead (2559) ไดศ้กึษาเก่ียวกบั ปัจจยัการตดัสินใจเขา้เรยีนในโรงเรยีนกวดวิชาของ

ผูเ้รียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ในพืน้ท่ีเขต 3 จงัหวดันนทบรุี พบวา่ ปัจจยั 3 อนัดบัแรกที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจเขา้เรยีน ไดแ้ก่ ดา้นการเขา้ศกึษาต่อในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา ดา้นสื่อและเทคโนโลยี และ 

ดา้นความมีชื่อเสียงของผูส้อน ตามล าดบั 

สดุารตัน ์วฒุมิงคลพานิช (2559) ศกึษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนพิเศษ

จากสถาบนักวดวิชา พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ประกอบไปดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ครูผูส้อน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นความสะดวกในการ

เขา้ถึงสถาบนักวดวิชาและสิง่อ  านวยความสะดวก ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการ

อ านวยความสะดวกดา้นสถานที่และการช าระเงิน  

กรอบแนวควำมคิดทีใ่ช้ในกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบกำรวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกการวิจยัแบบเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยจะ

ท าการศกึษากลุม่ประชากรเปา้หมายซึง่เป็นผูป้กครองของนกัเรยีนที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษา

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความนา่จะเป็น (Non - Probability Sampling) 

วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sample) ก าหนดตวัอย่างกลุม่เปา้หมาย คือ 

ผูป้กครองของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ที่มีบตุรหลานก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน  

 

ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันของ
กำรกวดวชิำแบบเปิดเดีย่วนักเรียน

ระดับประถมศึกษำ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 

กลยุทธก์ำรตลำด 
- ดา้นหลกัสตูร เนือ้หาที่ใชส้อน และสื่อ

การสอน (Product) 

- ดา้นครูผูส้อน (People) 

- ดา้นกระบวนการสอน (Process) 

- ดา้นราคา (Price) 

- การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

 



สรุปผลกำรวจิัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัเรื่องกลยทุธก์ารตลาดเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ

การกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัใน

แต่ละหวัขอ้ไดด้งันี ้กลยทุธก์ารตลาดดา้นหลกัสตูร เนือ้หาที่ใชส้อน และสื่อการสอน พบวา่ มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร หากพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่ผูป้กครองใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน 

ดา้นเนือ้หาท่ีใชส้อน และ ดา้นสื่อและเทคโนโลยีที่ใชส้อน กลยทุธก์ารตลาดดา้นครูผูส้อน มีผลตอ่การ

ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร หาก

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่ผูป้กครองใหค้วามส าคญัมากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นคณุลกัษณะของ

ครูผูส้อน ดา้นความน่าเช่ือถือของครูผูส้อน ดา้นจิตวิทยาในการสอนของครูผูส้อน กลยทุธก์ารตลาดดา้น

กระบวนการสอน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร กลยทุธก์ารตลาดดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยว

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร และกลยทุธก์ารตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด มีผล

ต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร หาก

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่ผูป้กครองใหค้วามส าคญัมากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นการจดัท าโปรโมชั่น

สว่นลด และ ดา้นการแบ่งจา่ยช าระ โดยกลยทุธท์ี่ผูป้กครองใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ กลยุทธ์

การตลาดดา้นหลกัสตูร เนือ้หาที่ใชส้อน และสื่อการสอน กลยทุธก์ารตลาดดา้นครูผูส้อน และ กลยทุธ์

การตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

กำรอภปิรำยผล 

จากการศกึษาเรื่อง “กลยทุธก์ารตลาดเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการกวดวิชา

แบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร”  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัมี

วตัถปุระสงคเ์พื่อ ศกึษากลยทุธก์ารตลาดเพื่อสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการกวดวิชาแบบเปิด

เดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จากขอ้มลูที่ไดผู้ว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่กลยทุธ์

การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบั ปัญญา ศิรโิกไศยกานนท ์(2559) ที่กลา่ววา่ ผูเ้รียนกวดวิชาให้

ความส าคญักบัปัจจยัดา้นกลยทุธท์างการตลาด และยงัสอดคลอ้งกบั วฒันา โสธรวฒันา, อมรรตัน ์ศรี

วาณตัิ และเยาวภา ปฐมศิรกิลุ (2561) ที่กลา่ววา่ ปัจจยัของกลยทุธก์ารตลาดดา้นการบรกิารสง่ผลต่อ

ความภกัดีของนกัเรยีน  



 กลยทุธก์ารตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ หลกัสตูร เนือ้หาที่ใชส้อน และสื่อการสอน มีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั 

สดุารตัน ์วฒุมิงคลพานิช (2559) ที่กลา่ววา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส์ง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนพิเศษ

จากสถาบนักวดวิชา 

กลยทุธก์ารตลาดดา้นบคุลากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อน มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิด

เดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร หากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่ผูป้กครอง

ใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ดา้นคณุลกัษณะของครูผูส้อน สอดคลอ้งกบั Ann Redhead ที่กลา่ววา่หนึง่

ในปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้เรยีนในโรงเรยีนกวดวิชา คือ ความมีช่ือเสียงของครูผูส้อน  

กลยทุธก์ารตลาดดา้นกระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการสอน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวด

วิชาแบบเปิดเดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จฬุนี 

วิรยิะกิจไพศาล (2559) ที่ระบวุา่ กระบวนการดา้นการจดัการและการบรหิารมีผลตอ่การตดัสินใจเลือก

สถานที่เรียนกวดวิชาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สดุารตัน ์วฒุิ

มงคลพานิช (2559) ที่กลา่ววา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนพิเศษจากสถาบนั

กวดวิชา นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั ธนวิทย ์อิ่มยิม้ (2562) ที่ศกึษาการพฒันากลยทุธก์ารตลาดเพื่อสรา้ง

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการประกอบธุรกิจกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดว้า่ ปัจจยักล

ยทุธก์ารตลาดธุรกิจบรกิารดา้นลกัษณะกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชา 

กลยทุธก์ารตลาดดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาคา่เรยีน มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิด

เดี่ยวนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จฬุนี วิรยิะกิจไพศาล 

(2559) ที่ระบวุา่ กลยทุธการตลาดดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนในโรงเรยีนกวดวิชาของ และ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สดุารตัน ์วฒุมิงคลพานิช (2559) ที่กลา่ววา่ ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้คอรส์เรียนพิเศษ 

กลยทุธก์ารตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธแ์ละจดัท าโปรโมชั่นตา่งๆ มี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยวของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จฬุนี วิรยิะกิจไพศาล (2559)  ที่ระบวุา่ กลยทุธก์ารตลาดมีผลต่อการตดัสินใจ

เขา้เรียนในโรงเรียนกวดวิชา โดย หนึง่ในดา้นที่มีความสมัพนัธก์นัมากที่สดุก็คือ กลยทุธก์ารตลาดดา้นการ

สง่เสรมิการตลาด กบั การตดัสินใจดา้นการประเมนิทางเลือก และ ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะท่ีวา่ 

โรงเรยีนกวดวิชาควรใหเ้ครดิตการช าระเงิน คา่ธรรมเนียม คา่เทอม คา่ลงทะเบียน โดยค านงึถึงสภาวะทาง

เศรษฐกิจและความสามารถในการช าระเงินของผูป้กครองนกัเรยีน นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบั ธนวิทย ์อิ่ม



ยิม้ (2562) ที่วา่ หากพจิารณาจากการสมัภาษณก์ารศกึษาการพฒันากลยทุธก์ารตลาดเพื่อสรา้งความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของการประกอบธุรกิจกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นการ

สง่เสรมิการตลาดเป็นปัจจยัที่ผูบ้รหิารกวดวิชาใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ  

แนวทำงกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน 

แนวทำงกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแขง่ขันด้ำนหลักสูตร เนือ้หำทีใ่ช้สอน และสื่อ

กำรสอน ใชก้ลยทุธก์ารมุง่เนน้การสรา้งความแตกต่างเฉพาะสว่น (Focused Differentiation) ในท่ีนีผู้ว้ิจยั

จะมุ่งเนน้กลุม่ตลาดเฉพาะสว่นที่ตรงกบัรายวิชาที่ครูผูส้อนมีความถนดัและมีประสบการณ ์จากนัน้ท าการ

ประเมินความพรอ้มของผูเ้รยีน เพื่อประเมนิวา่จะตอ้งเสรมิหวัขอ้ใดใหแ้ก่ผูเ้รียนบา้ง เมื่อไดข้อ้มลูแลว้จะท า

การออกแบบหลกัสตูรตามผูเ้รียนแต่ละคน ทัง้นีห้ลกัสตูรของผูเ้รียนจะมีความแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัสว่นที่

ตอ้งการจะเสรมิใหแ้ก่ผูเ้รียนนัน้ๆ เป็นการสรา้งความแตกต่าง 

แนวทำงกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแขง่ขันด้ำนครูผู้สอน ใชก้ลยทุธก์ารสรา้งความมี

ช่ือเสียงใหแ้กค่รูผูส้อน ทัง้นีก้ารสรา้งความมีชื่อเสียงใหแ้ก่ครูผูส้อน ยงัก่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นในตวั

ครูผูส้อน เกิดการบอกต่อปากตอ่ปาก โดยจะสรา้งครูผูส้อนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นตรงตามรายวิชา

ที่สอน จากนัน้ใชแ้นวคิดกลยทุธม์ุ่งเนน้ตลาดเฉพาะสว่น โดยการมุ่งเนน้ตลาดเฉพาะรายวิชาที่ครูผูส้อนมี

ความถนดัและมีประสบการณ ์สรา้งความเป็นเอกลกัษณท์ี่แตกตา่งจากคูแ่ข่ง 

แนวทำงกำรสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันดำ้นส่งเสริมกำรตลำด ใชก้ลยทุธก์าร

สง่เสรมิการตลาดดา้นการจดัท าโปรโมชั่นสว่นลดและการแบ่งจ่ายช าระเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบง่เบาภาระ

ผูป้กครอง นอกจากนีจ้ะเพิ่มกลยทุธใ์นสว่นของการจดัท าเว็บไซตป์ระชาสมัพนัธห์ลกัสตูร เนือ้หา และ

วิธีการเรียนการสอน และภายในเวบ็ไซตจ์ะมีการจดัท าผลงานของเด็กที่เรียนแลว้ประสบความส าเรจ็ เพื่อ

เป็นการสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูป้กครอง  

ข้อจ ำกัดและข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 

 เพื่อเป็นประโยชนใ์นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจการกวดวิชาแบบเปิดเดี่ยว

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะใหมี้การศกึษาเพิ่มเติมในสว่นของ

จิตวิทยาของครูผูส้อน อา้งองิจากผลการวิจยัที่พบวา่ผูป้กครองใหค้วามส าคญัและมองวา่จิตวิทยาของ

ครูผูส้อนสง่ผลต่อการเรียนการสอนของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาเป็นอย่างมาก ดงันัน้ควรศกึษาเพิ่มใน

หวัขอ้ของจิตวทิยาของครูผูส้อนแบบใดที่สามารถเขา้ถึงนกัเรยีนและสามารถสรา้งการเรียนรูใ้หก้บันกัเรยีน

ระดบัประถมศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ีในสว่นนีจ้ะท าใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มขึน้ได ้
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