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การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงค์ ) เพือทราบสภาวการณ์ปัจจุบนัในการบริหารแบรนด์ของ
มหาวิทยาลยัไทย )  เพือทราบองค์ประกอบในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลยัไทย  และ ) เพือ
ทราบตัวบ่งชีความสํา เ ร็จในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไทย   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
สถาบนัอุดมศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 89 
สถาบนั ผูใ้หข้อ้มลู คือ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั จาํนวน 235 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม 
ความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์  สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิม
เลขคณิต ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ และการวิเคราะห์เนือหา  
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1. สภาวการณ์ปัจจุบนัในการบริหารแบรนดข์องมหาวิทยาลยัไทย ทงัมหาวิทยาลยัของรัฐและ
มหาวิทยาลยัเอกชนต่างตระหนักถึงความสําคญัในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลยั และมีการ
ดาํเนินการบริหารแบรนดเ์ป็นรูปธรรมทีชดัเจน  
 2. องคป์ระกอบในการบริหารแบรนด์ของมหาวิทยาลยัไทย มี 5 องคป์ระกอบ  คือ ) คุณค่า
ของแบรนด์ (Brand Equity) ) การตระหนกัในแบรนด์ (Brand Awareness) ) อตัลกัษณ์ของแบรนด ์
(Brand Identity)   ) รากฐานของแบรนด์  (Brand Platform)    และ ) การสือสารแบรนด์  (Brand 
Communication)  
 3. ตวับ่งชีความสาํเร็จในการบริหารแบรนดข์องมหาวิทยาลยัไทย  ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคลอ้งกนัวา่  ตวับ่งชีทีพฒันาแลว้ จาํนวน 37 ตวับ่งชี  มีความเหมาะสม  เป็นประโยชน์ และสามารถ
นาํไปใชไ้ดจ้ริง   
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 The purposes of this research were to identify: 1) the current situation of Thai Universities 

brand management, 2) the factors for Thai Universities brand management, and 3) the successful 

indicators for Thai Universities brand management. The samples of this study were 89 Thai Universities 

under the Office of the Higher Education Commission, Ministry of Education. The respondents were 235 

of Thai Universities administrators. The data collected by using opinionnaire and interview form, were 

analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, mode, exploratory factor 

analysis, and content analysis. 

 The findings were as follows: 

1. The current situation of Thai Universities found that both public and private Universities 

are recognizing the importance of Universities brand management, and implementation were clear 

evidences. 

2. The factors for Thai Universities brand management were 5 components namely: 1) Brand 

Equity 2) Brand Awareness 3) Brand Identity 4) Brand Platform and 5) Brand Communication. 

3. The experts confirmed that 37 developed successful indicators for Thai Universities brand 

management were suitability, utility, and practicability standards. 
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วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชยัชาญ ถาวรเวช   ผูช่้วยศาสตราจารย ์วา่ทีพนัตรี ดร.นพดล เจนอกัษร 
อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั  รองศาสตราจารย ์ดร.ไทย  ทิพยสุ์วรรณกุล  อาจารยที์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์   และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ทีให้การ
สนบัสนุน คาํปรึกษา คาํแนะนาํ  ความช่วยเหลือ  และกาํลงัใจในการทาํงานอยา่งดียิง   ผูว้ิจยักราบ
ขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร และอาจารยผ์ูร่้วมสอนในหลกัสูตรทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทความรู้
ใหแ้ก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชียวชาญทุกท่าน ทีได้กรุณาสละเวลาให้
สัมภาษณ์  ตรวจสอบเครืองมือในการวิจัย   และตรวจสอบและยืนยนัผลการวิจัย  ขอกราบ
ขอบพระคุณผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและสถาบนัทุกท่าน ทีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
คุณภาพเครืองมือวิจยั และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง
สําหรับการวิจยั  และขอกราบขอบพระคุณสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยที
อนุญาตใหผู้ว้จิยัไดมี้โอกาสเก็บขอ้มูลจากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได ้

ขอขอบพระคุณ  เพือนนกัศึกษารุ่น /  และ /   เจา้หนา้ทีภาควชิาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์  คณาจารย์และเจ้าหน้าทีภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร  ทีใหค้วามช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจในการดาํเนินการวจิยัมาโดยตลอด 
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