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วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาเอกชนที่มี
ผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทยโดยศึกษา
กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด ที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
น ามาใช้ เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจู ง ใจให้ นั ก เรี ย นชั้ น ระดั บ มั ธ ยมปลายเลื อ กเข้ า ศึ ก ษา
ณ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษารวมถึ ง ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2554 ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจานวน 10 แห่งและอาจารย์แนะแนว ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้โดยสถาบันการศึกษา
เอกชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
มีการดาเนินการ 6 ขั้นตอน 1) ศึ ก ษาข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท ากรอบแนวคิ ด การวิ จั ย 2)การสร้ า ง
แบบสอบถาม ที่ เป็ นเครื่องมื อในการวิจัย 3)ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่จะทาการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลงานวิจัย 4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างและทาการวิเคราะห์ข้อมูล 5) ทาการ
สรุปผลงานวิจัย 6) จัดทากลยุทธ์ด้านการตลาดและพิจารณารูปแบบกลยุทธ์ที่จะนามาใช้
ผลการวิจัยในเรื่องกลยุทธ์การตลาดของสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้แบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 6 ตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลถึงระดับความสาคัญของบุคคลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้ า งกลยุ ท ธ์ ท างการตลาดในสถาบั น การศึ ก ษาเอกชน ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ าระดั บ ที่ มี
ความสาคัญมากสาหรับบุคคลที่มีอิทธิพลในการกาหนดกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษาเอกชนมาก
ที่สุดคือ อธิการบดีและลาดับรองลงมาได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, คณบดี และ ผู้อานวยการ
ส่วนบุคคลที่มีบทบาทในการกาหนดกลยุทธ์น้อยที่สุดคือฝ่ายวิชาการ 2) การวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของนักศึกษาถึงปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชน โดย
แบ่งการพิจารณาออกตามกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้าน
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งพบว่า กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มีปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดั บมากที่สุดได้แก่
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ชื่อเสียงผู้ก่อตั้ง บุคคากรผู้สอน ภาพลักษณ์ของสถาบัน อุปกรณ์การเรียนการสอน ความหลากหลาย
ในสาขาวิชาที่สอน และจานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีกลยุทธ์ด้านสถานที่ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อ
กลยุทธ์ด้านสถานที่มากที่สุดคือ ความสะดวกในการเดินทาง กลยุทธ์ด้า นการส่งเสริมการตลาด ซึ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา และการให้ผ่อนชาระค่าหน่วยกิต และ
กลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งมีปัจจัยสาคัญได้แก่ ค่าหน่วยกิต และค่าบารุงการศึกษา 3) การวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบถึงความคิดเห็นที่มีต่อระดับความสาคัญของปั จจัยต่าง ๆ ระหว่างสถาบันการศึกษาใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พบว่านักศึกษาในทั้งสองส่วนไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ต่ า งก็ มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด
เหมือนกัน )4 การวิเคราะห์ถึงปัจจัยในกลยุทธ์แต่ละด้า น โดยหาความสัมพันธ์และจัดกลุ่มให้ปัจจัย
ในกลยุทธ์แต่ละด้าน พบว่าในกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้นสามารถแบ่งปัจจัยได้ออกเป็นสองกลุ่มคือ
ด้านนโยบายและผลงาน และอีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ส่วนกลยุทธ์ด้านราคาและ
ด้านสถานที่นั้น ไม่สามารถแยกปัจจัยเป็นกลุ่มออกได้ สาหรับกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น
สามารถแบ่งปัจจัยได้เป็น 2 กลุ่ม คือการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการรับรู้ และ การ
ส่งเสริมด้านราคา 5) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ว่า กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกัน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะมีผลต่อระดับการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักศึกษาแตกต่างกัน พบว่า
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือกลยุทธ์ด้านสถานที่ รองลงมา
คือกลยุทธ์ด้านส่งเสิรมการตลาด และกลยุทธ์ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด
ข้อเสนอแนะการแข่งขันของการศึก ษาในระดับอุด มศึกษามหาวิทยาลัย เอกชนจะมีการ
ปรับปรุงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา หลักสูตร ทางด้านวิชาการ ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย
เอกชนก็น่าจะเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้ ซึ่งจะทาให้ก้าวไปสู่อุดมการณ์ที่ได้มุ่งหวังไว้ การที่จะนาเอา
กลยุทธทางการตลาดมาปรับใช้ กับธุรกิจทางด้านการศึกษานั้นคือการนาเอาส่วนผสมทางการตลาด
ปรับใช้ให้เข้ากับภาวะแวดล้อมภายใต้การแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในธุรกิจนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เอกชนดาเนินไปอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านการศึกษา หลักสูตรการศึกษา คณาจารย์
ช่องทางการรับสมัครรวมไปถึงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน การเก็บค่าเล่า
เรียนตลอดจนการส่งเสริมชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอกชนจะต้องมีการจัดการ
ภายในที่ดีทางด้านต่างๆการนากลยุทธทางการตลาด 4 Psคือ
กลยุทธด้านการผลิต (Product)มี1) มหาวิทยาลัยเอกชนต้องเน้นภาษาต่างชาติในการเรียนการ
สอน การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งประเทศ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ส ร้ า ง
ประโยชน์ให้กับสังคมบริการความรู้ทางวิชาการต่อสังคมมุ่งเน้นคุณภาพศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษา2)
การเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนรวมไปถึงความหลากหลายในสาขาวิชาที่สอนมี
ตลาดแรงงานรองรับ 3) มุ่งเน้นจานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาเอก
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กลยุทธด้านราคา(Price)มหาวิทยาลัยเอกชนเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่ยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
มหาวิทยาลัยเองและฝ่ายนักศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยคือสามารถเก็บค่าเล่าเรียน
ได้เต็มที่ เพื่อใช้ ในการปรับปรุงมหาวิทยาลัย การเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่เหมาะสมจะทาให้มี
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 บ ต่ อ สั ง ค ม
(Social Responsibility)ที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีต่อการศึกษาด้วย
กลยุทธด้านช่องทางการรับสมัคร,อาคารสถานที่ ( Place) ในแง่สถานที่ตั้งที่สะดวกแก่การ
เดินทางแก่นักศึกษารวมถึงสถานที่สวยงามห้องสมุดที่ทันสมัยมีสถานที่พักผ่อนและออกกาลังกาย
กับนักศึกษาร่วมไปถึงช่องทางการรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
ช่องทางต่างๆเช่นมีศูนย์การรับสมัครนักศึกษาประจาภูมิภาคประจาจังหวัดและศูนย์การรับสมัคร
นักศึกษาประจาศูนย์การค้าตามแหล่งชุมชนเพื่อเพิ่มความสะดวกกับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเอกชน
กลยุทธด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) มหาวิทยาลัยเอกชนเองต้องทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในด้านการประชาสัมพันธ์ รูปแบบทางสื่อหนังสื่อพิมพ์,วารสาร,วิทยุ,โทรทัศน์และป้ายโฆษณาและ
การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันเป็นเครื่องมือที่จาเป็นและสื่อโดยตรงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
คือนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
คาสาคัญ : ธุรกิจการศึกษา
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พ นธ์ ส าเร็ จ ส มบู ร ณ์ ไ ด้ ด้ ว ยความกรุ ณ าแล ะช่ ว ยเหลื อ เป็ น อย่ า งดี จาก
รองศาสตราจารย์ ดร .ศิ ว ะ ศิ ษ ย์ ช่ าชอง ประ ธ านกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ย านิ พ นธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิตร มหาหิง และรองศาสตราจารย์ สุรภัทร วัชรประทีป กรรมการที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ ง ได้ อุ ทิ ศ เวลาอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าและตรวจแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ ปลูกฝังให้เป็นผู้มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นแบบ
อ ย่ า ง ที่ ดี ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . ป ร ะ จิ ต ร ม ห า หิ ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ดร.ถวิล ลดาวัลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ พงษ์บริบูรณ์
และ ดร.กมล เสวตสมบู รณ์ รองศาสตราจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุท ธิพ งษ์ หกสุ วรรณ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์
เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีค วามสมบู รณ์ยิ่ งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่ างสูงในความกรุณามา
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ รศ.อนั น ต์ ทิ พ ยรั ต น์ ร องอธิ ก ารฝ่ า ยวิ ช าการ ผศ.ดร.นิ ค ม นิ ล รั ต น์
คณบดีคณะนิติศาสตร์ อ.ดวงฤดี ปลอดภัย อาจารย์ประจาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รศ.วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการอ.ทัศนีย์ รัตมิทัศน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหาร รศ.กาญจนา มณีแสง ผู้ช่วยอธิการสานักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ.ทัศนีย์ สุทธิโสภาภรณ์
หัวหน้าประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอ.ชุติมา ชวสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีกิจกรรมพิเศษ
อ.ศักดิ์สิทธิ์ พินิจชัย ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ ศ.ดร.สมพันธ์
วงศ์ดีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาตดร.ชนกนา
ชื่นเชยผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์รศ.สุคน อาจฤทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. ประ
จิตร มหาหิง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก เฉียงเหนือ อ.รัตน์ดา เลิศวิชัย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร.วิเชียร ชีวพิมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย
วงษ์ ช วลิตกุ ล รศ.ดร.อุไ รพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิก ารบดีฝ่ายวิชาการอ.ฐิติมา จ้อยศิ ริ
หัวหน้าแผนกรับนัก ศึกษาสานักทะเบีย นและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีย รติ
อาจารย์วิบูลย์ พุ่มพูลสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนทุกภาคที่ให้ความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ข้อมูลและช่วยเหลือเป็นอย่างดีเพื่อทา
ให้วิทยานิพนธ์มีความสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์หลักสูตรการบริหารเชิงบูรณาการทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ความ
เข้าใจถ่ายทอดวิทยาการต่างๆตลอดจนวิธีก ารในการดาเนินงานวิจัยจนสาเร็จเรียบร้อยด้วยดีทุก
ประการ

ฌ
ขอขอบพระคุณ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมที่ให้ความกรุณาในด้านคาแนะนาบทความ
ท้ายที่สุดนี้ ขอราลึกถึงพระคุณของ คุณพ่อโก๊ ะ กาญจนวณิชย์กุล คุณแม่ประดับ กาญจน
วณิชย์กุล ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่ง ตลอดจนพี่น้องทุกคน ที่เป็นกาลังใจ อันเป็นพลังสาคัญที่ช่วยให้เกิด
ความวิริย ะ อุตสาหะ จนกระทั่ งงานวิจัย ครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์ล งได้ด้วยดี รวมถึงเพื่ อนนัก ศึก ษา
ปริญญาเอกสาขาการบริหารเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 1 ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ
เป็นกาลังใจอันสาคัญในการศึกษาและการทางานวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
คุณค่าและความดีที่ได้จากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ขอมอบให้แด่บุพการี ครูบาอาจารย์ ผู้ประ
สิทธิประสาทวิชาจนกระทั่งวิทยานิพนธ์สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทุกประการ
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12 ผลลัพธ์เมทริกซ์น้าหนักปัจจัย (Factor Loading Matrix )ของปัจจัยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่หมุนแกนแบบ Varimax
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59

ฑ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
13 สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์และค่านัยสาคัญของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกลยุทธ์ด้านราคา
14 ผลลัพธ์เมทริกซ์น้าหนักปัจจัย (Factor Loading Matrix) ของปัจจัยกลยุทธ์ด้านราคา
ที่หมุนแกนแบบ Varimax
15 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่านัยสาคัญของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกลยุทธ์ด้านสถานที่
16 ผลลัพธ์เมทริกซ์น้าหนักปัจจัย (Factor Loading Matrix ) ของปัจจัยกลยุทธ์ด้าน
สถานที่หมุนแกนแบบ Varimax
17 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และค่านัยสาคัญของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
18 ผลลัพธ์เมทริกซ์น้าหนักปัจจัย (Factor Loading Matrix) ของปัจจัยกลยุทธ์ด้าน
การตลาดที่หมุนแกนแบบ Varimax
19 ระดับความสาคัญของกลยุทธ์ด้านต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาเอกชน
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1
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กระบวนการพิจารณาจัดวางกลยุทธ์
รูปแบบของกลยุทธ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
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