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“phóng sự hình ảnh” về cơ sở GD và được phổ biến rộng
rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mục đích của
việc làm này là để quảng bá hình ảnh của cơ sở GD và đưa
những thông tin cơ bản về cơ sở GD đến mọi người.
Từ sự phân tích về lí thuyết và thực tiễn ứng dụng
marketing vào GD, có thể xây dựng khái niệm
“marketing GD” với hai tầng bậc như sau:
Thứ nhất, marketing GD là những cách thức hoạt
động mà thông qua đó, các cơ sở GD quảng bá hình ảnh,
sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi tới các đối tượng và
các lực lượng GD khác.
Thứ hai, marketing GD là những phương pháp,
cách thức mà cơ sở GD sử dụng để phát hiện ra các
nhu cầu đào tạo và hướng phát triển để đáp ứng và
thỏa mãn nhu cầu của không chỉ người học mà còn của
thị trường lao động.
2.1.1.2. Quản lí marketing giáo dục
- Quản lí marketing: Tác giả Philip Kotler cho rằng:
“Quản lí marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện
và kiểm tra việc thi hành những biện pháp nhằm thiết lập,
củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những
người mua đã được lựa chọn để đạt được những nhiệm vụ
xác định của doanh nghiệp như: thu lợi nhuận, tăng khối
lượng hàng tiêu thụ, mở rộng thị trường” [1; tr 18]; còn
theo Hiệp hội marketing Hoa Kì (1985) thì: “Quản lí
marketing là quá trình lập và thực hiện kế hoạch, định giá,
khuyến mãi và phân phối sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để
tạo ra sự trao đổi, thỏa mãn những mục tiêu của khách
hàng và tổ chức.” [1; tr 20].
Như vậy, quản lí marketing là quá trình phân tích, lập
kế hoạch, thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing nhằm
mục đích tạo ra sự thỏa mãn cho các bên tham gia. Từ đó,
có thể hiểu khái niệm “quản lí marketing GD” là quá trình

1. Mở đầu
Giáo dục (GD) Việt Nam hiện đang tăng nhanh về số
lượng và các loại hình nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu
học tập của mọi tầng lớp trong xã hội. Điều này đặt ra cho
các cơ sở GD thách thức đó là làm thế nào để thu hút được
người học, tạo dựng được thương hiệu riêng hay cạnh tranh
với các cơ sở GD khác. Muốn thực hiện được điều này, bên
cạnh việc tự nâng cấp các yếu tố nội tại trong chính cơ sở
GD, các nhà trường cần có chiến lược marketing và quản lí
marketing hiệu quả để tăng năng lực cạnh tranh.
Bài viết trình bày thực trạng nhận thức về vai trò của
hoạt động marketing GD và mức độ cần thiết của quản lí
marketing GD đối với nhà trường của cán bộ quản lí
(CBQL), giáo viên (GV) Trường Tiểu học Thăng Long
Kidsmart, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Kết quả nghiên
cứu là căn cứ thực tiễn để đề xuất một số biện pháp nâng
cao nhận thức cho CBQL, GV nhà trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí luận về quản lí marketing giáo dục ở
trường tiểu học
2.1.1. Một số khái niệm
2.1.1.1. Marketing giáo dục
GD là một loại “dịch vụ” đặc biệt và cũng là một trong
số những “dịch vụ” cần thiết phải có sự áp dụng của
marketing. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, GD cũng là
một loại hình dịch vụ. Ở Việt Nam đang tồn tại cả những
dịch vụ GD trong nước và quốc tế và đã là dịch vụ thì tất
yếu sẽ phải tuân theo quy luật của nền kinh tế thị trường như
quy luật cung - cầu, quy luật giá trị. Vì vậy, marketing GD
ngày càng được các nhà quản lí GD quan tâm.
Tại Việt Nam, marketing xuất hiện từ khá sớm và tồn
tại trong chính cơ chế kế hoạch hóa tập trung của Nhà nước.
Marketing GD tồn tại và được thể hiện dưới hình thức

1

Email: liencube@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 436 (Kì 2 - 8/2018), tr 1-4

phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra hoạt động
- Vai trò thứ ba: Từ việc phân tích vấn đề đa chiều,
marketing nhằm tạo nhu cầu và thỏa mãn nhu cầu học tập marketing GD giúp cho nhà trường hoạch định ra chiến
của người học, nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, đồng lược marketing hiệu quả liên quan đến quy mô, cơ cấu,
thời giúp cho cơ sở GD đạt được mục tiêu đã đề ra.
quy trình thực hiện.
2.1.2. Vai trò của marketing giáo dục
- Vai trò thứ tư: Marketing GD giúp cho các nhà
Có nhiều tác giả đã nghiên cứu về vai trò của trường cụ thể hóa được các công việc như: phân khúc thị
marketing GD. Nhìn chung, marketing GD có 4 vai trò trường, xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn biện
chính đối với GD-ĐT nói chung và các cơ sở GD nói pháp truyền đạt thông tin hiệu quả đến “khách hàng”,…;
từ đó, có biện pháp giám sát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ
riêng như sau:
- Vai trò thứ nhất: Marketing GD giúp nhà trường quy trình marketing GD để có sự thay đổi kịp thời và có
phân tích, đánh giá được các cơ hội bên trong và bên những chiến lược marketing hiệu quả trong tương lai.
ngoài, cụ thể là:
Có thể khẳng định rằng, marketing GD có vai trò
+ Cơ hội bên trong: Nhà trường có thể đánh giá được quan trọng trong duy trì và phát triển các nhà trường. Đây
những điểm mạnh, điểm yếu của các yếu tố nội tại trong là công cụ để giúp các cơ sở GD nói chung và các trường
nhà trường như: đội ngũ GV; cơ sở vật chất;… Đây là cơ tiểu học nói riêng hoạch định chiến lược cạnh tranh,
sở cho sự tự điều chỉnh của nhà trường.
quảng bá thương hiệu, thu hút nguồn lực.
+ Cơ hội bên ngoài: là những yếu tố bên ngoài tác 2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng
động tới nhà trường như: chính sách của Nhà nước, của
Để tìm hiểu thực trạng nhận thức về quản lí marketing
địa phương; nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực;…
GD của CBQL và GV tại Trường Tiểu học Thăng Long
Bên cạnh đó, marketing GD cũng giúp cho nhà trường Kidsmart, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, chúng tôi đã tiến
phân tích được những thông tin cung - cầu của thị trường GD, hành khảo sát trên 55 CBQL và GV của Trường từ tháng
thông tin về các đối thủ cạnh tranh và các chiến lược của đối 08/2017 đến tháng 05/2018 bằng nhiều phương pháp
thủ, đo lường và dự báo nhu cầu của thị trường lao động.
nghiên cứu như: Nghiên cứu lí luận, điều tra bằng bảng
- Vai trò thứ hai: Marketing giúp cho nhà trường xác hỏi, phỏng vấn sâu… Kết quả khảo sát như sau:
định, phân tích thị trường mục tiêu, tìm hiểu những mong 2.2.1. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí và giáo
muốn của “khách hàng”. Từ đó, nhà trường đánh giá, xem viên Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart, quận Cầu
xét lại nội lực của bản thân và có sự điều chỉnh hợp lí để có Giấy, thành phố Hà Nội về vai trò của marketing giáo
dục (xem bảng)
thể đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu của “khách hàng”.
Bảng. Nhận thức của CBQL và GV của Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart
về vai trò của hoạt động marketing GD đối với nhà trường
TT
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lại càng như vậy, nó phát triển cùng với sự phát triển
chung của xã hội và chẳng ai có thể biết được ngày mai
nó sẽ phát triển đến đâu nhưng quản lí có thể giúp chúng
ta có sự thay đổi kịp thời thông qua việc kiểm tra, đánh
giá hiệu quả của nó, chính vì vậy, tôi cho rằng nếu
marketing là quan trọng thì quản lí marketing GD lại
càng trở nên cần thiết…”
Có 7/55 ý kiến cho rằng, quản lí marketing GD có
mức độ cần thiết là Bình thường với một lí giải điển hình
như sau. Cô N.T.N.N nói: “Tôi cho rằng quản lí
marketing GD có mức độ cần thiết là bình thường bởi tôi
nghĩ rằng hình ảnh của Nhà trường có thể được quảng
bá ở mọi lúc, mọi nơi, thông qua rất nhiều con đường và
không phải lúc nào cũng có thể lập kế hoạch trước được
hay kiểm tra, giám sát kịp thời được…”.
Như vậy, đa số các ý kiến đánh giá cho rằng: quản lí
marketing GD có vai trò Rất cần thiết hoặc Cần thiết
hoặc Bình thường; không có ý kiến nào đánh giá rằng
marketing GD là Không cần thiết đối với Trường Tiểu
học Thăng Long Kidsmart. Từ kết quả khảo sát trên, có
thể thấy rằng đa số CBQL và GV của trường đã nhận
thấy được tầm quan trọng của quản lí marketing GD đối
với nhà trường.
2.3. Các biện pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ
quản lí, giáo viên Trường Tiểu học Thăng Long
Kidsmart về quản lí marketing giáo dục
2.3.1. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí,
giáo viên về marketing giáo dục và quản lí marketing
giáo dục
* Mục đích của biện pháp:
- Giúp đội ngũ CBQL, GV nhận thức được vị trí, vai
trò, nhiệm vụ của mình trong việc marketing GD của nhà
trường, từ đó có hành động, hành vi đúng đắn, từ đó hình
thành ý thức và hành động phối hợp, tổ chức thực hiện
marketing GD.
- Giúp đội ngũ CBQL, GV nhận thức được vai trò
của marketing GD và quản lí marketing GD đối với nhà
trường. Việc nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ
CBQL, GV là yếu tố quyết định đến hiệu quả của hoạt
động marketing GD của nhà trường.
* Nội dung của biện pháp:
- CBQL thông qua chiến lược marketing GD và quản
lí marketing GD cho toàn thể cán bộ GV nhà trường
trong đợt sinh hoạt đầu năm và các kì họp hội đồng nhà
trường, cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong nhà trường
cùng tham gia xây dựng kế hoạch.
- Khuyến khích các CBQL và GV tham khảo, sưu tầm
tài liệu, giao lưu học hỏi để bổ sung kiến thức về hoạt động
marketing nói riêng và quản lí nhà trường nói chung.

Khảo sát cho thấy: CBQL và GV của Trường Tiểu
học Thăng Long Kidsmart đánh giá vai trò của marketing
GD là ở mức trung bình với ĐTB = 2,32. Trong đó, nội
dung “Marketing GD giúp nhà trường phân tích, đánh
giá được các cơ hội bên trong và bên ngoài tác động đến
nhà trường” được đánh giá cao nhất trong tất cả các nội
dung (ĐTB = 2,64). Qua phỏng vấn cô H.T.X, cho thấy:
“Muốn làm marketing thì phân tích cơ hội bên trong và
bên ngoài tác động đến nhà trường là việc làm đầu tiên
của quy trình marketing. Từ việc làm này, nhà trường sẽ
đánh giá được các cơ hội thuận lợi để phát triển và nhận
diện các thách thức đối với nhà trường. Điều này sẽ giúp
không những marketing hiệu quả mà cũng là cơ hội để
nhà trường có những đánh giá và đưa ra những giải
pháp phát triển nhà trường hiệu quả…”. Như vậy, có thể
nhận thấy, một số CBQL và GV Trường Tiểu học Thăng
Long Kidsmart đã có nhận thức đúng về vai trò của
marketing GD nhưng tỉ lệ chưa thật sự cao (chỉ khoảng
50%); còn khoảng gần 50% có nhận thức chưa thật sự
đúng và đầy đủ về vai trò của marketing GD. Điều này
đòi hỏi nhà trường cần có biện pháp bồi dưỡng nâng cao
nhận thức cho CBQL, GV nhà trường.
Tiếp theo là nội dung: “Từ việc phân tích vấn đề đa
chiều, marketing GD giúp cho nhà trường hoạch định ra
chiến lược marketing hiệu quả liên quan đến quy mô, cơ
cấu, quy trình thực hiện” và “Marketing giúp cho nhà
trường xác định, phân tích thị trường mục tiêu, tìm hiểu
những mong muốn của “khách hàng” với ĐTB lần lượt
là 2,44 và 2,30.
Nội dung được cho là ít quan trọng nhất là “Marketing
GD giúp cho các nhà trường cụ thể hóa được các công
việc, từ đó có biện pháp giám sát, kiểm tra, đánh giá toàn
bộ quy trình marketing GD” với ĐTB = 1,90 và ở mức
trung bình nhưng tương đối thấp. Điều này cho thấy,
CBQL và GV nhà trường chưa có nhận thức đúng về vai
trò này. Tuy nhiên, do đây là một vai trò đặc thù cần có
sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực marketing GD nên
cần thiết phải có sự thành lập một bộ phận quản lí
marketing chuyên trách thực hiện marketing GD.
2.2.2. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí và giáo
viên Trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội về mức độ cần thiết của quản lí
marketing giáo dục
Có 18/55 ý kiến đánh giá cho rằng quản lí marketing
GD là Rất cần thiết đối với Trường Tiểu học Thăng Long
Kidsmart và có 30/55 ý kiến cho rằng, đây là việc làm
cần thiết đối với nhà trường. Lí giải cho sự lựa chọn trên,
cô P.T.N cho rằng: “Xã hội không ngừng phát triển và vì
vậy sự việc cũng phải chuyển biến theo. Marketing GD
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* Cách thực hiện biện pháp:
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi để CBQL, GV của
trường nắm được các vấn đề chung về phát triển hoạt động
marketing nói riêng và quản lí nhà trường nói chung.
- Kiểm tra, đánh giá trình độ nhận thức của CBQL,
GV để có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng.
* Điều kiện thực hiện biện pháp:
- Đội ngũ làm công tác tuyên truyền phải có kiến thức
về hoạt động marketing nói riêng và quản lí nhà trường
nói chung.
- Có sự đầu tư thoả đáng về kinh phí, cơ sở vật chất
cho công tác tuyên truyền.
- Phải xây dựng được mối quan hệ tốt với các lực
lượng GD trong và ngoài nhà trường để có nguồn thông
tin hiệu quả.
2.3.2. Thành lập bộ phận quản lí marketing giáo dục với chức
năng, nhiệm vụ, cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lí cụ thể
* Mục đích của biện pháp:
Trong bối cảnh thị trường GD đã được hình thành và
phát triển theo quy luật cạnh tranh thì việc thành lập bộ
phận quản lí marketing GD với nhiệm vụ, cấu trúc tổ
chức và cơ chế quản lí sẽ giúp cho việc thực hiện các
nhiệm vụ/hoạt động cụ thể trong quy trình quản lí
marketing GD được chuyên môn hóa, chuyên nghiệp
hơn và có như vậy mới có cơ hội để nâng cao hiệu quả
marketing GD trong nhà trường.
Bộ phận quản lí marketing GD sẽ tham mưu và giúp
lãnh đạo nhà trường trong việc quản lí marketing GD
trong tất cả các khâu của quá trình: từ nghiên cứu thị
trường, xây dựng kế hoạch chiến lược và triển khai hoạt
động marketing GD, cho đến kiểm soát đánh giá hiệu quả
thực hiện hoạt động marketing GD.
* Nội dung và cách thực hiện biện pháp:
Để thành lập được một bộ phận mới trong cơ cấu tổ
chức, cần phải chuẩn bị những nguồn lực, cơ cấu tổ chức,
tên gọi, nằm trong bộ phận nào đã có trong tổ chức hay
thành lập một bộ phận riêng biệt… và những quy định cụ
thể về chức năng, nhiệm vụ, các chế tài cho bộ phận này
hoạt động có hiệu quả.
Với tầm quan trọng của marketing GD ngày càng trở
nên quan trọng như hiện nay và tương lai thì về lâu dài,
nhà trường nên thành lập phòng tuyển sinh, trong đó bao
gồm 2 tiểu bộ phận: nghiên cứu marketing GD và tư vấn
tuyển sinh với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức là
như sau:
- Chức năng: Đề xuất và thực hiện các ý tưởng, giải
pháp, hoạt động cụ thể trong quá trình quản lí marketing
GD và công tác tuyển sinh.

- Nhiệm vụ cụ thể:
+ Thu thập, phân tích, đánh giá thông tin marketing
GD, xác định thị trường, mục tiêu và xây dựng chiến lược
marketing GD và thực hiện.
+ Thiết lập các kênh tuyển sinh, xây dựng kế hoạch
và thực hiện các khâu trong công tác tuyển sinh.
Tóm lại, hai tiểu bộ phận tuy có nhiệm vụ và chức
năng khác nhau nhưng phải luôn hỗ trợ, đoàn kết với
nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.
* Điều kiện thực hiện biện pháp: Để thành lập bộ
phận chuyên trách thực hiện marketing GD, nhà trường
(đặc biệt là Hiệu trưởng) cần nắm rõ quy trình thành lập;
CBQL và GV cần có nhận thức đúng về vai trò và tầm
quan trọng của marketing GD và quản lí marketing GD
đối với sự phát triển của nhà trường.
3. Kết luận
Quản lí marketing GD là một hoạt động cần sự tham
gia của các lực lượng GD như: CBQL, GV, cán bộ nhân
viên, cha mẹ học sinh và các đoàn thể trong, ngoài nhà
trường. Các biện pháp được đề xuất trên cơ sở nghiên
cứu lí luận và khảo sát thực trạng nhận thức về marketing
GD và quản lí marketing GD. Trong đó, ở Trường Tiểu
học Thăng Long Kidsmart, biện pháp “Bồi dưỡng nâng
cao nhận thức cho CBQL, GV về marketing GD và quản
lí marketing GD” và “Thành lập bộ phận quản lí
marketing GD với chức năng, nhiệm vụ, cấu trúc tổ chức
và cơ chế quản lí cụ thể” có tác động trực tiếp đến nhận
thức và quy mô của hoạt động marketing GD và quản lí
marketing GD của nhà trường. Mặt khác, thực tiễn cũng
đòi hỏi CBQL của nhà trường cần sử dụng, phối hợp hài
hòa các biện pháp quản lí để tạo nên hiệu quả cao nhất.
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