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กำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ปกครองนักเรียน 
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ชื่องานวิจัย : การส ารวจความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ใน
การน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2561 

ชื่อผู้วิจัย งานวิจัย  
หน่วยงานที่สังกัด ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความต้องการน าบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่เลือก
โรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2562 คณะผู้วิจัยได้ท าการ
ส ารวจตามโรงเรียนอนุบาลในเมืองเชียงใหม่จ านวน  15 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 และ 26 - 27 สิงหาคม 
2562 ได้จ านวน  14 โรง แบบส ารวจ จ านวน 368 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.78 จากที่แจกไปจ านวน 450 
ชุด ทั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variances: ANOVA) ผลการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลมีดังนี้  

1.ข้อมูลทั่วไป  
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองมีอายุเฉลี่ยประมาณ 38 ปี โดยมีอายุระหว่าง 36-40 ปี มี

สถานภาพสมรส มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  มีรายได้รวมโดยเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
อยู่ระหว่าง 20,001-40,000 บาท ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เจ้าของกิจการ  มีการวางแผน
การศึกษาโดยเลือกโปรแกรมการเรียน/หลักสูตรปกติให้แก่บุตรหลาน และทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของโรงเรียนที่จะน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ  

2.ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี1 

ระดับความส าคัญของปัจจัยในภาพรวมที่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญเป็น 3 ล าดับแรก 
คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา ปัจจัยด้านบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ มากที่สุด และให้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้ายในประเด็น ปัจจัยทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของประเด็นในภาพรวม พบว่า ระดับความส าคัญของรายละเอียดของ
ประเด็นในภาพรวมที่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญเป็น 3 ล าดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ  

(1) โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ  บุคลิกภาพและมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

(2) โรงเรียนมีมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
(3) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 

รวมถึงสังคมภายในที่ดี  
และให้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้ายในประเด็น มีพ่ี/ลูกพ่ีลูกน้อง/ญาติ/เพ่ือน ๆ ของลูก ก าลัง

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
3.การทดสอบสมมติฐาน เมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
(1) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพลต่อระดับความส าคัญ

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 8 ประเด็น ได้แก่ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่
สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ดี  ,โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการ



ข 
 

เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ,โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูล 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ,โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการที่
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับวัย ,โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ บุคลิกภาพ
และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ,โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ ,นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มี
ความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ,มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงคุณภาพ
และบริการ 

(2)  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล มีอิทธิพล ต่อระดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึ กษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 18 ประเด็น ได้แก่ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ดี  ,โรงเรียนมี
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ,โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาล ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม ,โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มี
คุณภาพมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อความส าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ,โรงเรียนมีกิจกรรมและ
นันทนาการที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่
หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ,โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ 
บุคลิกภาพและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ,โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวน
นักเรียนต่อหอ้งเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ ,ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการ
สอนและเอาใจใส่ ฝึกการมีระเบียบวินัยให้แก่บุตรเป็นอย่างดี ,นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ 
ด้านดนตรี กีฬาเป็นที่ประจักษ์ ,นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
และส าเนียงเหมือนเจ้าของภาษา ,นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคิด 
มุมมองที่เป็นสากลและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ,นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้า
แสดงออก มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ,เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มี
พัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง และประกอบอาชีพได้ ,มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
คุณภาพและบริการ ,ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนหรือสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียม
การเรียนได้กรณีที่มีความจ าเป็นหรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน ,โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการ
ดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนและคิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ,โรงเรียนมีการจัดงบประมาณตามมาตรฐานการ
จัดการทางการเงิน ,เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่รู้จักของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กที่จบการศึกษา
ออกไป 

(3) อาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพลต่อระดับความส าคัญของปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ,โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตาม
เกณฑ ์
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 หน้า 

ตารางที่ 2.1 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 
ครอบครัวเป็นสถาบันหลักแห่งการพัฒนาเด็ก แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบัน ผู ้ปกครองบางกลุ ่มมักจะโอนการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานของตนให้กับทางโรงเรียน หรือ
สถานศึกษา และคาดหวังว่าบุตรหลานของตนจะต้องเป็นอย่างที่ตนหวัง และบางคนต้องการให้บุตรหลาน
ได้รับการดูแลให้อบอุ่นปลอดภัย บางคนต้องการให้บุตรหลานอ่านออกเขียนได้ และอีกหลายๆคนที่ไม่ได้
ต้องการหรือหวังสิ ่งใดเลย นอกเสียจากว่าต้องการให้มีคนเลี้ยงดูบุตรหลานแทนในขณะที่ตนต้องไป
ประกอบอาชีพนอกบ้านเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จากที่เคยมีบทบาทในการเลี้ยงดูอุ้มชู 
รวมถึงให้การอบรมสั่งสอนบุตรหลานกลับกลายมาเป็นผู้ใช้แรงงาน เด็กจึงได้รับการเลี้ยงดูทั้งจากโรงเรียน
และครอบครัวควบคู่กันไป สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูก็ย่อมแตกต่างกัน ด้วยประการทั้งปวงโรงเรียนจึง
เป็นสถาบันที่สองรองจากครอบครัวที่จะให้การศึกษาแก่เด็กด้วยความรัก และดูแล แก้ไขข้อบกพร่องของ
พัฒนาการ พร้อมที่จะปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง  

ในปัจจุบันการศึกษาระดับต่างๆของไทย ตั ้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง เพื่อรองรับจ านวนเด็กและเยาวชนที่มีจ านวนมากขึ้น 
ทั้งนี ้การศึกษาถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที ่ไม่มีวันสิ้นสุด การลงทุนเพื่อส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาต่างๆ ผู้ปกครองมีทางเลือกอยู่หลายทางทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน ดังนั้นกระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน จึงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา เพราะผู ้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังให้บุตรหลานของตนจะได้ร ับ
การศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ตั้งแต่ระดับต้นของการศึกษา อีกทั้ง
ถือว่าหากบุตรหลานได้เรียนในสถานศึกษาที่ด ีๆ ตั ้งแต่ระดับประถมศึกษา ถือเป็นการวางรากฐาน
การศึกษาที ่ดีให้บุตรหลาน ประกอบกับช่วยให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในระดับการศึกษาที ่สูงขึ ้นใน
สถาบันการศึกษาที่ดีมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ได้ต่อไป  

ขณะเดียวกันปัจจุบันโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนมีการแข่งขันสูง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ประกอบโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ประกอบการได้มีกลยุทธ์ที่เน้น
สร้างภาพพจน์ให้ผู้ปกครองเกิดความสนใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ เช่น ความเป็นสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียง เน้นคุณภาพการศึกษา มีครูที่มีความช านาญและมีคุณภาพหลากหลายสาขา เป็นต้น ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองเลือกที่เรียนให้แก่บุตรหลาน ส าหรับในพื้นที่
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก เนื่องจากในเขตเมืองเชียงใหม่มี
จ านวนประชากรทั้งในพื้นที ่และประชากรแงงจ านวนมาก ประกอบกับพื้นที ่จังหวัดข้างเคียง ได้แก่ 
จังหวัดล าพูน ล าปาง เชียงราย ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพราะโรงเรียนมีชื่อเสียง ครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ ยอมรับ มีสื่อ 
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ตลอดจนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อโรงเรียนในเจตพื้นที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
สามารถสอบเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆได้ ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าว
เบื ้องต้น จึงมีผลให้ผู ้ปกครองนักเรียนตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในเขตพื้นที ่อ าเภอเมือง
เชียงใหม่จ านวนมาก ซึ่งจากการที่มีการจัดตั้งโรงเรียนมาก จึงท าให้ผู้ปกครองมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละ



 
 

 

 

2 

โรงเรียนก็มีปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองได้แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวน
นักเรียนในแต่ละโรงเรียนนั้นไม่เท่ากัน เนื่องจากปัจจัยที่สามารถตอบสนองให้กับผู้ปกครองนั้นแตกต่าง
กัน  

ดังนั้น ผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2562 จะเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนและพัฒนาจุดเด่น  จุดที่ควรปรับปรุงรวมถึงการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเหล่านั้นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครองและสอดคล้องมาตรฐานการ
เรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
   
 เพ่ือศึกษาความต้องการน าบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่มี
อิทธิพลของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่เลือกโรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2562 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
  

1.3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
        ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3  ในโรงเรียนที่เปิดสอน
เฉพาะระดับอนุบาล 1 – 3 ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 จ านวน 14 โรงเรียน  
 1.3.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ              
    การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาความต้องการน าบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่เลือกโรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษา
ต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2562 

1.3.3 ตัวแปรในกำรวิจัย:  
 ตัวแปรอิสระ  มีตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ วุฒิการศึกษา รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน อาชีพ 
          ตัวแปรตำม    ได้แก่  ปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่
เลือกโรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2562 
 1.3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ เดือน สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
          

ในการวิจัยครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 
ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 ในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล1 – 

3 ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 
นักเรียน  หมายถึง นักเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนเฉพาะระดับอนุบาล1 – 3 ใน

จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  
 1. ท าให้ทราบความต้องการในการน าบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ
เหตุผลของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่เลือกโรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2562 
 2.ผลที่ได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับการตัดสินใจ 
ความต้องการของผู้ปกครองและแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

 3.ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาการบริหารงานในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิผลมากข้ึนและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 
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บทที่  2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ

ด าเนินการศึกษา โดยได้เสนอตามล าดับขั้นดังนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ 

 ความหมายของการตัดสินใจ 
 พ้ืนฐานการตัดสินใจ 
 กระบวนการตัดสินใจ 

2.แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ความหมายพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
 รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

3. แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียน 

5. ทบทวนวรรณกรรม 
 6.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรตัดสินใจ 

 
ควำมหมำยของกำรตัดสินใจ 
ค าว่า การตัดสินใจ (Decision) นั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
จ าลอง  เงินดี (2534:110) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกมาเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งต้องมีทางเลือกหลายๆทางเกิดขึ้นก่อน แล้วน ามาเปรียบเทียบกันจนได้
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

ถวิล  เกื้อกูลวงศ์ (2535:12) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการทางความคิดที่
เกิดจากความคาดหวัง เป้าหมาย แรงจูงใจ การรับรู้ เจตคติ อาชีพ ครอบครัว และด้านอ่ืนๆ คือ ตัวบุคคล
และสิ่งแวดล้อม 

วิชัย  โถสุวรรณจินดา (2535:185) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกที่มี
อยู่หลายๆทางเลือกโดยอาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถตอบสนองเป้าหมายหรือความ
ต้องการของผู้เลือกได้ 

สมศรี  สุขเกษม (2536:10) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกเพ่ือให้ได้ทางเลือก
ที่ดีที่สุด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งใจไว้ 

สมทรัพย์  อภิชาตบุตร (2541:19) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก
ทางเลือกท่ีดีที่สุดจากหลายๆทางเลือก ก่อนที่จะน าทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ โดยใช้หลักเหตุผลจากทางเลือก
หรือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ 
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ติน  ปรัชญาพฤทธิ์ (2542:106) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า เป็นการด าเนินการหรือไม่
ด าเนินการที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเลวที่สุดจากทางเลือกหลายๆทาง โดยมีขั้นตอนการตัดสินใจ ดังนี้ 

การท าความเข้าใจในปัญหาและข้อเท็จจริงต่างๆ 
1. การรวบรวมข่าวสารและข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
2. การวิเคราะห์ข่าวสารและข้อมูลแล้วน ามาพิจารณา 
3. การเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดเพียงทางปฏิบัติเดียว 
4. การด าเนินการให้เป็นไปตามผลของการตัดสินใจ 
5. การติดตามและประเมินผลของการด าเนินการ 
ศิริรวรรณ  เสรีรัตน์ ,ปริญ  ลักษิตานนท์, ศุภร  เสรีรัตน์ และ องอาจ  ปทะวานิช (2541:80) ได้ให้

ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า การตัดสินใจเป็นวิธีการที่บุคคลควรประพฤติเพ่ือให้ได้ผลสูงสุด ซึ่งได้สรุป
รูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ค้นหาความต้องการในการตัดสินใจ 
2. สร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจ 
3. แบ่งน้ าหนักในแต่ละเกณฑ์ 
4. พัฒนาทางเลือก 
5. ประเมินผลทางเลือก 
6. เลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด 
รูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมคือ วิธีการที่ใช้ในการตัดสินใจโดยใช้หลักความมีเหตุผล การเลือก

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ สามารถท าให้การตัดสิ นใจมีความเป็นจริง
สมเหตุสมผล ทั้งนี้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีขั้นตอนการตัดสินใจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้สูงสุด 5 
ประการ คือ 

1. การวางเป้าหมายให้ถูกต้องเพ่ือให้ได้การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสูงสุด 
2. รู้ทางเลือกทั้งหมด 
3. ท าสิ่งที่ชอบให้ชัดเจน 
4. ท าสิ่งที่ชอบให้มั่นคง 
5. ต้องท าให้ได้ผลลัพธ์หรือประโยชน์สูงสุด 
อนันต์  เกตุวงศ์ (2523 อ้างใน ประพนธ์  ลิ้มธรรมมหิศร,2545 :15) การตัดสินใจคือ การเลือก

ทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ หรือก าหนดขึ้น 
กรีนเบอร์ก และ บอรอน (Greenberg & Baron,1997 อ้างใน รังสรรค์  ประเสริฐศรี,2548:276) 

การตัดสินใจ (Decision Making) เป็นขั้นตอนการตัดสินใจเลือกจากทางเลือกหลายๆทางเลือก โดยมีความ
คาดหวังว่าจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ หรือเป็นกระบวนการในทางเลือกรูปแบบของการปฏิบัติ เพ่ือจัดการ
กับปัญหาและโอกาสที่เกดิขึ้น 

จากความหมายของการตัดสินใจที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก
คิดอันจะน าไปสู่การปฏิบัติลายๆทางเลือก เพ่ือให้ได้ทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุดเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีได้ตั้งใจ 
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พื้นฐำนกำรตัดสินใจ 
การตัดสินใจที่เกิดขึ้นอาจเป็นความพึงพอใจหรือท าให้เกิดความไม่พอใจ และความขัดแย้งเกิดขึ้น 

อาจน ามาสู่ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี และก่อให้เกิดความร่วมมือหรือการต่อต้านการตัดสินใจแบบนี้เรียกว่า 
การตัดสินใจเชิงจิตวิทยา หรือเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน (บุญเดิม  พันรอบ,2530:133 – 137) คือ 

1. การตัดสินใจเชิงคุณภาพหรือเชิงจิตวิทยา เป็นการตัดสินใจที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้เกิดความรู้สึก
ที่ดี มีความรู้สึกมั่นใจ มีความมั่นคง ท าให้เกิดความรู้สึกทางบวก อันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ การตัดสินใจเชิงคุณภาพมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1.1 การตัดสินใจด้วยการหยั่งรู้ (Intuition) คือ การตัดสินใจที่มนุษย์มีประสาทรับรู้อยู่ 5 ทาง คือ 
หูเพ่ือฟัง ตาเพ่ือดู กายเพ่ือสัมผัส ลิ้นเพ่ือชิมรส จมูกเพ่ือดมกลิ่น ส่วนการตัดสินใจด้วยการหยั่งรู้ เป็นการ
ตัดสินใจตามความรู้สึกด้วยประสาทการรับรู้ที่หก ท าให้ผู้ปกครองไม่สามารถอธิบายถึงลักษณะการตัดสินใจ
บางอย่างลงไปได้ 

1.2 การตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริง (Facts) ข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งท าให้ผู้ปกครองสามารถ
ตัดสินใจได้ช่วยท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ปกครองสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รู้
ได้ด้วยการสัมผัสจากประสาทสัมผัส ท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจได้ 

1.3 การตัดสินใจด้วยประสบการณ์ (Experience) ผู้ปกครองตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์ที่ตนเคย
ประสบมาก่อน มาประกอบการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานของตนเอง 

1.4 การตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ความคิดเห็น (Considered Opinions) ซึ่งในการตัดสินใจที่
ผู้ปกครองจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสถิติช่วยสนับสนุนยืนยัน ประกอบการตัดสินใจ ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ปกครองที่
ยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือท าให้การตัดสินใจนั้นเป็นที่ยอมรับ และสมาชิกเกิด
ความพึงพอใจมากขึ้น 

2. การตัดสินใจเชิงปริมาณ เป็นขบวนการที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้ปกครองต้องใช้เวลามากเพ่ือ
จะตัดสินใจ เช่น  

2.1 การตัดสินใจด้วยสถานการณ์จ าลอง (Simulations) 
2.2 การตัดสินใจด้วยมอนติคาร์โลเทคนิค (Monte Corlo) มีการตัดสินใจคล้ายกับสถานการณ์

จ าลอง แต่ได้รวมปัจจัยของความน่าจะเป็นเข้าไปช่วยในการตัดสินใจ ดังมีข้ันตอนดังต่อไปนี้  
2.2.1 การรวบรวมข้อมูล รวมถึงความรู้ ประสบการณ์ 
2.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.2.3 พิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้องว่าเพียงพอหรือไม้ 
2.2.4 การตัดสินใจต้องอยู่บนรากฐานของการมีข้อมูลอย่างเพียงพอ 

2.3 การตัดสินใจด้วยคิวเทคนิค (Queuing) หมายถึง การตัดสินใจโดยการค านึงถึงโอกาสในการใช้
บุคลากร การตัดสินใจโดยการค านึงถึงโอกาสในการใช้บุคลากร วัสดุ และเวลาที่รอคอยสิ่งเหล่านี้ ปัญหาใน
การจัดล าดับการตัดสินใจ 

การตัดสินใจเป็นกระบวนการเลือกในระหว่างทางเลือกต่างๆ และขั้นตอนการตัดสินใจมีดังนี้ (วุฒิ
ชัย  จ านงค์,2523:4) 

1. การแยกแยะตัวปัญหา (Problem Identification) ขั้นแรกของการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของ
การสร้างความมั่นคงและแน่ใจโดยการค้นหา เป็นเรื่องของการแยกแยะตัวปัญหาออกมาอย่างแน่ชัด หรือ
ตัวปัญหาอย่างแน่นอน นั่นคือ ขบวนการตัดสินใจจะเริ่มต้นขั้นตอนแรกเมื่อผู้ปกครองมีปัญหาว่าจะส่งเด็ก
ไปเรียนที่โรงเรียนใดถึงจะดีและเหมาะสมก็จะคิดหาทางแก้ปัญหาให้กับบุตร 
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2. การหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหานั้น (Information Search) คือ การเสาะแสวงหาสิ่งทีเป็น
สาเหตุหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น ซึ่งอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็เป็นได้ ความสามารถที่จะหาข่าวสาร
ข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดหรือข่าวสารที่สมบูรณ์ (Complete Information) นั้นอาจเป็นไปไม่ได้ แต่การ
เสาะหาตัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้การเสาะหาข่าวสารควรจะ
เป็นไปตามแนวคิดท่ีว่าข่าวสารสรรหามานั้นจ าเป็นต้องมีความเก่ียวข้องและจ าเป็นกับตัวปัญหา ตลอดจนมี
ความเพียงพอในการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ปกครองก็จะค้นหาโรงเรียนส าหรับบุตร โดยดูจากข่าวสาร
ข้อมูลทางด้านบริการสนเทศ หรือรับฟังจากญาติมิตร 

3. การประเมินค่าข่าวสาร (Evaluation of Information) ในบรรดาข่าวสารที่แสวงหามานั้น เรา
ต้องยอมรับความจริงประการหนึ่งว่ามิได้หมายความว่า ข่าวสารทุกชนิดที่หามานั้นเกี่ยวข้องกับตัวปัญหา
และมีคุณค่ากับตัวปัญหาอย่างแท้จริงเสมอไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการประมาณค่าข่าวสารนั้นถูกต้อง
เหมาะสมเพียงพอกับเวลา และความสามารถที่จะน าไปวิเคราะห์ปัญหาได้หรือไม่ ซึ่งจะมีการเสาะหาข้อมูล
เพ่ิมเติม หลังจากการประเมินข่าวสารแล้ว ไม่เพียงพอหรือไม่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ก็จ าเป็นต้องตัดข่าวสาร
บางอย่างออกไป ถ้าเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหาที่จะท าการแก้ปัญหา หรือตัดสินใจนั้น เช่นเดียวกับ
ผู้ปกครองที่ต้องประเมินข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนว่าโรงเรียนใดมีคุณสมบัติหรือเหมาะสมกับบุตรของตนที่เข้า
เรียน 

4.การก าหนดทางเลือก (Listing of Alternative) เป็นขั้นตอนส าคัญของการตัดสินใจ คือ ก าหนด
ทางเลือกที่สามารถครอบคลุมวิธีที่จะแก้ปัญหาได้มากที่สุด ถ้าเรามีข่าวสารสมบูรณ์ส าหรับปัญหาแต่ละ
เรื่อง เราอาจก าหนดทางเลือกได้เหมาะสมและครอบคลุมอย่างแท้จริง ถ้าหากข่าวสารไม่สมบูรณ์ก็ก าหนด
ทางเลือกท่ีมีล าดับความส าคัญของการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับผู้ปกครองจะต้องก าหนดทางเลือก (โรงเรียน) 
ที่เหมาะสมส าหรับบุตรของตน 

5. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เมื่อก าหนดทางเลือกแล้วขั้นตอนต่อไป คือ 
การเลือกที่จะปฏิบัติการต่อไป (Selection of Course of Action) ขั้นนี้เองที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นการ
ตัดสินใจแท้จริง การเลือกทางนั้นเกิดจากผลของการตัดสินใจแต่ยังไม่สมบูรณ์นั้นคือ เมื่อก าหนดโรงเรียนให้
บุตรแล้ว ก็เลือกโรงเรียนที่คิดว่าดีที่สุดส าหรับบุตร 
 6.การปฏิบัติการตัดสินใจ (Implement of Decision) เป็นการปฏิบัติตามผลขั้นตอนขบวนการ
ตัดสินใจ หรือทางเลือกการตัดสินใจนั้นถูกต้องเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลของการตัดสินใจนั้น 
การประเมินผลการตัดสินใจนี้เป็นการตรวจดูว่า ผลของการตัดสินใจที่ปฏิบัติไปเหมาะสมกับการแก้ปัญหา
นั้นหรือไม่ นั่นคือ เมื่อเลือกโรงเรียนแล้วผู้ปกครองก็ส่งบุตรเข้าโรงเรียนที่เลือก ซึ่งคิดว่าเหมาะสมที่สุด แต่
จะเหมาะสมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการประเมินผลของการเรียนและปัจจัยอ่ืนๆประกอบด้วย 

รีดเดอร์ (Reeder,1971 อ้างใน ประพนธ์  ลิ้มธรรมมหิศร,2545:15) ได้ศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
และได้แสดงให้เห็นว่าการกระท าของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลมีความเชื่อหรือไม่เชื่อ (Belief or 
Disbelief) ในสิ่งนั้น ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกท าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรื่ องจึงเป็นผลที่เกิด
จากการที่มีความเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจนั้น รีด
เดอร์ได้เสนอความคิดและแนวทางในการวินิจฉัยพฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัจจัย
ต่างๆจ านวน 15 ปัจจัยที่เกี่ยวกันกับความเชื่อ โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยความเชื่อ 10 รูปแบบ และความไม่
เชื่อ 5 รูปแบบ ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจและกระท าพฤติกรรมทางสังคม รีดเดอร์ได้แบ่งปัจจัยประเภท
ต่างๆ 3 ประเภท คือ ปัจจัยดึง (Pull Factor) ปัจจัยผลักดัน (Push Factor) ปัจจัยความสามารถ (Able 
Factor) 
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ปัจจัยดึง (Pull Factor) 
1. เป้าประสงค์ (Goal) ความมุ่งประสงค์ที่จะท าให้บรรลุและให้สัมฤทธิ์จุดประสงค์ในการกระท า

สิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยผู้กระท าจะก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้าและพยายามท าทุกวิถีทางที่
จะให้บรรลุเป้าประสงค์ 

2.ความเชื่อ (Belief Orientation) ความเชื่อนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลได้รับรู้ทั้งแนวความคิด
และความรู้ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมในกรณีที่ว่าบุคคลจะ
เลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเชื่อท่ีตนยึดมั่นอยู่ 

3.ค่านิยม (Value Standard) เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและก าหนดการกระท า
ของตนเอง ค่านิยมเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งมีลักษณะถาวร ค่านิยมของมนุษย์แสดงออกทางทัศนคติและ
พฤติกรรมของมนุษย์เกือบทุกรูปแบบ ค่านิยมมีผลต่อการตัดสินใจในกรณีที่ว่าการกระท าทางสังคมของ
บุคคลพยายามที่จะกระท าให้สอดคล้องกับค่านิยมที่ถืออยู่ 

ปัจจัยผลัก (Push Factor)  
1.ความคาดหวัง (Expectation) เป็นท่าทีของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวเอง โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นถือปฏิบัติและกระท าในสิ่งที่ตนต้องการ ดังนั้นในการเลือก
กระท าพฤติกรรม (Social Action) ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับการคาดหวังและท่าทีของบุคคลอ่ืนด้วย 

2.ข้อผูกพัน (Commitment) เป็นสิ่งที่ผู้กระท าเชื่อว่าเขาถูกผูกมัดท่ีจะต้องกระท าให้สอดคล่องกับ
สถานการณ์นั้นๆ ข้อผูกพันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท าของสังคม เพราะผู้กระท าตั้งใจที่จะ
กระท าสิ่งนั้นๆ เนื่องจากเขารู้ว่าเขามีข้อผูกพันที่จะต้องกระท า 

3.การบังคับ (Force) ตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้กระท าตัดสินใจกรท าได้เร็วขึ้นเพราะในขณะที่ผู้กระท า
ตั้งใจจะกระท าสิ่งต่างๆนั้น เขาอาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะกระท าพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ แต่เมื่อมีการบังคับ
เกิดข้ึนก็จะท าให้เกิดการตัดสินใจกระท าพฤติกรรมนั้นได้เร็วขึ้น 

ปัจจัยควำมสำมำรถ (Able Factor) 
1.โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผู้กระท าที่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยให้มีโอกาส

เลือกกระท า 
2.ความสามารถ (Ability) เป็นการที่ผู้กระท ารู้ถึงความสามารถของตนเองซึ่งก่อให้เกิดผลส าเร็จใน

เรื่องนั้นได้ การตระหนักถึงความสามารถนี้จะน าไปสู่การตัดสินใจและการกระท าทางสังคมโดยทั่วไปแล้ว
การที่บุคคลกระท าพฤติกรรมใดๆ บุคคลจะพิจารณาความสามารถของตนเองเสียก่อน 

3.การสนับสนุน (Support) เป็นสิ่งที่ผู้กระท ารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจากการกระท านั้นๆ 
ซึ่งจากองค์ประกอบทั้ง 10 ประการของรีดเดอร์ (Reader,1971 อ้างใน ประพนธ์  ลิ้มธรรมมหิศร

,2545:15) ได้อธิบายแนวความคิดเก่ียวกับปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลต่อการกระท าทางสังคม ดังนี้ 
1.ในสถานการณ์ของการกระท าทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลหลายคน ซึ่งแต่ละ

คนก็มีเหตุผลแต่ละอย่างในการตัดสินใจในการกระท า 
2.บุคคลหรือองค์การจะตัดสินใจหรือแสดงการกระท าบนพ้ืนฐานของกลุ่มเหตุผล ซึ่งผู้ตัดสินใจเอง

ได้คิดว่ามันสอดคล้องหรือตรงกับปัญหาและสถานการณ์นั้น 
3.เหตุผลบางประการจะสนับสนุนการตัดสินใจและเหตุผลบางประการอาจจะต่อต้านการตัดสินใจ 
4.เหตุผลนั้น ผู้ตัดสินใจเองจะตระหนักหรือให้น้ าหนักที่แตกต่างกันในการเลือกเหตุผลหรือปัจจัย

ที่มามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในทุกโอกาส 
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5.เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น อาจเป็นเหตุผลเฉพาะจากเหตุผลเพียง 1 ประการหรือ
มากกว่าจ านวนเหตุผลหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระท านั้น 1 ประการที่กล่าวมาแล้ว 

6.อาจมีเหตุผล 2 หรือ 3 ประการจากเหตุผลทั้ง 10 ประการหรืออาจจะไม่มีเลยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในทุกโอกาส 

7.กลุ่มของปัจจัยหรือเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการกระท าทางสังคมนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
8.ผู้กระท าผู้ตัดสินใจสามารถจะเลือกทางเลือกโดยเฉพาะ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 
9.ส าหรับกรณีเฉพาะบางอย่างภายใต้การกระท าของสังคม จะมีบ่อยครั้งที่จะมีทางเลือกสองหรือ

สามทางเพ่ือที่จะสนองตอบต่อสถานการณ์นั้น  
กระบวนกำรตัดสินใจ 
นักวิชาการที่ศึกษากระบวนการตัดสินใจได้แบ่งขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจในลักษณะที่

แตกต่างกันตามความคิดของแต่ละบุคคล โดยแบ่งตามกิจกรรมที่บุคคลได้ท าขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็นหลาย
ขั้นตอน การแบ่งข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจนั้นได้มีผู้แบ่งไว้หลายแบบ เช่น 

รอบบินส์ (Robbins,1996 อ้างใน ประพนธ์  ลิ้มธรรมมหิศร,2545 :17) อธิบายกระบวนการ
ตัดสินใจไว้ 6 ขั้นตอน  

1.ก าหนดปัญหา โดยทั่วไปปัญหาหมายถึงสภาพที่ไม่พอใจและความไม่พอใจมักจะเกิดจากความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือที่ต้องการของผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจ 

2.ก าหนดมาตรการส าหรับใช้ในการตัดสินใจ อันเป็นการระบุถึงลักษณะหรือปัจจัยต่างๆที่ต้องใช้
พิจารณาในการตัดสินใจ เช่น ในการสอบเข้าเรียนในสถาบันต่างๆควรจะเรียนในสาขาอะไร ผู้ตัดสินใจ
จะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เรียนวิชานั้น เมื่อเรียนจบมาแล้วสามารถหางานท าได้เพียงใด 
ความชอบในสาขานั้น รายได้ และโอกาสก้าวหน้าในการประกอบอาชีพนั้น เป็นต้น 

3.ล าดับความส าคัญของมาตรการหรือปัจจัยที่ก าหนดไว้ว่าอะไรมีความส าคัญมากที่สุดและ
เรียงล าดับกันไว้ และถ้าเป็นไปได้จะให้คะแนนกับแต่ละปัจจัย 

4.ก าหนดทางเลือกที่พอจะมีความเป็นไปได้จ านวนหนึ่ง และก าหนดคุณค่าของทางเลือกตาม
มาตรการแต่ละอย่าง เช่น ทางเลือกแรก คือ บัญชีมีโอกาสก้าวหน้าสูงสุดจึงให้ค่า 8 รายได้ก็สูงจึงให้ค่า 8 
ความชอบพอสมควรจึงให้ 6 เป็นต้น และก าหนดค่าดังกล่าวให้แก่ทางเลือกอ่ืนๆด้วย 

5.เมื่อมีทางเลือกแล้วขั้นต่อไปเป็นการประเมินแต่ละทางเลือกว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร โดย
อาศัยมาตรการหรือปัจจัยที่ก าหนดไว้ และหาค่าของแต่ละทางเลือกโดยเอาน้ าหนักของแต่ละมาตรการกับ
คุณค่าของทางเลือก 

6.ขั้นสุดท้าย คือ การเลือกเอาทางท่ีดีที่สุด ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่มีคะแนนมากที่สุด 
วุฒิชัย  จ านง (2543:4 – 10) แบ่งขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
1. การแยกแยะตัวปัญหา (Problem Identification) ขั้นแรกของการตัดสินใจนั้นเป็นเรื่องของ

การสร้างความมั่นใจและแน่ใจในการค้นหาเป็นเรื่องของการแยกแยะตัวปัญหาออกมาอย่างแน่ชัดหรือตัว
ปัญหาอย่างแน่นอน 

2.การหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตัวปัญหานั้น ( Information Search) คือ การแสวงหาสิ่งที่เป็น
สาเหตุหรือที่ก่อให้เกิดปัญหานั้น ซึ่งอาจไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็เป็นได้ ความสามารถที่จะหาข่าวสารข้อมูลที่
ครอบคลุมมากที่สุดหรือหาข่าวสารที่สมบูรณ์ (Complete Information) นั้นอาจเป็นไปไม่ได้ แต่การ
เสาะหาตัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้การเสาะหาข่าวสารควรจะ
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เป็นไปตามแนวคิดท่ีว่าข่าวสารสรรหามานั้นจ าเป็นต้องมีความเก่ียวข้องและจ าเป็นกับตัวปัญหา ตลอดจนมี
ความเพียงพอในการแก้ปัญหา (Relevant)  

3.การประเมินค่าข่าวสาร (Evaluation of Information) ในบรรดาข่าวสารที่แสวงหามานั้นต้อง
ยอมรับความจริงประการหนึ่งว่ามิได้หมายความว่าข่าวสารทุกชนิดที่มาหานั้น เกี่ยงข้องกับตัวปัญหาและมี
คุณค่ากับตัวปัญหาอย่างแท้จริงเสมอไป ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการประมาณค่าว่าข่าวสารนั้นถูกต้อง 
เหมาะสม เพียงพอกับเวลาและความสามารถท่ีจะน าไปวิเคราะห์ปัญหาได้หรือไม่ ซึ่งจะมีการเสาะหาข้อมูล
เพ่ิมเติม หลังจากประเมินข่าวสารแล้ว ไม่เพียงพอหรือไม่เก่ียวข้องเท่าที่ควรก็จ าเป็นต้องตัดสินใจนั้น 

4.การก าหนดทางเลือก (Listing of Alternative) เป็นขั้นตอนส าคัญของการตัดสินใจ คือ ก าหนด
ทางเลือกที่สามารถครอบคลุมวิธีที่จะแก้ปัญหาได้มากที่สุด ถ้ามีข่าสารสมบูรณ์ส าหรับปัญหาแต่ละเรื่อง 
อาจก าหนดทางเลือกได้เหมาะสมและครอบคลุมอย่างแท้จริง ถ้าข่าวสารไม่สมบูรณ์ก็ก าหนดทางเลือกที่มี
ล าดับความส าคัญ 

5.การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เมื่อก าหนดทางเลือกแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ 
การเลือกที่จะปฏิบัติการต่อไป (Selection of a Course of Action) ขั้นนี้เองเป็นที่ยอมรับว่าเป็นการ
ตัดสินใจที่แท้จริง การเลือกทางนั้นเกิดจากผลของการตัดสินใจแต่ยังไม่สมบูรณ์ 

6.การปฏิบัติการตัดสินใจ (Implement of Decision) เป็นการปฏิบัติตามผลขั้นขบวนการ
ตัดสินใจ หรือทางเลือกการตัดสินใจนั้นถูกต้องเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลของการตัดสินใจนั้น 
การประเมินผลของการตัดสินใจนี้เป็นการตรวจดูว่า ผลของการตัดสินใจที่ปฏิบัติไปเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหานั้นหรือไม ่

อรุณ  รักธรรม (2534:5) ได้กล่าวถึงข้ันตอนของการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ดังนี้ 
1. การท าความเข้าใจในเรื่องของปัญหา 
2. การก าหนดและหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
3. การวิเคราะห์ทางเลือก 
4. การเปรียบเทียบแต่ละทางเลือก 
5. เลือกทางเลือกท่ีแก้ปัญหาดีที่สุด 
ในการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของกระบวนตัดสินใจดังกล่าวข้างต้น กล่าวไว้ว่า แม้นักวิชาการจะ

แบ่งขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจแตกต่างกัน แต่ขั้นตอนหลักที่ส าคัญในกระบวนการตัดสินใจในเชิง
ทฤษฎีประกอบด้วยพฤติกรรม 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักและวิเคราะห์ปัญหา การรวบรวมข้อมูล และ
ก าหนดทางเลือก การประเมินหรือพิจารณาทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และการปฏิบัติ
ตามทางเลือก รวมทั้งการติดตามผล 
 
2.2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 
ควำมหมำยพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
วัลลภ นิมมานนท์ (2548 : 3) ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ศึกษาจ าเป็นจะต้องเข้าใจ

ความหมายของสิ่งที่จะต้องศึกษาเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะใช้ในการศึกษารายละเอียดของเนื้อหาต่อไปซึ่ง
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลายที่คล้ายคลึงกันดังนั้นในที่นี้จะได้
กล่าวถึงเพียงบางความหมายที่บุคคลดังต่อไปนี้ได้ให้ความหมายไว้ 
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1. David Loudon และ Albert J. Deller Bitta ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจและ
กิจกรรมทางกายภาพของแต่ละบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประเมินให้ได้มาของการใช้เศรษฐทรัพย์และ
บริการ 

2. Leon G. Schiffman และ Lazar Kanuk ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 
พฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกในการแสวงหาเพ่ือไว้ส าหรับการซื้ อ การใช้และการประเมินผลิตภัณฑ์
บริการและความคิด ซึ่งเขาคาดหวังว่าจะท าให้ความต้องการของเขาได้รับความพึงพอใจ 

3. Jame F. Engle Roger D. Blackwell, และ Paul Minard ได้ให้ความหมายไว้ว่า การกระท า
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยซึ่งผลิตภัณฑ์และ
บริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย 

4. C. Glenn Walters ได้แสดงความคิดเห็นว่า พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรม
มนุษย์ (Human Behavior) ซึ่งเขาได้อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ว่า กระบวนการทั้งหมดของบุคคลที่มีการ
ปฏิบัติต่อกันภายใต้สิ่งแวดล้อม โดยความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคจะเป็นการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวง
และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการซื้อและการใช้เศรษฐทรัพย์และ
บริการเท่านั้น 

1. สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association หรือ AMA) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การกระท าซึ่งส่งผลต่อกันและกันตลอดเวลาของความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรมและ
เหตุการณ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้กระท าขึ้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนส าหรับการด าเนินชีวิต 

จากความหมายที่กล่าวมาท้ังหมดอาจพอสรุปได้ว่า พฤติกรรม หมายถึง กระบวนทางด้านความคิด
ที่มีผลต่อการกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น
ก่อนและหลังการกระท า ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการ (แลกเปลี่ยนหรือซื้อ) เพ่ือใช้ในการ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง 

รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) 
(พิมพา หิรัญกิตติ และคณะ 2549 : 82) รูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior 

Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยที่ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
จะมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท าให้เกิดความต้องการก่อน
ด้านผลิตภัณฑ์ สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้น ได้แก่ รูปลักษณ์ สีสัน ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านราคา สิ่งที่
เป็นตัวกระตุ้น ได้แก่ การก าหนดราคาที่เหมาะสม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จะมีสถาบันในช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่เป็นแหล่งขาย เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง เป็นตัวกระตุ้นและมีการส่งเสริมการตลาดที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 

จากจุดเริ่มต้นที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกิดความต้องการและสิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาใน
ความรู้สึกนกึคิดของผู้บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า (Block Box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคจะได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแล้วมีการตอบสนอง (Response) ของผู้บริโภคหรือการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นรูปแบบพฤติกรรมนี้จึงเรียกว่า S-R Theory หรือ ทฤษฎีว่าด้วยการกระตุ้น
และการตอบสนองนั่นเอง  

พฤติกรรมผู้ซื้อหรือพฤติกรรมผู้บริโภค (Buyer behavior หรือ Consumer behavior)         (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2543: 65 อ้างจาก Etzel, Walker and Stanton.1997:102) 

(1) พฤติกรรมผู้ซื้อหรือพฤติกรรมผู้บริโภค (Buyer behavior หรือ Consumer behavior) 
หมายถึง กระบวนการตัดสินใจและการกระท าของบุคคล (ผู้บริโภค) ที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า 
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การศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ซื้อจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆนั้นสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน (Internal variables affecting buying behavior) เป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนอยู่ภายในตัว
บุคคลแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมการซื้อของบุคคลได้แก่ 

- การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การกระตุ้นให้กระท าหรือด าเนินการให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ซึ่งการจูงใจจะเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล 

- การรับรู้ (Perception) หมายถึง การเปิดรับ (Exposure) หรือ กระบวนการของความเข้าใจที่มี
ต่อโลกที่บุคคลอาศัยอยู่ บุคคลต้องมีการจัดและรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้
เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รสชาติ และได้รู้สึกออกมา เป็นผลรวมที่มีความหมาย 
  - การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ (หรือ) ความโน้มเอียงของ
พฤติกรรมที่เป็นผลมาจากการสังเกตและประสบการณ์ที่ผ่านมา 
  - บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง รูปแบบลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองด้าน
พฤติกรรม 
  - ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง ความโน้มเอียงที่เกิดจากการเรียนรู้ในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
ไปในทิศทางท่ีสม่ าเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบ 
  ปัจจัยภายนอก (External variables affecting buying behavior) ซึ่งได้แก่อิทธิพลของกลุ่มและ
สังคม โดยการพิจารณาจากวงกว้างสุดไปยังส่วนที่ใกล้ที่สุดกับผู้บริโภคแต่ละคน โดยจะเริ่มพิจารณาในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
  - วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง กลุ่มของสัญลักษณ์และสิ่งที่ถูกสร้างข้ึนโดยสังคมและถูกถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์และข้อก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ 
  - ชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การจัดล าดับชั้นสมาชิกภายในสังคมออกเป็นกลุ่ม โดยถือ
เกณฑ์การศึกษา รายได้ ทรัพย์สิน หรืออาชีพ 
  - กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ (Attitudes) 
ค่านิยม (Values) และพฤติกรรม (Behavior) ของบุคคล 
  - ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด 
การแต่งงาน หรือการรับอุปการะให้เข้ามาอยู่ร่วมกัน 

(2) พฤติกรรมผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม ดังนั้นปัจจัย
ภายในและภายนอกจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer decision – 
market process) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  - การตระหนักถึงความต้องการ (Need recognition) กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคจะเริ่มขึ้น
เมื่อบุคคลรู้สึกถึงความต้องการ ซึ่งเป็นความต้องการที่เกิดข้ึนภายในหรืออาจเป็นความต้องการที่เกิดจากสิ่ง
กระตุ้นภายนอกที่มากระตุ้นให้ตระหนักถึงความต้องการ 
  - การค้นหาข้อมูล (Search) การค้นหาอาจกระท าโดยสัญชาตญาณอย่างรวดเร็วหรืออาจต้องมี
การใช้ความพยายามและการวิเคราะห์ข้อมูล การที่บุคคลจะมีการค้นหาข้อมูลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ คือ จ านวนของข้อมูลที่จะหาได้ ความพอใจที่ได้รับจากการค้นหาข้อมูล และผลที่
เกิดข้ึนในภายหลังหากไม่ได้มีการค้นหาข้อมูล 
  - การประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ (Evaluation of alternatives) ในขั้นตอนนี้ผู้บริโภคจะก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาท่ีจะใช้ส าหรับการประเมินผล ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็นเรื่องของเหตุผลที่มองเห็นหรือ
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เป็นเรื่องของความพอใจส่วนบุคคล จากเกณฑ์ที่ก าหนดจะท าให้ผู้บริโภคทราบถึงทางเลือกที่เป็นไปได้และ
จะพิจารณาเลือกทางเลือกที่ก่อให้เกิดความพอใจมากที่สุด 
  - การซื้อ (Purchase) ถ้าการประเมินผลทางเลือกเป็นที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดข้ึน 
  - การประเมินผลหลังการซื้อ (Post purchase Evaluation) ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่
ซื้อไปนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องทราบ ทั้งนี้เพราะมีผลต่อการซื้อซ้ าในครั้งต่อไป 

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ. 2541: 129 อ้างจาก Kotler. 1997: 
172) 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบ
ถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรรมการซื้อตลอดจนการใช้ของผู้บริโภคทั้งนี้ เพ่ือช่วยให้สามารถจัดกล
ยุทธ์การตลาด (Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541: 125) 
  การศึกษาถึงโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) เพ่ือให้ทราบถึงเหตุจูงใจ
ที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการมีสิ่งกระตุ้น(Stimulus) ที่ท าให้เกิดความ
ต้องการเมื่อสิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่อง
ด าซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ 
ของผู้ซื้อ จากนั้นจะเกิดการการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
(Buyer’s purchase decision) รายละเอียดของทฤษฎีมีดังนี้ 
  (1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Insidestimulus) และสิ่ง
กระตุ้นจากภายนอก (Outside stimulus) สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจ ให้เกิดการซื้อสินค้า (Buying 
motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผลและใช้เหตุจูงใจให้ซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์) ก็ได้ สิ่งกระตุ้น
ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่สามารถควบคุมและต้องจัดให้มี
ขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) ประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจ าหน่าย (Place) สิ่ง
กระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอกองค์การ ซึ่ง
บริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจสิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี สิ่งกระตุ้นทาง
กฎหมายและการเมือง สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม 
  (2) กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่
เปรียบเสมือนกล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้จึงต้องพยามยามค้นหา
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ซื้อ ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ 
คือ 
  1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็นที่
ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่ง โดยเป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง (Stanto 
and Futrell.1987 : 664) ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่างของ
สังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล 
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  2) ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย 
  - กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ กลุ่มปฐมภูมิ 
(Primary groups) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท และเพ่ือนบ้านและกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary groups) 
ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม เพ่ือนร่วมอาชีพและร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม  

กลุ่มอ้างอิงจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ๆ และมีอิทธิพลต่อบุคคล
ในกลุ่มทางด้านการเลือกพฤติกรรมและการด ารงชีวิต รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคล เนื่องจาก
บุคคลต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มจึงต้องปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นต่างจากกลุ่มอิทธิพล ซึ่ง
กลุ่มอ้างอิงนี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการเลือกผลิตภัณฑ์และตราของบุคคล 
  - ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและ
ค่านิยมของบุคคล สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสินค้าอุปโภคจะต้อง
ค านึงถึงลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย จีนญี่ปุ่น หรือยุโรป ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกัน  

ความเกี่ยวข้องของสามีและภรรยาจะแตกต่างอย่างมากต่อประเภทผลิตภัณฑ์และขั้นตอนของ
กระบวนการซื้อ  และเด็กๆมีอิทธิพลส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อของครอบครัว 
  - บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่
ละกลุ่ม ดังนั้นจะต้องวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็นผู้คิดริเริ่ม ผู้ตัดสินใจผู้มีอิทธิพล ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 
  3) ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ของคนทางด้านต่างๆ ได้แก่ 
  - อายุ (Age) ความแตกต่างกันของอายุจะท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ต่างกัน 
  - วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะ
ของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละข้ันตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยม
ของบุคคล ท าให้เกิดความต้องการ ในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
  - อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและ
บริการที่แตกต่างกัน 
  - โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ (Income) โอกาสทางเศรษฐกิจ
ของบุคคลจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย 
รายได้ การออมทรัพย์ อ านาจการซื้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 
  - การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่
มีการศึกษาต่ า 
  - ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle)ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) 
หมายถึง ความนิยมในสิ่งของหรือบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหมายถึง อัตราส่วนของ
ผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิต(Lifestyle) หมายถึง รูปแบบของการด ารงชีวิต
ในโลกมนุษย์ โดยแสดงออกในรูปของกิจกรรม(Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น 
(Opinions) 
  4) ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factor) ถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า ซึ่งประกอบด้วย การจูงใจ(Motivation) การรับรู้ (Perception) การ
เรียนรู้ (Learning) ความเชื่อถือ (Beliefs) ทัศนคติ(Attitudes) บุคลิกภาพ (Personality) และแนวคิดของ
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ตนเอง (Self concept) กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer decision process) ประกอบด้วยการ
รับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ 
  (3) การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ 
(Buyer’s purchase decisions) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆดังนี้ การเลือกผลิตภัณฑ์ 
(Product choice) การเลือกตราสินค้า (Brand choice) การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) การเลือกเวลา
ในการซื้อ (Purchase timing) การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase mount) 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

ที่มา: Kotler Philip (1997:172) 
 
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุที่มีอิทธิพลเหนือท า

ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งโดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ที่มีผลในการจูงใจหรือก ากับการ
ตัดสินใจนั่นเองที่จะท าให้นักการตลาดสามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ส าเร็จผลด้วยการสามารถชักน าและ
หว่านล้อมให้ลูกค้าซื้อสินค้าและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซ้ าครั้งต่อเนื่องเรื่อยไป (ธงชัย สันติวงษ์ 
2540:107) 

สิ่งกระตุ้นภายนอก (Stimulus = S) 
 
สิ่งกระตุ้นทางการตลาด     สิ่งกระตุ้นอื่นๆ 
ผลิตภัณฑ์                        เศรษฐกิจ 
ราคา                               เทคโนโลย ี
การจัดจ าหนา่ย                วัฒนธรรม 
การส่งเสริมการตลาด        ฯลฯ 
 

กล่องด าหรือ
ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ซือ้ (Buyer’s 
characteristic) 

การตอบสนองของผูซ้ื้อ 
(Response = R) 
การเลือกผลิตภัณฑ ์
การเลือกตรา 
การเลือกผู้ชาย 
เวลาในการซื้อ 
ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristic) 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural) 
ปัจจัยด้านสังคม (Social) 
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal 
ปัจจัยด้านจิตวิทยา (Psychological) 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Decision process) 
การรับรู้ปญัหา (Problem recognition) 
การค้นหาข้อมูล (Information search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Postpurchase behavior) 
 
 

1.ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
(Cultural) 
1.1 วัฒนธรรมพ้ืนฐาน 
(Culture) 
1.2 วัฒนธรรมย่อย 
(Subculture) 
1.3 ช้ันสงัคม (Social 
Class) 

2. ปัจจัยทางสังคม 
(Social) 
2,1 กลุ่มอ้างอิง 
(Reference groups) 
2.2 ครอบครัว (Family) 
2.3 บทบาทและสถานะ 
(Roles and Statuses) 

3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal) 
3.1 อายุ (Age) 
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 
(Family life cycle) 
3.3 อาชีพ (Occupation) 
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
(Economic Circumstances) 
3.5 ค่านิยมและรูปแบบการ
ด ารงชีวิต (Value and life 
style) 

4.ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
(Psychological) 
4.1 แรงจูงใจ (Motivation) 
4.2 การรับรู้ (Perception) 
4.3 การเรียนรู้ (Learning) 
4.4 ความเช่ือถือ (Beliefs) 
4.5 ทัศนคติ (Attitudes) 
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) 

4.7 แนวคิดของตนเอง 
(Self concept) 
 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอก ปัจจัยเฉพาะบคุคลบุคคล ปัจจัยภายใน 
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ค าถามที่ใช้เพื่อค้นคว้าลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who, 
What? , Why? , Who? , When? , Where? , และ How? เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซ่ึง
ประกอบด้วย Occupants , Objects , Objectives , Organizations , Occasions , Outets และ 
Operations 

 
ตารางที่ 2.1 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
(7Os) 

ค ำถำม (6Ws และ 1H) ค ำถำมที่ต้องกำรทรำบ (7Os) กลยุทธ์กำรตลำดที่เกี่ยวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target 
market) 

ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางด้าน 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์ 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์การตลาด (4P’s) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาดที่
เหมาะสมและการตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ได้ 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What 
does the consumer buy?) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
(Object) สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
จากผลิตภัณฑ์หรือต้องการ
คุณสมบัติหรือองศ์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Products 
Component) และความ
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
(Competitive 
Differentiation) 
 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Strategy) ประกอบด้วย  
1. ผลิตภัณฑ์หลัก 
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 
ประกอบด้วย การบรรจุภัณฑ์ 
ตราสินค้า รูปแบบบริการ 
คุณภาพลักษณะนวัตกรรม 
3. ผลิตภัณฑ์ควบ 
4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างการแข่งขัน 
ประกอบด้วย ความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงานและ
ภาพลักษณ์ 

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why 
does the consumer buy?) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives) ผู้บริโภคซื้อ
สินค้าเพ่ือสนองความต้องการ
ของเขาด้านร่างกายและด้าน
จิตวิทยาซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
(Product Strategies) 
2. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์การโฆษณา 
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ค ำถำม (6Ws และ 1H) ค ำถำมที่ต้องกำรทรำบ (7Os) กลยุทธ์กำรตลำดที่เกี่ยวข้อง 

คือ 
1. ปัจจัยภายในและปัจจัยทาง
จิตวิทยา 
2. ปัจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรม 
3. ปัจจัยเฉพาะบุคคล 

การขายโดยใช้พนักงานขาย การ
ส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและ
การประชาสัมพันธ์ 
3. กลยุทธ์ด้านราคา 
4. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who 
participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 
(Organizations) และมีอิทธิพล
ในการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 
1. ผู้ริเริ่ม 
2. ผู้มีอิทธิพล 
3. ผู้ตัดสินใจซื้อ 
4. ผู้ซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การ
โฆษณาและการส่งเสริม
การตลาด (Advertising and 
Promotion Strategies) เช่น 
ท าการส่งเสริมการตลาดเมื่อใด
จึงสอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When 
does the consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของวันโอกาส
พิเศษ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ การส่งเสริม
การตลาด (Promotion 
Strategies) เช่น ท าการส่งเสริม
การตลาดเมื่อใดจึงจะสอดคล้อง
กับโอกาสในการซื้อ 

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where 
does the consumer buy?)  

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่
ผู้บริโภคไปท าการซื้อ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์
เก็ต 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Distribution channel 
strategies) บริษัทน าผลิตสู่
ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาว่า
จะผ่านคนกลางอย่างไร 

7. ผู้บิโภคซื้ออย่างไร (How 
does the consumer buy?)  

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operation) ประกอบด้วย  
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การค้นหาข้อมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตัดสินใจซื้อ 
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ กลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบด้วยการ
โฆษณาการขาย โดยใช้พนักงาน
ขายส่งเสริมการขาย การให้ข่าว 
การประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง เช่น พนักงานขายจะ
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการขาย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจซื้อ 
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อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 21) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจ าเป็นต้องค านึงถึงความเกี่ยวพัน
ของอิทธิพลของบุคคลอ่ืนด้วย โดยใช้รูปแบบจ าลองของการปฏิบัติตอบต่อการปฏิบัติตอบ (R-R Model) 
โดยท าการวิเคราะห์ติดต่อกันเป็นระยะเวลาอันยาวนาน (Longitudinal Analysis) การพิจารณารูป
แบบจ าลองแบบกล่องมือในอดีตให้ความกระจ่างต่อนักการตลาดน้อยมาก จึงมีการศึกษาและพัฒนารูป
แบบจ าลองใหม่ ๆ ขึ้นมา ในเวลาต่อมาความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ซื้อมีมากข้ึน จึงเกิดค าถามข้ึนว่า
ผู้บริโภคมีปฏิกิริยาตอบต่อความพยายามต่าง ๆ  ทางการตลาด (4P’s) ที่บริษัทใช้มันในรูปแบบใด บริษัทที่
เข้าใจวิธีการที่ผู้บริโภคก่อปฏิกิริยาตอบต่อลักษณะต่างๆของสินค้า ราคา และโฆษณา จะมีข้อได้เปรียบเป็น
อย่างมากเหนือคู่แข่งขัน  

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัส่วนประสมทำงกำรตลำด 
  

ฟิลิปส์ คอทเลอร์ (Philip Kotler. 2003 : 16) ส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรที่สามารถ
ควบคุมได้ทางการตลาด หมายถึง การสนองความต้องการเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ . (2543 : 29) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบที่
ส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้  กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วน
ประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

  กุลวดี คูหะโรจนานนท์  (2545 : 16) กล่าวสรุปไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจัยที่
สามารถควบคุมได้ และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพ่ือท าให้
กิจการอยู่รอดหรืออาจเรียกได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใช้  เพ่ือสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพอใจและมีความสุขได้ 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 125) กล่าวสรุปไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ที่องค์กรจะต้องน ามาใช้ร่วมกัน เพ่ือสนองความพึง
พอใจของตลาดเป้าหมายด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอเพ่ือขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ จะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  - แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ ต้องรู้ว่าสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคืออะไร  
  - คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวะ ความงาม ความทนทาน 
รูปร่างรูปแบบของผลิตภัณฑ์  
  - จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นลักษณะเด่นเป็นพิเศษ กว่าสินค้าอ่ืน  
  - ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ เป็นผลประโยชน์ที่ผลิตภัณฑ์มีต่อลูกค้า มี 2 ด้านคือ 
ผลประโยชน์โดยหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ และผลประโยชน์ทางด้านอารมณ์ 



 
 

 

 

19 

  - ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปเรามักจะมีผลิตภัณฑ์
มากกว่า 1 ชนิด ส่วนประสมทางผลิตภัณฑ์อาจแบ่งออกตามชนิด ตามรุ่น ตามขนาด ตามลักษณะจัด
จ าหน่ายหรือตามความเก่ียวข้องกันของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด 
  - ตราสินค้า เป็นการบรรยายถึงลักษณะของผลิภัณฑ์ซึ่งอาจเป็นค าพูด สัญลักษณ์ หรือรวมกัน 
โดยทั่วไป เจ้าของผลิตภัณฑ์มักใช้ตราสินค้า มาจ าแนกสินค้าให้เห็นว่าแตกต่างจากสินค้าของคนอ่ืนและท า
ให้ผู้บริโภคจดจ าสินค้าได้ง่าย ตราสินค้ามีส่วนส าคัญมากที่ท าให้ผู้บริโภคหันกลับมาซื้อสินค้าของเราใน
โอกาสหน้าอีก 
  - บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่หุ้มห่อสินค้า อาจท าหน้าที่ในการบรรจุ หุ้มห่อ รวมทั้งสื่อสารทางการตลาด 
โดยบรรจุภัณฑ์จะเป็นตัวที่ช่วยสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณีบรรจุภัณฑ์จะช่วยอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจท าให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้น
ได ้ 

2. รำคำ (Price) คือ จ านวนเงินที่ต้องช าระเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการหรือมีสิ่งที่มีค่าอ่ืนๆที่
ผู้บริโภคต้องน าไปแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่ได้รับจากการมีหรือได้ใช้สินค้าหรือบริการ  (Kotler and 
Armstrong. 1996) หรือเป็นสิ่งที่ก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปของเงินตราผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์ และราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น โดยถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
เขาจะตัดสินใจซื้อ 

- ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดเพียงอย่างเดียวที่ ท าให้เกิดรายได ้
  - องค์ประกอบหลักในการก าหนดราคาต่ าสุดคือ ต้นทุนการผลิต และองค์ประกอบในการก าหนด
ราคาสูงสุดคือ คุณค่าในสายตาของผู้บริโภค  
  - วิธีการก าหนดราคา มี 3 ประเภท คือ 1). พิจารณาจากต้นทุน 2). พิจารณาจากลูกค้า 3). 
พิจารณาจากคู่แข่งขัน  
  - การก าหนดราคาเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญมาก ในการบริหารธุรกิจ ในการก าหนดราคาจะต้องมีความ
ชัดเจนในเรื่อง วัตถุประสงค์ของการก าหนดราคา เช่น  ลดราคาเพ่ือสกัดคู่แข่ง ตั้งราคาต่ าเพ่ือไม่ให้เสีย
โอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ ลดราคาเพ่ือไล่ตามคู่แข่ง สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การท าให้ลูกค้ายอมรับใน
การเปลี่ยนแปลงราคา  

- ประเด็นส าคัญของราคาไม่ได้อยู่ที่ตั้ง ไว้ที่ราคาเท่าไหร่ หากแต่ขึ้นกับการเปรียบเทียบระหว่าง 
ราคาของสินค้า กับคุณค่าของสินค้าที่มีต่อผู้บริโภค หากลูกค้ารู้สึกว่าสินค้ามีคุณค่ามากกว่าราคา  เขาก็จะ
ยินดีซื้อสินค้าในราคาท่ีก าหนด 

3. ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย (Place or Distribution Channel) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์
และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด มีความหมายครอบคลุมในเรื่อง การน าสินค้าจากผู้ผลิตไปถึง
มือผู้บริโภค การควบคุมปริมาณสินค้า การขนส่ง การติดต่อสื่อสาร จนกระทั่งเรื่องประเภทของร้านจ านวน
ของร้าน โกดัง การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องค านึงถึง 
  1) การเข้าถึง เช่น การใช้สื่อ การกระจายสินค้าไปหาลูกค้าให้ตรงตามพฤติกรรม ลักษณะนิสัย
ความต้องการ ฯลฯ 
  2) ขายสินค้าได้ จะเกิดหลังจากท่ีเราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้แล้ว 
  3) รักษาไว้ คือ สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการซื้อขายต่อเนื่อง เพ่ือ ให้ลูกค้าอยู่กับเราตลอดไป  
  ข้อพิจารณาในการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ 
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  1) พ้ืนที่ครอบคลุม ซึ่งอาจ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่เป็นไปได้ ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ที่เลือกสรร หรือ
ครอบคลุมพ้ืนที่เพียงจุดเดียว 
  2) ประเภทของร้านค้าปลีก 

3) ผลประโยชน์ที่ต้องให้กับร้านค้า 

4. กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสาร เพ่ือความพึงพอใจต่อตราสินค้า
หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล เพ่ือจูงใจให้เกิดความต้องการ เพ่ือเตือนความทรงจ า (Remind) 
ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อของผู้ซื้อหรือเป็นการ
ติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการขายและการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน  ซึ่งเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารมีหลายประการ อาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication : IMC) โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการส่งเสริม
การตลาดที่ส าคัญประกอบด้วย การโฆษณา (Advertising) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal 
selling) การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and 
Public Relations : PR) และการตลาดทางตรง (Direct marketing) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2546) 
 - การโฆษณา เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ที่มีประสิทธิภาพส าหรับตลาดแบบมวลชน มีลักษณะ
เป็นการเสนอข่าวสาร ท าให้เกิดการรับรู้ สร้างสรรค์ความรู้สึกที่ดีต่อสินค้า และท าสร้างการเรียนรู้เร่งเร้าให้
เกิดการซื้อ 
   - การส่งเสริมการขาย เป็นการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับเนื้อหาที่น่าสนใจเฉพาะอย่าง ท าให้เกิด
แรงจูงใจระยะสั้น ๆ มีวัตถุประสงค์ท าให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้และแนะวิธีการใช้สินค้า 
   - การขายด้วยพนักงานขาย เป็นการสื่อสารสองทางที่มีคุณภาพสูงโดยผ่านการพูดคุยหรือชี้แนะ
การใช้สินค้าต่อผู้บริโภคแต่ละคนโดยตรง มีลักษณะเป็นการเสนอข่าวสารข้อมูลพิเศษให้กับผู้ที่จะเป็นลูกค้า 
  - การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารทางเดียวเกี่ยวกับข่าวสารในเชิงพานิชของสินค้าผ่านสื่อ
สาธารณะมีลักษณะเป็น การเสนอข่าวผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการ
รับรู้ การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสินใจ 
  - การพูดปากต่อปาก เป็นการสื่อสารสองทาง มีลักษณะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ สนับสนุนการตัดสินใจ การพูด
แบบปากต่อปากมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมาก โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง และสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง 
 
2.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียน 

 
การเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองมีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยอยู่หลายประการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง

กับการด าเนินการบริหารจัดการของโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังที่มีนักวิชาการหลายคนได้กล่าวไว้ดังนี้ 
ภิญโญ  สาธร (2523:18) กล่าวว่า งานบริหารโรงเรียนเป็นงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน

จะต้องปฏิบัติ มี 7 ประการ คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับโรงเรียน งานธุรการ งานบริการและงานวัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลผลิตของโรงเรียน
ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความส าเร็จของศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา อันจะน ามาซึ่งชื่อเสียงของ
โรงเรียนในที่สุด 
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นิพนธ์  กินาวงศ์ (2526 :18) ได้ก าหนดภารกิจของโรงเรียนที่ส าคัญ คือ การให้บริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ผู้บริหารจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการบริหาร
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย คือ ผลผลิตของโรงเรียน โดยที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและเป็นมี่
ยอมรับของสมาชิกในสังคม 

Harris (1960) กล่าวว่า การบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการบูรณาการความสามารถของบุคคล 
และการน าประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาใช้อย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยให้การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เพียงแต่มุ่งที่อนุชนของชาติเท่านั้น แต่ยังมุ่งให้การพัฒนาบุคคลต่างๆของ
โรงเรียนด้วย 

1. อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ อารมณ์  

สุวรรณปาล (2537:70 – 118) กล่าวสรุปไว้ว่า การเสริมสร้างมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ
ประเทศชาติ ให้มีคุณค่าทางด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรม เกิดข้ึนจากการสร้างสภาพแวดล้อม
และการจัดบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเป็นส าคัญ โรงเรียนจึงต้องเสริมสร้างบรรยากาศให้มีความสะอาด ร่ม
รื่นสวยงาม สงบเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนให้มีอารมณ์แจ่มใส จิตใจสะอาด เห็น
คุณค่า เกิดความรู้สึกหวงแหนและรับผิดชอบต่อสังคม 

ปรีชา  นิพนธ์พิทยา (2524:292 – 293) กล่าวถึงโรงเรียนที่ดีว่าต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ มี
อาคารและบริเวณท่ีดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการเดินทางสะดวก สามารถสนองความต้องการทางวิชาการ
ของผู้เรียนตามที่คาดหมายไว้ สนองความต้องการในด้านการแสดงออกทางกิจกรรมได้ดี เป็นศูนย์กลาง
ชุมชนที่บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชน รวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนรู้จักปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง 

สุมน  อมรวิวัฒน์ (2526:1) กล่าวว่า โรงเรียนเป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาการให้
เด็ก เป็นแหล่งสืบทอดวัฒนธรรม เป็นสถานที่ปลูกงังคุณธรรม และเป็นสื่อสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงครอบครัวกับ
สังคมให้ประสานกันสนิท โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงบริการและโครงการที่จะให้การจัดการมีลักษณะ
เป็นไปเพ่ือเสริมสร้างคุณสมบัติและคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนมิได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอนหนังสือเพียงอย่าง
เดียว แต่โรงเรียนยังมีหน้าที่ที่จะจัดสิ่งแวดล้อมบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาทุกด้านของเด็กๆ 

นวลอนงค์  นวลเขียว (2537:17 – 18) ได้รวบรวมคุณสมบัติของโรงเรียนที่ปรารถนาไว้ ดังนี้ 
1. มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติกับนักเรียน ความรู้ และสังคมไม่สอนเพียงให้

เด็กมีความรู้เพื่อการศึกษาต่อเท่านั้น ต้องให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
2. ต้องสอนให้นักเรียนรู้จักตนเองและรู้จักพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองส่วนหนึ่งของกิจการต้อง

สอนให้นักเรียนท างานร่วมกับคนอ่ืนเป็นกลุ่มได้ 
3. ต้องแสดงถึงความเคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. ต้องส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับและจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนให้

สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
5. ต้องให้นักเรียนสามารถน าความรู้จากโรงเรียนไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ โดยเปิดโอกาสให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนด้วย 
6. ต้องถือว่าการประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน เป็นข้อต่ออันหนึ่งในกระบวยการเรียน

การสอน ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายของการเรียนการสอน 
7. ต้องยอมรับว่าความต้องการของนักเรียนแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางบ้านและ

ชุมชน โรงเรียนต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องสนองความต้องการเหล่านั้น 
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8. โรงเรียนต้องมีเสรีภาพที่จะพัฒนาโปรแกรมการศึกษาของตนเองโดยเฉพาะ การใช้เวลาของ
นักเรียนและครูให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

9. โรงเรียนต้องมีขนาดพอเหมาะสมและสามารถดูแลห้องเรียนให้เกิดโอกาสการเรียนรู้อย่างดี
ที่สุดแก่นักเรียน 

10. ต้องให้เด็กอยู่ในสภาพที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นได้มากท่ีสุด 
11. ต้องสนใจปัญหาที่อาจเกิดจากการเลื่อนชั้นและการย้ายโรงเรียนของนักเรียน 
12. ต้องสามารถใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
13. ต้องไม่สอนเด็กโดยยึดมั่นอยู่ในชั้นเรียนหรืออาคารเรียนเท่านั้น เพราะผู้เรียนอาจเรียนได้จาก

สิ่งแวดล้อมและจากสิ่งต่างๆในชุมชนได้ 
14. ผู้บริหารการศึกษาจะต้องเป็นผู้น าที่มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านการเรียนการสอน 
15. ต้องมีคณะครุและเจ้าหน้าที่ที่เข้มแข็งโดยเฉพาะด้านวุฒิ และต้องมีการอบรมครูประจ าการ 

และการนิเทศที่ใกล้ชิด 
16. โรงเรียนต้องถือว่าตนมีบทบาทในฐานะผู้น าชุมชน 
วิโรจน์  มูฮ าหมัด (2542 :20) กล่าวว่า อาคารสถานที่จัดเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานของ

โรงเรียน และเป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นส่วนส าคัญที่จะสร้างความศรัทธาของ
ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอีกด้วย จึงควรที่จะได้มีการจัดสร้างและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง มั่นคง 
ปลอดภัย สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีลักษณะเหมาะสมกับงานที่ใช้  ไม่
ว่าจะเป็นการเรียนการสอน หรือการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนของนักเรียน 

ดังนั้นในการจัดอาคารสานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน นอกจากจะจัดตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลาย เพราะการเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นจะได้ผลดีย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศที่ผู้ เรียนพึงพอใจที่จะเรียนมีความสนุกสนานสดชื่น มี
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่สวยงามน่าอยู่ เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและมีคุณค่าในการด ารงชีวิต จัด
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. จัดตั้งศูนย์ข่าวสารและสารสนเทศภายในโรงเรียน ให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
 2. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักเรียน ตลอดจนมีการด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ
แบบประชาธิปไตย ให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็น และสามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ เพ่ื อให้เกิดความ
สนุกสนานในการเรียน 
 3. จัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการภายในโรงเรียน โดยจัดให้มีศูนย์สื่อและศูนย์ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง ห้องวิชาต่างๆ และห้องสมุด เพ่ือให้นักเรียนมีอิสระในการค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.จัดให้มีมุมนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาและห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.จัดให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน รวมทั้งบริเวณโรงเรียน

โดยทั่วไป ให้มีความร่มรื่น สวยงามน่าอยู่ โดยจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในด้านต่างๆ เช่น จัด
สวนหย่อม สวนป่าธรรมชาติ สวนเกษตร สวนสมุนไพร เป็นต้น 

6. จัดบรรยากาศที่สร้างความศรัทธา ความเลื่อมใสต่อโรงเรียน สิ่งที่เหมาะสมคือ จัดท าซุ้มบูชา
พระพุทธรูป 

7. จัดบรรยากาศแห่งความรัก ความอาทร ซึ่งจ าเป็นต้องมีตั้งแต่เดินเข้าประตูโรงเรียนและออก
จากประตูโรงเรียน โดยการจัดครูเวรยืนต้อนรับนักเรียนที่เดินผ่านเข้าประตู  
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2. สื่อกำรเรียนกำรสอน 
สื่อการเรียนการสอนนับว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนับตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการ ไม่ว่าสื่อนั้นจะเป็นสื่อ
รูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น ในการใช้สื่อการ
สอนนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะของสื่อการเรียนการสอนและมีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบในการใช้สื่อด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Gerlach and Ely (1979) ได้แบ่งประเภทของสื่อการสอนออกเป็น 6 ประเภท คือ 
1.ภาพนิ่ง (still pictures) ได้แก่ รูปภาพต่างๆ ทั้งนี้เป็นภาพถ่าย ภาพพิมพ์ และภาพที่มีอยู่ใน

หนังสือ สไลด์ และภาพโปร่งใส 
2. การบันทึกเสียง (Audio Recoding) ได้แก่ สื่อที่เก็บสียงบันทึกไว้ เช่น เทปบันทึกเสียง วิทยุ 

แถบเสียงในฟิล์มภาพยนตร์และเทปโทรทัศน์ เป็นต้น 
3. ภาพเคลื่อนไหว (Motion pictures) ได้แก่ ฟิล์มภาพยนตร์ และเทปโทรทัศน์ ซึ่งเป็น

ภาพเคลื่อนไหว จะมีเสียงประกอบในตัวหรือไม่ก็ได้ ภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้จะถ่ายจากวัสดุหรือเหตุการณ์
ใดๆก็ได ้

4.โทรทัศน์ (Television) สื่อประเภทนี้ครอบคลุมวัสดุอิเลคทรอนิกส์ต่างๆในด้านการได้ยินและ
การได้เห็นภาพ 

5. ของจริง สถานการณ์จ าลองและหุ่นจ าลอง (Real Thing, simulation and Modal) ได้แก่ คน 
เหตุการณ์ วัสดุ สิ่งของ การสาธิต การจัดสถานการณ์จ าลอง ซึ่งอาจใช้สื่อหลายๆอย่างประกอบกัน 

6. การสอนแบบโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Programmed and Computer assisted 
instruction) โปรแกรมคือ การจัดล าดับความรู้ เพ่ือเตรียมให้ผู้เรียนตอบสนอง เช่น บทเรียน โปรแกรม 
และโปรแกรมการสอนท่ีเตรียมไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

3. สถำนที่ตั้งของโรงเรียน 
โดยปกติแล้วโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จะตั้งอยู่ในชุมชนเพ่ือเป็นการรองรับนักเรียนในเขต

พ้ืนที่นั้นๆ ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากบ้านนัก เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่รับส่งบุตรหลาน
เข้าเรียน ใช้เวลาในการเดินทางน้อย ไปกลับสะดวก นักเรียนไม่เหนื่อย ไม่เพลีย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

การที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนนั้น บางคนค านึงถึงระยะทาง คือ โรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน ผู้ปกครองไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่ารับ – ส่งนักเรียนไปโรงเรียน ผู้ปกครองบางคนเลือกโรงเรียนที่ตั้ งอยู่บนเส้นทางผ่าน
ระหว่างบ้านและที่ท างานของผู้ปกครอง จากผลการวิจัยของ เชาวรัตน์  โทณผลิน (2539 :89) พบว่า 
ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน บางคนอาจจะไม่คึงถึงระยะทางจะใกล้หรือไกล
บ้าน แต่ขึ้นอยู่กับชื่อเสียง ความโดดเด่นของโรงเรียนและความพึงพอใจของตน ที่จะส่งบุตรหลานเข้า
โรงเรียนนั้นๆ เช่น ผู้ปกครองบางคนไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนที่ใกล้บ้าน เขาอาจจะไม่พึงพอใจในโรงเรียน
นั้นหรือโรงเรียนนั้นไม่มีชื่อเสียงแต่จะส่งไปเข้าโรงเรียนที่ไกลออกไปซึ่งเขาพึงพอใจและเห็นว่าโรงเรียนนั้นมี
ชื่อเสียง มีคนนิยมมากจึงไม่ค านึงถึงระยะทางเท่าใดนัก 

ดังนั้นปัจจัยด้านสถานที่ตั้งของโรงเรียน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้ปกครองน าไปพิจารณาเลือกเพราะถ้า
โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้บ้านหรืออยู่บนเส้นทางผ่านระหว่างบ้านกับที่ท างาน ผู้ปกครองก็จะสามารถประหยัด



 
 

 

 

24 

ค่าใช้จ่ายหรือสะดวกในการรับ – ส่งเด็กนักเรยีน แต่ถ้าโรงเรียนมีชื่อเสียงในการจัดการเรียนการสอนและมี
ความโดดเด่นในด้านต่างๆ ผู้ปกครองจะไม่ค านึงถึงเรื่องระยะทางมากนัก 

4.ควำมปลอดภัยในโรงเรียน 
การให้บริการความปลอดภัยแก่นักเรียน ถือเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียนและผู้บริหารที่จะจัด

ให้มีเพ่ือป้องกันนักเรียนมิให้ได้รับอันตรายจากสิ่งต่างๆ ซึ่ง 
สุภาพร  ราชากรกิจ (2537:101) กล่าวว่า การบริการด้านสวัสดิภาพ คือ การจัดหาวิธีป้องกัน

อันตรายต่างๆ อันจะเกิดขึ้นแก่เด็ก ดังนี้คือ 
1. ปัญหาจราจร แบ่งได้ 2 อย่าง คือ ปัญหาจราจรภายในโรงเรียน ควรจะได้รับการจัดจราจร จัด

ทางเดินให้มรีะเบียบเรียบร้อย เช่นนี้ท าลูกศรชี้ทางเดินเพ่ือสะดวกในการเดินทางสวนกัน การ
ขึ้นลงบันไดจะได้ไม่ชนกัน เป็นต้น ส่วนการจราจรภายนอกบริเวณโรงเรียน การข้ามถนนเป็น
เรื่องส าคัญ ครูและนักเรียนโตๆ ควรได้ช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยและจัดให้ข้ามถนนตรง
ทางม้าลายหรือบนสะพานข้าม เพ่ือสะดวกแก่การจราจรและปลูกงังนิสัยมีวินัย รักษาความ
ปลอดภัย ไม่มักง่าย 

2. สถานที่ที่เป็นอันตรายในโรงเรียน เช่น สระน้ าลึก ไม้เก่าๆ สถานที่ก่อสร้าง เป็นต้น ควรมีการ
ระมัดระวังดูแลมิให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยว และถ้าท าได้ควรแก้ไขสถานที่นี้เสีย 

3. สิ่งที่เป็นอันตรายแก่เด็ก โรงเรียนควรกวดขันมิให้เด็กน าอาวุธ สิ่งของมีคม หรือวัตถุระเบิดมา
เล่นที่โรงเรียน เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ควรมีการตรวจสายไฟช ารุด ปลั๊ก
แตก โต๊ะ เก้าอ้ี บันไดช ารุด เด็กๆอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเกิดอันตรายขึ้นได้ 

อารมณ์  สุวรรณปาล (2537:133 – 134) ได้กล่าวถึงงานบริการความปลอดภัยไว้ดังนี้ 
1. งานความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นงานที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถละเลย

ไปได้ เนื่องจากในปัจจุบันระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและการ
ป้องกันมิให้เด็กมีอันตรายจากสิ่งต่างๆในขณะที่เด็กอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา ได้
ออกมาบังคับใช้ทั้งสถานศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 

2. ส าหรับสถานศึกษาในต่างประเทศ ความปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งส าคัญส าหรับบุคลากรทุกระดับ
ต้องดูแลรับผิดชอบ ซึ่งในการจดทะเบียนขออนุญาตเปิดสถานศึกษาทางรัฐบาลจะตรวจสอบเรื่อง
ความปลอดภัยเป็นหลัก เช่น ความสามารถในการดูแลเด็กของครู 1 คน ลักษณะอาคารเรียน 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ปลอดภัยและเหมาะกับเด็กหรือไม่ เป็นต้น 

3. ภายในอาคารเรียน ควรก าหนดให้มีกฎ ระเบียบ การขจัดอันตราย การตรวจสอบความแข็งแรง 
จัดวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการใช้รักษาความปลอดภัย มีการบ ารุงดูแลรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ใน
สภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ ตลอดจนดูแลพ้ืนอาคารมิให้ลื่น จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัย ช่องทาง
หนีไฟ และมีการตรวจเป็นระยะ 

5.ควำมโดดเด่นของโรงเรียน 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาเป็นที่พอใจของผู้ปกครองส่วนหนึ่งจะต้องดูที่ผลผลิต คือ นักเรียนที่ก าลัง

เรียนอยู่และนักเรียนที่จบการศึกษา โดยแบ่งความโดดเด่นออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ความโดดเด่นด้านวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นสิ่งที่โรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียน

มุ่งหวัง  เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญที่แสดงถึงคุณภาพของโรงเรียนและนักเรียน เป็นประสิทธิผลของ
การบริหารงานวิชาการ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงน ามาซึ่งชื่อเสียงและความโดดเด่น
ของโรงเรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส าคัญประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
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นักเรียน ด้านครู ด้านโรงเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันไป (สิริพร  
บุญญานันท์,2528:6) 

2. ความส าเร็จของศิษย์เก่า พิจารณาได้จากผลลัพธ์ ดังที่ สุนันท์  นิลบุตร (2536:22) กล่าวว่า 
ความส าเร็จในด้านต่างๆของการด าเนินชีวิตที่เกิดจากการอบรมสั่งสอน การเรียนรู้จากครู 
สิ่งแวดล้อม สังคมรอบด้านของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนแล้วไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
ที่สูงขึ้น ออกไปประกอบอาชีพ ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ และเป็นที่รู้จักของ
บุคคลทั่วไป ดังนั้นโรงเรียนใดก็ตามที่มีศิษย์เก่าประสบความส าเร็จในด้านต่างๆในสังคม ย่อม
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

3. ความโดดเด่นด้านกิจกรรมนักเรียน เช่น ด้านกีฬา กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีคุณค่า ช่วยหล่อ
หลอมพฤติกรรมให้นักเรียน ถือเป็นกิจกรรมนันทนาการส าหรับผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วย
งึกให้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย มีความกล้าหาญ อดทนอดกลั้น 
ทางด้านดนตรี ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้าง พัฒนา และปลูกงังเจตคติอันดีให้แก่
นักเรียน กิจกรรมด้านดนตรีอาจจะจัดในลักษณะลงดนตรีไทย วงดนตรีสากล วงดุริยางค์ ให้
นักเรียนเกิดทักษะความช านาญ แล้วส่งเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับโรงเรียนได้ 

6.กิจกรรมของโรงเรียน 
ภาระหน้าที่อันส าคัญของโรงเรียนคือ การจัดการอ านวยการให้การเรียนการสอนในโรงเรียน

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตรจะยังไม่สัมฤทธิ์ผลถ้า
ปราศจากการสอนของครู ครูเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่สุดในการน าหลักสูตรไปใช้ในการสอนให้สอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม การเอาใจใส่ต่อการสอน การสอนและการ
เรียนเป็นขบวนการที่แยกออกจากกันไม่ได้ ในขณะที่การเรียนคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลตาม
ความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ การสอนคือการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตนเองให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

กิจกรรมที่โรงเรียนควรด าเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองสรุปได้ดังนี้ (นพพงษ์  
บุญจิตราดุลย์, 2530:195) 

1. การออกเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเมื่อมีโอกาส 
2. รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบเจ้งเรื่องที่ดีให้ทราบบ้าง ไม่ใช่

แจ้งแต่ปัญหาของนักเรียน 
3. เชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนในโอกาสที่มีกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและโรงเรียน 
4. จัดประชุมผู้ปกครองในโอกาสอันสมควรเป็นครั้งคราว 
5. ส่งจดหมายข่าวแจ้งความเคลื่อนไหวก้าวหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนให้ทราบ  
6. จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนและเชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมชม 
7. เชิญผู้ปกครองที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่เด็ก 
8. เชิญผู้ปกครองมาสนทนากับครูอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง 
9. เชิญผู้ปกครองมาเยี่ยมชมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เช่น ดนตรี ละคร หรือกีฬา เป็นต้น 
10. ผลักดันให้เกิดสมาคมผู้ปกครองและครูขึ้น 
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ดังนั้นกิจกรรมของโรงเรียนจึงเป็นงานที่รวบรวมความเด่นด้านต่างๆของโรงเรียน คุณภาพของ
บุคลากร ความสามารถพิเศษนักเรียน ความพร้อมในการจัดงาน เป็นการประชาสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน
กับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนควรวางแผนการจัดกิจกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับทุกง่ายให้มากที่สุด 

7.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 
โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะโรงเรียนตั้งขึ้นในชุมชน 

เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน โรงเรียนไม่เพียงแต่เป็นสถานที่จัดการศึกษาอย่างมีระบบ
แบบแผนให้แก่เด็กเท่านั้น แต่โรงเรียนควรท าหน้าที่ให้ความรู้แก่คนในชุมชนด้วยเช่นกัน จากความส าคัญที่
โรงเรียนพึงมีแก่ชุมชน จึงมีประเด็นที่ศึกษาเพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่โรงเรียนควรปฏิบัติต่อ
ชุมชน และชุมชนควรมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียน 

ปัจจุบันความพยายามท่ีจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชนเริ่ม
มีบทบาทมากขึ้นตามล าดับ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง กระบวนการวางแผน การ
ควบคุม การประสานงาน การจัดบุคลากร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู่ตลอดจนการร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียนและชุมชนให้ก้าวหน้าและเข้มแข็ง (กิติมา  ปรีดิลก,2532:237) 

การเผยแพร่ข่าวสารหรือกิจกรรมของสถาบันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ไม่ทั่วถึง อีกทั้ง
มักเกิดช่องว่างในด้านความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ การ
ประชาสัมพันธ์จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในโรงเรียน โดยมีการประชาสัมพันธ์ภายนอกอีกทางหนึ่ง คือ 
ระหว่างโรงเรียนกับประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2532:91) กล่าวว่า โรงเรียนกับชุมชนไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ 2 ทาง คือ ทั้งโรงเรียน
และชุมชน จึงเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือให้โรงเรียนแสดงบทบาทของการให้การรับความร่วมมือ การ
สนับสนุนความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยทั่วไปจะมีขอบข่ายครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. การประชาสัมพันธ์โรงเรียน หมายถึง การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งพิจารณาได้จากกิจกรรมต่อไปนี้ 

1.1 การประชุมผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจงการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
1.2 การท าจุลสารหรือสิ่งพิมพ์เผยแพร่ 
1.3 การจัดท าป้ายประกาศข่าวสารของโรงเรียน 
1.4 การพบปะเยี่ยมเยียนของผู้ปกครองในวาระที่เหมาะสม 

 2. การให้บริการแก่ชุมชน หมายถึง การให้บริการด้านต่างๆแก่ชุมชนตามก าลังความสามารถที่
โรงเรียนจะด าเนินการได้ ได้แก่ 
  2.1 การให้บริการทางวิชาการ 
  2.2 การให้ค าปรึกษาในกิจกรรมของชุมชน 
  2.3 การให้บริการอาคารสถานที่หรือวัสดุอุปกรณ์ 
 3. การร่วมกิจกรรมของชุมชน หมายถึง การเข้าร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของชุมชน ได้แก่ 
  3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีท้องถิ่น 
  3.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดับท้องถิ่นหรือร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ 
  3.3 ร่วมงานอ่ืนๆ ของท้องถิ่น 
 4. การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน หมายถึง การเปิดโอกาสและเชิญชวนให้บุคคล
ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การเชิญประชาชนร่วมในกิจกรรมวันแม่ หรือวันส าคัญอ่ืนๆของ
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โรงเรียน อย่างงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปีของโรงเรียน น าชุมชนเข้าโรงเรียนหรือน ากิจกรรมออก
สู่ชุมชน การออกเยี่ยมเยียนชุมชน ร่วมศึกษาปัญหาและแก้ปัญหาให้ชุมชน โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านที่
สองของนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆหรือสังคมนั้นๆ บางครั้งจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการติดต่อกับ
ประชาชนในชุมชนหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดังนั้นจึงต้องอาศัย
เรื่องของการประชาสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ 

8.ด้ำนบุคลำกรภำยในโรงเรียน 
8.1 คุณลักษณะของผู้บริหำร 
คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง สิ่งที่ผู้บริหารมีมาแต่ก าเนิด ส่วนหนึ่งและเกิดจากการเรียนรู้อีก

ส่วนหนึ่ง ได้แก่ ความรู้ทั่วไป แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ภาพพจน์ที่มองเห็น บทบาททางสังคม ตลอดจนความ
ช านาญเฉพาะ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของผู้บริหาร 
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนที่ดี จะเอ้ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จ มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดไว้หลายประการ ดังนี้  

พนัส หันนาคินทร์ (2524:63 – 67) กล่าวถึง คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารการศึกษา จ าแนก
คุณลักษณะไว้ 2 ประการ คือ 

1. คุณลักษณะส่วนตัว ผู้บริหารการศึกษาควรประกอบด้วยคุณลักษณะส่วนตัวดังนี้ คือ มีสุขภาพดี 
มีความเฉลียวฉลาด มีความประพฤติดี มีอารมณ์มั่นคง มีความสามารถในการแสดงออกถึงความคิด ความ
ไม่เห็นแก่ตัว ความรู้จักเกรงใจผู้อ่ืน การมีไหวพริบปฏิภาณดี เป็นต้น 

2. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาควรมีลักษณะทางวิชาชีพดังนี้ 
2.1 ความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการท่ัวไป และความรู้ทางวิชาชีพ 
2.2 ระดับความรู้ หมายถึง ระดับการศึกษาที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งไม่ควรต่ ากว่าระดับ

ปริญญาตรี ระดับการศึกษาเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถทางสติปัญญาและความรู้ที่จะน าไปประกอบ
คุณลักษณะอ่ืนๆ 
 สวัสดี  จงกล และจันตรี  คุปตะวาทิน (2537:34 – 35) ได้สรุปคุณลักษณะส าคัญของผู้บริหารที่
บุคคลง่ายต่างๆคาดหวังไว้ดังนี้ 

1. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการจูงใจผู้อ่ืนได้ดี สามารถสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถขอความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืนที่ไปขอความ
ร่วมมือได้ 

2. มีดุลพินิจที่ดีในการตัดสินใจ เชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาและมีการ
พัฒนาการที่ดี สามารถยืดหยุ่นได้อย่างมีเหตุผลต่อสถานการณ์เฉพาะหน้า 

3. มีความกระตือรือร้น ตื่นตัวอยู่เสมอ เป็นผู้รอบรู้ สามารถเรียนและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ 
4. มีความยุติธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักยกย่องผู้อื่น และไม่เห็นแก่ตัว 
5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีความม่ันคง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. ขยัน อดทน เพียรพยายาม 
8. เฉลียวฉลาดและมีไหวพริบดี 
9. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย 
10. สามารถบังคับใจตนเองและมีความม่ันคงในอารมณ์ 
11. รอบรู้และสามารถคาดคะเนเหตุการณ์ได้ดี 
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12. เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครู นักเรียน และผู้รู้จักทั่วไป 
13. สุภาพอ่อนโยน 
14. มีความรับผิดชอบสูง 
15. สามารถนิเทศผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี 
16. มีบุคลกิภาพท่ีดีและเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น 
17. มีความเป็นผู้น าที่ดีท้ังในเชิงวิชาการและการบริหาร 
18. สามารถบ ารุงขวัญและก าลังใจแก่ครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่รู้จักทั่วไป 
19. รู้จักน าทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
20. สามารถก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่ชัดเจน 
8.2 คุณลักษณะของครู 
ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพราะครูเป็นผู้

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน โดยตรง มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมาก การสอนของครู
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น ครูควรมีลักษณะที่พิเศษตามท่ีนักการศึกษาได้สรุปลักษณะของครูไว้ดังนี้ 

บรรเทา  กิตติศักดิ์ (ม.ป.ป:2 – 3) ได้กล่าวว่า ครูที่ดีมีลักษณะ 10 ประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. จะต้องรับผิดชอบต่อห้องเรียน 
2. จะต้องสร้างบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์ในการเรียน 
3. จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ 
4. จะต้องให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้เป็นของตนเอง 
5. จะต้องท าการสอนดีขึ้น 
6. จะต้องเป็นผู้เรียนที่ดี 
7. จะต้องพัฒนาจุดประสงค์การเรียนรู้กับผู้เรียน 
8. ครูดีจะต้องเป็นครูที่มีประสิทธิภาพ 
9. จะต้องพยายามท าการสอนให้น่าสนใจ 
10. ต้องสอนความรู้ 2 ประการ คือ สอนสิ่งที่นักเรียนควรรู้เพ่ือสั่งสมสติปัญญา ได้แก่ ความจริง

ทั้งหลายและสอนวิธีการเรียน ได้แก่ ทักษะการอ่านการเขียน การศึกษาหาความรู้ การคิดซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการพัฒนา 

ยนต์  ชุมจิต (2530:79) ได้สรุปผลการวิจัยว่า ครูที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ 
ดังนี้ 

1. บุคลิกภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ เช่น แต่งกายเรียบร้อย ท่าทางสง่า พูดจาไพเราะ นุ่มนวล 
น้ าเสียงชัดเจน มีลักษณะเป็นผู้น าที่ดี เป็นต้น 

2. คุณสมบัติส่วนตัวดี เช่น สติปัญญาดี มีความเฉลียวฉลาด มีความรู้กว้างขวาง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีสุขภาพอนามัยดี เป็นต้น 

3. มีความสามารถในการสอนและการปกครองชั้นเรียน เช่น สอนแล้วเด็กสามารถคิดแก้ปัญหา
เป็น สอนสนุก และสามารถปกครองนักเรียนในชั้นให้อยู่ในระเบียบวินัย 

4. ประพฤติดี ละเว้นการกระท าที่เป็นอบายมุขท้ังปวง 
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5. มีเมตตาและคุณธรรมสูง เช่น มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีเมตตา กรุณา เสียสละ ยุติธรรม 
และมีความมานะอดทน เป็นต้น 

6. มนุษยสัมพันธ์ดี มีอัธยาศัยไมตรีกับบุคคลทุกง่าย ไม่ว่าจะเป็นกับเพ่ือนครู ผู้ปกครองหรือ
นักเรียน 

8.3 ด้ำนค่ำนิยมของผู้ปกครอง 
พนัส  หันนาคินทร์ (2524:17 – 18) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค่านิยม หมายถึง การยอมรับนับถือ

และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าที่ตนหรือกลุ่มคนทีต่อสิ่งต่างๆซึ่งอาจจะเป็นวัตถุ มนุษย์ สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
รวมทั้งการกระท าในด้านเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ ทั้งนี้โดยได้ท าการประเมินค่าจาก
ทัศนคติต่างๆโดยถี่ถ้วนและรอบคอบแล้ว 

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2544 :8 อ้างอิงใน ทวี  ศันสนียพนธ์ , 2539 และ บ ารุง  
ปานสุนทร, 2537) ศึกษาแนวคิดของผู้รู้ที่ให้ความหมายของค่านิยม สรุปได้ว่า ค่านิยมหมายถึง พฤติกรรม
ของบุคคลในสังคมที่แสดงออกตามความเชื่อและความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า 
และมีประโยชน์ จึงยอมรับและน ามาปฏิบัติในการด ารงชีวิต ซึ่งค่านิยมมักเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย 

ธีระ  ชัยยุทธยรรยง และคณะ (2539:16) ศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศเก่ียวกับความหมายของค่านิยม และสรุปว่า ค่านิยม หมายถึง ความรู้สึกในการตอบสนองเห็น
คุณค่าและจัดระบบคุณค่าของบุคคลในสิ่งที่เลือกและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิต 

จากแนวความคิดต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาสรุปได้ว่า ค่านิยม หมายถึง ความรู้สึกซึ่งประกอบไปด้วย
ความนิยมชมชอบ พอใจ ยกย่องบูชา ต้องการและการตีค่าสิ่งต่างๆโดยพิจารณาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
ของสิ่งนั้นในเชิงจิตวิทยา สังคม จริยศาสตร์ ศาสนา และสุนทรียศาสตร์ เมื่อบุคคลพิจารณาตัดสินใจแล้ว
บุคคลจะยึดถอืตามคุณลักษณะนั้นต่อไป ดังนั้น ค่านิยมของผู้ปกครองจึงหมายถึง ความรู้สึกของผู้ปกครอง
ที่นิยมชมชอบ ยอมรับนับถือในหลักการ เรื่องราวต่างๆ หรือสภาพการณ์ใดๆแล้วน าไปยึดถือปฏิบัติ 

กำรเกิดและเปลี่ยนแปลงค่ำนิยม 
Rath, Hamin & Simon (1966:30) ได้อธิบายว่าการเกิดค่านิยมมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การเลือก (Choosing) ประกอบด้วย การเลือกท าอย่างอิสระไม่ถูกบังคับเลือกจากทางเลือก

หลายๆทาง และเลือกจากผลการพิจารณาทางเลือกทุกทาง 
2. การให้คุณค่า (Prizing) ประกอบด้วย การให้คุณค่าในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากทางเลือกหลายๆ

ทาง และยืนยันการตัดสินใจเลือกตามที่ตนคิดอย่างเปิดเผย 
3. การปฏิบัติ (Acting) ประกอบด้วย การกระท าตามที่ตนตัดสินใจเลือกและการปฏิบัติซ้ าจนเกิด

เป็นลักษณะนิสัย 
จากค่านิยมของสังคมไทยดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยพบว่ามีค่านิยมบางด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วย 
1. ค่านิยมเกี่ยวกับการศึกษา การเห็นคุณค่าของการศึกษา การสนับสนุนให้บุตรหลานได้รับ

การศึกษา ผู้ปกครองจะมองว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วบุตรหลานจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้
งานที่ดีๆ ท าไม่ล าบากเหมือนตนเอง 

2. ค่านิยมเกี่ยวกับการเป็นเจ้านายคน การนับถือคนที่ท างานในระดับสูงเป็นหัวหน้าคน 
ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะหวังที่จะให้บุตรหลานได้ท างานเป็นเจ้านายคน 
มีคนเคารพยกย่องและมีหน้ามีตาในสังคม เป็นผลให้ผู้ปกครองได้รับการยกย่องจากคนใน
สังคมด้วย 
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3. ค่านิยมเกี่ยวกับความมั่งคั่ง การนับถือเงินเป็นเรื่องใหญ่ ใครที่มีเงินมากก็จะได้รับการยอมรับ
นับถือจากบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากเงินแล้วการส่งบุตรหลานให้เข้าศึกษาในโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงก็เป็นการแสดงความมั่งค่ังของผู้ปกครองให้คนอ่ืนรับรู้ 

4. ค่านิยมรักความสะดวกสบาย กินง่ายอยู่ง่าย ไม่ดิ้นรนหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแต่มองว่าทุกสิ่งที่
มีเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว เช่น ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่
หมู่บ้านเพราะคิดว่าโรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน การเดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 

2.5 ทบทวนวรรณกรรม 
 
กาญจนา มกัเชียว (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้า

ศึกษา ในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน เข้าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
2) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือก ศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
คือ ผู้ปกครองของนักเรียน จ านวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ค่าฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาผู้ปกครองให้
ความส าคัญในด้านอาจารย์และบุคลากรมากที่สุด การตัดสินใจเลือกศึกษาให้ความส าคัญในด้านการสอน
มากที่สุด อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครอง และจ านวนเด็กนักเรียน
ที่มีภาระดูแลที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษา ส่วนเพศ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจ
เลือกศึกษาโดยรวมกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปาน
กลาง 

เบญจวรรณ เครือทอง (2559) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมือง
คูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ และเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียน
ในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 127 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น และใช้สถานที่ตั้งเป็นชั้น 
จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.881 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียวและท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า 
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1. การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
เมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการ 

2. การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี จ าแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน ปรากฏผลดังนี้ 

2.1 ผู้ปกครองที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.2 ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

2.3 ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการ
บริการไม่แตกต่างกัน 

2.4 ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิชาการและด้านบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 

ปัญจา ชูช่วย (2559) ศึกษาปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของ
ผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยในการให้บุตรหลาน
ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจสามจังหวัดชายแดนใต้ 2) เปรียบเทียบ
ปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจสามจังหวัด
ชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ให้บุตร
หลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.934 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบสถิติทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า 

1) ศึกษาปัจจัยของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครอง 
ในพ้ืนที่เฉพาะกิจสามจังหวัดชายแดนใต้ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 โดยด้าน 
สถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.49 รองลงมาเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ด้านทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษาและด้านนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของภาครัฐ ด้านภาพลักษณ์
ของสถาบันอาชีวศึกษา ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านค่านิยมทางการศึกษา 
และด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 3.43 3.40 3.40 3.39 3.36 และ 3.34 ตามล าดับ  

2) เปรียบเทียบปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่
เฉพาะกจิสามจังหวัดชายแดนใต้ พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกันมีปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อใน
สถาบันอาชีวศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้ปกครองที่มีเพศ 
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อาชีพ ระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยในการให้เยาวชนเขตพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาต่อ
ในสถาบันอาชีวศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

วิริยะ ชะนะมา (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
คลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบางแก้ว 
(ภิรมย์ประชาราษฎร์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 เพ่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่เลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 130 คน โดย
การเปิดตารางและสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.967 ผลการวิจัยพบว่า  

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบาง
แก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบาง
แก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  

3) ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกส่งบุตรหลานเข้า
เรียนโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 2 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ ด้านบุคลากรของโรงเรียน และด้านอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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2.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนกำรตัดสินใจ 
- การรับรู้ 
- การแสวงหาข้อมูล 
- การประเมินทางเลือก 
- การตัดสินใจ 

โรงเรียนที่คำดว่ำจะน ำบุตร 
เข้ำศึกษำต่อระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยของทั้งครัวเรือนต่อเดือน 
 

เหตุผล : ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด 
- ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ 
- ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 
- ปัจจัยด้านบุคลากร 
- ปัจจัยด้านคุณภาพนักเรียน 
- ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
- ปัจจัยด้านราคา 
- ปัจจัยทางสังคม 
- ปัจจัยด้านบริการ 
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บทที่  3 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

 
3.1 ระเบียบวิธวีิจัย 
    

คณะผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบส ารวจภาคสนาม (Field Survey Research)    ซึ่งมีระเบียบ
วิธีปริมาณ  (Quantitative Methodology) ในการวัดและประเมินผล ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง    การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล  
 

3.2 ข้อมูลและแหลง่ข้อมลู 
  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบส ารวจ จากผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น
อนุบาล 1 – 3 เกี่ยวกับความต้องการน าบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัด
เชียงใหม่ ประจ าปี 2562 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเอกสารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งประกอบด้วยรายงาน 
เอกสาร ต ารา หนังสือ การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลทางด้านสถิติครู บุคลากรและคณะผู้ร่วม
บริหาร รวมไปถึงข้อมูลทางอินเตอร์เนท 
 

3.3 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ปีการศึกษา 
2562  จากโรงเรียนอนุบาลจ านวน 14 โรง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียนที่มีนักเรียน
มาสมัครสอบในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา 14 อันดับแรกโดยแบ่งเป็น 

1. อนุบาลดรุณนิมิต 59 ซอย 2 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-273377 

2. อนุบาลดรุณนิมิตวิทยา 40/2 ซอย 5 ถ.ป่าตัน ต.ป่าตัน อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50300 โทร.053-212466 

3. อนุบาลสวนน้อย 57 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-222065 

4. อนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 409 ถ.เจริญประเทศ  ต.ช้างคลาน อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ โทร.053-276209 

5. อนุบาลสายดรุณ 38 ซอย 7 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง    
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-278877 , 278899 

6. โรงเรียนอนุบาลวารีเชียงใหม่ 16/1 ซอย 2 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50000 โทร: 053-241163 

7. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 
8. อนุบาลวัยดรุณ 333/28 หมู่บ้านธนาวัลย์ ถ.เชียงใหม-่แม่โจ้  

ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
โทร.053-852523 
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9. โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาเชียงใหม่ 222 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ล าปาง ต.หนองผึ้ง  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร.053 – 308935-6 , 081-9506659 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษาบ้านเด็ก
ดี 

142 หมู่ 11 ต.น้ าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 
โทร.081-0310210, 085-8677698, 085-8688774 

11. อนุบาลเชียงใหม่ 135 ถนนราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-278427 

12. อนุบาลร่มเย็น 63/2 ถ.เชียงใหม่-สันก าแพง ต.ท่าศาลา  อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.053-115695 , 851042 

13. อนุบาลมยุรี 68 หมู่ 8 หมู่บ้านวรุณนิเวศน์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ โทร.053 - 806927 

14. อนุบาลบ้านคุณหมอ 273/ ซอย สุขาภิบาลแม่ริมบ้านต้นแก้ว 3 ต. ริมใต้  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร.052 - 000186 

 
3.4 กำรสร้ำงเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
           

ทางคณะผู้วิจัย ได้สร้างเครื่องมือวัดในรูปแบบของแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น Checklist ให้
เลือกตอบ และแบบปลายเปิด ให้แสดงความคิดเห็น และสร้างข้อค าถามโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษา โดยแบ่งค าถามเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ตอนที่ 2  ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนที่คาดหวังจะน าบุตรเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 คือ ความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เลือก ประเภท
ของการเรียนรู้ที่ลงทุนด้านการศึกษาให้บุตรหลาน และการสนับสนุนลงทุนด้านการศึกษาให้บุตรหลาน 

ตอนที่ 3 เหตุผลในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
3.5 กรรมวิธีทำงข้อมูล 
  

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ คณะผู้วิจัยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบสอบถามที่รับคืนทั้งหมด โดยพิจารณา
ว่าข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมมานั้น มีความถูกต้องตามที่คณะผู้วิจัยต้องการหรือถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและถูกต้องตามความเป็นจริง 
 2. ลงรหัสแบบสอบถามตามคู่มือลงรหัสที่ได้จัดเตรียมไว้ส าหรับการวิจัย 
 3. จัดท าตารางแจกแจงข้อมูลทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยน าข้อมูลที่ได้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4. ค านวณข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือวิเคราะห์ 
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3.6 สถติิที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่   ค่าความถี่ 

(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variances: ANOVA)   

เกณฑ์การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้แบ่งความถี่ของระดับ
ความส าคัญออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิด Likert  Scale  ดังต่อไปนี้ 

 -   ถ้าตอบมากที่สุด ให้      5    คะแนน 
       -   ถ้าตอบมาก  ให้      4    คะแนน 
       -   ถ้าตอบปานกลาง ให้    3    คะแนน 
       -   ถ้าตอบน้อย  ให้        2    คะแนน 

-   ถ้าตอบน้อยที่สุด ให้        1    คะแนน 
โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 5 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนนห่าง

กัน 0.80 ซึ่งได้จากการน าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 5 คะแนนลบคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดที่เป็นไปได้ คือ 1 
หารด้วยจ านวนช่วงทั้งหมด คือ 5 ช่วง จะได้ 

- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    4.21 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง    3.41 - 4.20  หมายถึง  มาก 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.61 - 3.40 หมายถึง  ปานกลาง   
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง  น้อย 
- คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 

การประเมินการรับทราบข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนที่จะน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ผู้วิจัยได้ใช้
มาตรวัดแบบไลเคอร์สเกล  (Likert Scale) โดยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดตัวแปรใน
แต่ละตัวดังนี้ 

- ถ้าตอบทราบดี  ให้    4    คะแนน 
- ถ้าตอบทราบ  ให้        3   คะแนน 
- ถ้าตอบพอรับทราบ  ให้        2    คะแนน 
- ถ้าตอบไม่เคยรับทราบ ให้ 1    คะแนน 

โดยช่วงระดับคะแนนที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง แต่ละช่วงมีระดับคะแนนห่างกัน 
0.75 ซึ่งได้จากการน าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ คือ 4 คะแนนลบคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดที่เป็นไปได้ คือ 1 หาร
ด้วยจ านวนช่วงทั้งหมด คือ 4 ช่วง จะได้ 

- ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง  ทราบดี  
- ค่าเฉลี่ย    2.70 - 3.25 หมายถึง  ทราบ 
- ค่าเฉลี่ย    1.76 - 2.50  หมายถึง  พอรับทราบ  
- ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง  ไม่เคยรับทราบ 
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บทที่  4 
กำรวิเครำะห์และประมวลผล 

 
การส ารวจความต้องการน าบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเหตุผลของ

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูนทีเ่ลือกโรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2562 คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจตามโรงเรียนอนุบาลในเมือง
เชียงใหม่จ านวน  15 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 และ 26 - 27 สิงหาคม 2562 ได้จ านวน  14 โรง แบบ
ส ารวจ จ านวน 368 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.78 จากที่แจกไปจ านวน 450 ชุด ผลการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลมีดังนี้  
 

1.อำยุของท่ำน (ผู้ปกครอง) 
ตารางที่ 4.1 ความถี่และร้อยละของอายุ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 25 ปี 2 0.54 
26 - 30 ปี 23 6.25 
31 - 35 ปี 84 22.83 
36 - 40 ปี 142 38.59 
41 - 45 ปี 61 16.58 
46 ปีขึ้นไป 24 6.52 
ไม่ระบุ 32 8.70 

รวม 368 100.00 
อำยุเฉลี่ย 38.17  38 ปี 

 
จากตารางที่ 4.1 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองมีอายุเฉลี่ยประมาณ 38 ปี โดยมีอายุระหว่าง 

36-40 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 38.59 มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 31 - 35 ปี จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.83, 41 – 45 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.58, ตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.52 , 26 – 30 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25, ต่ ากว่า 25 ปี จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.54 ตามล าดับ และไม่ระบุ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70  

 
2.สถำนภำพ   
ตารางที่ 4.2 ความถี่และร้อยละของสถานภาพของผู้ปกครอง    

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
โสด 18 4.89 
สมรส 299 81.25 
หย่าร้าง 34 9.24 
อ่ืน ๆ 1 0.27 
ไม่ระบุ 16 4.35 

รวม 368 100.00 
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จากตารางที่ 4.2  ในภาพรวม 4 ใน 5 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองมีสถานภาพสมรส จ านวน 299 
คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ หย่าร้าง  จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.24, โสด 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89, อ่ืน ๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามล าดับ และไม่ระบุ 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
 
3.วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของท่ำน (ผู้ปกครอง)       
ตารางที ่4.3 ความถี่และร้อยละของวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง    

วุฒิกำรศึกษำสูงสุด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา          3 0.82 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 1.63 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า  18 4.89 
อนุปริญญา /ปวส. /เทียบเท่า   29 7.88 
ปริญญาตรี      228 61.96 
ปริญญาโท 65 17.66 
ปริญญาเอก 5 1.36 
ไม่ระบุ 14 3.80 

รวม 368 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองกว่าครึ่งมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา
ตรี  จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 61.96  มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปริญญาโท จ านวน 65 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.66, อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88, มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช./เทียบเท่า จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89, มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.63, ปริญญาเอก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.36 ,ประถมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.82 
ตามล าดับ และไม่ระบุ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80 
 
4.รำยได้รวมโดยเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (โดยประมำณ) 
ตารางที ่4.4 ความถี่และร้อยละของรายได้รวมโดยเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนโดยประมาณ 

รำยได้รวมโดยเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (โดยประมำณ) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 20,000 บาท   31 8.42 
20,001 - 40,000 บาท 143 38.86 
40,001 - 60,000 บาท 95 25.82 
60,001 - 80,000 บาท 46 12.50 
ตั้งแต่ 80,001 บาทข้ึนไป 40 10.87 
ไม่ระบุ 13 3.53 

รวม 368 100.00 
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จากตารางที่ 4.4  ในภาพรวม 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองมีรายได้รวมโดยเฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน อยู่ระหว่าง 20,001-40,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.86 มากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่  40,001-60,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 25.82, 60,001-80,000 บาท 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50, ตั้งแต่ 80,001 บาทขึ้นไป  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87, 
ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42 ตามล าดับ และไม่ระบุ จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.53 
 
5.อำชีพ   
 ตารางที่ 4.5 ความถี่และร้อยละของอาชีพ 

อำชีพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 2 0.54 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เจ้าของกิจการ 144 39.13 
รับจ้าง /พนักงานบริษัท 90 24.46 
รับราชการ 71 19.29 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 5.16 
อ่ืน ๆ  30 8.15 
ไม่ระบุ 12 3.26 

รวม 368 100.00 
 

จากตารางที่ 4.5 ในภาพรวม 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ  จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 39.13 มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง/พนักงานบริษัท 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46, รับราชการ จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 19.29, อ่ืน ๆ จ านวน 30 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.15, พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.16, เกษตรกร จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.54 ตามล าดับ และไม่ระบุ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.26 
 

 
6.ท่ำนมีควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนระดับประถมศึกษำที่ท่ำนเลือกอย่ำงไร  
 

จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 368 คน มีผู้เสนอความคิดเห็น จ านวน 226 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.41 และไม่ระบุ จ านวน 142คน คิดเป็นร้อยละ 38.59 ผลของความคิดเห็นมี
ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.6 ความถี่และรายละเอียดความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่
เลือก 

โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

1. อนุบาลดรุณนิมิต 21 1. โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแหล่งการเรียนรู้
และอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการศึกษา และผู้เรียนมีความพึงพอใจ
และมีความสุขค่ะ 

2. มีการเรียนการสอนที่ตัวเด็กสามารถน าไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวันหรือต่อยอดความรู้ในอนาคตต่อไป
ได้และสร้างสังคมที่ดีให้แก่ตัวนักเรียน 

3. เน้นเรื่องภาษาอังกฤษและระเบียบวินัย 
4. เน้นวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอารมณ์ 

สังคมและคุณธรรม งึกงนให้เป็นคนเก่งควบคู่กับคน
ดีและเรียนอย่างมีความสุข 

5. พัฒนาตามแนวทางท่ีเด็กอยากเรียน 
6. มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีหลักสูตรที่

เน้นไปใช้จริงในปัจจุบัน 
7. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการดีทุกด้าน 
8. เน้นวิชาการ 
9. อ่านออกเขียนได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
10. เป็นไปตามเกณฑ์การศึกษา 
11. สามารถดูแลและอบรมให้ลูกได้ดี ต้องการให้ลูก

สามารถมีความรู้ความสามารถที่จะส่งผลที่ดีที่สุด
ให้แก่ลูกได้อย่างดีในรอบด้าน 

12. ดูแลเด็กนักเรียนส่งเสริมนักเรียนตามหลักสูตรของ
การศึกษา 

13. มีการจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมใน
การด าเนินชีวิต 

14. เน้นวิชาการ ภาษา และทักษะชีวิต 
15. มีความเหมาะสมในการจัดระบบการศึกษาในระดับ

อายุของเด็กและมีความใส่ใจเด็กเป็นอย่างดี 
16. คาดหวังด้านความปลอดภัยมาก่อนอันดับแรก ต่อมา

ก็ทัศนคติต่างๆในการใช้ชีวิตที่จะป้อนให้ลูกเรา 
เพราะเรื่องมรรยาทความคิดต้องสอนตั้งแต่ตอนเด็ก
ไปเรื่อยๆ ส่วนเรื่องวิชาการก็มีส่วนในการตัดสินใจ 

17. เรียนรู้อย่างเข้าใจน าไปใช้ในการอนาคตได้ค่ะ 
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

18. มีคุณภาพดูแลเรื่องระเบียบวินัยและเน้นภาษาส าคัญ 
ลูกเรียนแล้วได้ประสบการณ์และความสุขมิตรภาพที่
ดี 

19. โรงเรียนสามารถส่งเสริมความรู้ ความสามารถ มีการ
เรียนการสอนและหลักสูตรที่มีคุณภาพและปลูกงัง
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยให้กับนักเรียน 

20. ลูกจะได้รับความส าเร็จเป็นอย่างดีในการศึกษา 
21. มุ่งเน้นวิชาการ ควบคู่กับการพัฒนาตัวเอง 

สอดแทรกความสามารถพิเศษ ชูจุดเด่นในตัวลูกแล้ว
น ามาพัฒนาต่อยอดทักษะต่างๆตามความถนัด เก่ง
ด้านภาษาต่างประเทศ 

2. อนุบาลดรุณนิมิตวิทยา 20 1. หวังว่าจะมีการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อตัวเด็กไม่
เคร่งครัดกับตัวนักเรียนมากเกินไป 

2. เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้เด็กได้เรียนตามความ
สนใจและมีความสุข 

3. สามารถท าให้เด็กแข่งขันในระดับต่อๆไปได้ มี
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้และความปลอดภัย
ของเด็ก 

4. นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนตามวัย 
5. อยากเน้นห้องเรียนที่ช่วยเสริมทักษะด้าน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิตเป็นคนดีมีคุณภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

6. เป็นเด็กดี รอบรู้สังคม ธรรมชาติและวิชาการ 
7. ให้ความรู้ตามอายุที่เหมาะสมของบุตร 
8. สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและ

เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อโลก
อนาคต 

9. เด็กมีคุณภาพที่ดี 
10. มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาการ

ตามความถนัด 
11. มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่วัยและเท่าทันโลก

เทคโนโลยีต่างๆประกอบกับการเรียนการสอนทาง
วิชาการควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะ 

12. ให้ลูกได้รับความรู้ทางวิชาการ และมีการอบรมบ่ม
เพาะทักษะการเรียนรู้ที่ดี 

13. คาดหวังว่าบุตรหลานจะเป็นคนดี คนมีความสุขและ
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คนเก่ง 
14. พัฒนาด้านพฤติกรรม ประสบการณ์ชีวิต รอบรู้และ

มีสังคมที่ดี เป็นพัฒนาภาษาอังกฤษ 
15. ครอบคลุมการศึกษาในทุกๆด้านและก้ามตามทันโลก

ที่เปลี่ยนแปลงงอยู่ตลอดเวลา 
16. โรงเรียนที่ลูกจะเรียนต้องได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
17. อยากให้ทางโรงเรียนที่ได้เลือกไว้มีการจัดการเรียน

การสอนตามมาตรฐานของระบบที่ใช้กัน เพ่ือ
ประโยชน์ต่อนักเรียนเองและเน้นด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันทางสังคม 

18. โรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สอนให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและ
เรียนมีความสุข มีระบบการจัดการ การบริการ 
ปรัชญา วิสัยทัสน์และนโยบายของโรงเรียนที่มี
คุณภาพ 

19. มุ่งเน้นให้เด็กมีความสุข พร้อมทั้งสามารถสร้าง
ทักษะการด ารงเอาชีวิตในโลกยุคใหม่ได้ดี 

20. ไม่ได้คาดหวังด้านวิชาการมาก เพียงแต่ต้องการให้
เรียนแล้วมีความสุข สนุกกับการเรียน 

3. อนุบาลสวนน้อย 22 1. เรียนรู้ตามวัย (ความคิดส่วนตัว) อยากให้ลูกเรียน
ด้านพัฒนาการ EQ EF ด้านร่างกาย ไม่เน้นวิชาการ 
เน้นกิจกรรม ความชอบ/ความถนัด เด็กแต่ละคนไม่
เหมือนกัน 

2. เด็กเรียนแล้วมีความสุข ไม่เคร่งหรือเครียดมาก
จนเกินไป 

3. เด็กมีความสุขกับการเรียน 
4. คาดหวังว่าจะได้รับการอบรมพัฒนาส่งเสริมความรู้

ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีใน
ทุกด้าน 

5. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้าน IQ และ EQ ควบคู่กันไป 
6. จัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

เด็กได้รับความรู้และเกิดการเรียนรู้ที่ถาวร 
7. เน้นการสะกดอ่านภาษาไทย อังกฤษ 
8. มีโครงสร้างการจัดระดับชั้นเรียนระยะยาว ส่งเสริม

เรื่องจริยธรรม กิจกรรมมีระบบการศึกษาตามวัย 
9. เน้นการเรียนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ตาม
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ความถนัดและความสามารถของเด็ก 
10. วิชาการ สนร้างเสริมประสบการณ์และงึกปฏิบัติจริง

อย่างสมดุล 
11. มีการจัดการศึกษาให้ตรงกับตามวัย พัฒนาการ

ส่งเสริมความรู้ ความดี ความงาม และมีการบริหาร
ด้วยบรรยากาศทีสวยสะอาดครับ 

12. ความรู้คู่คุณธรรม 
13. มากต้องการให้มีความรู้ความสามารถ 
14. เน้นให้ความรู้และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด

การเรียนเสริมนอกโรงเรียน 
15. เน้นพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ร่วมกับความรู้ด้าน

วิชาการ ส่งเสริมความสามารถของเด็กในสิ่งที่ถนัด/
ทักษะที่ท าได้ดี 

16. ผู้เรียนมีความสุข 
17. เน้นให้เด็กมีความสุขในการเรียน ส่งเสริมให้มี EQ ที่

ดี อยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆในสังคมได้ดี ไม่เน้นวิชาการ
จนเกินไป และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กด้วย
ค่ะ 

18. คาดหวังว่าเด็กสามารถคิดเองต่อยอดจากท่ีสอนได้ 
ไม่ท่องจ าอย่างเดียว สามารถพลิกแพลงได้ คาดหวัง
ว่าเด็กต่องมีความสุขในการเรียน 

19. มีการสอนเน้นวิชาการพอประมาณไม่เครียดเกินไป 
ไม่แข่งขันกันสูง ไม่แจ้งผลคะแนนต่อหน้าชั้น มี
กิจกรรมให้ผ่อนคลายและเสริมทักษะด้านภาษา 

20. เน้นวิชาการควบคู่กับพัฒนาการด้านอื่นๆ 
21. คาดหวังให้ลูกมีความสุขและสนุกสนานในการที่จะ

เรียนรู้ 
22. เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้รอบด้าน เพ่ือค้นหา

ศักยภาสพในตนเองของตัวเด็ก มุ่งเน้นการ
พัฒนาการทางด้านอ่ืนควบคู่ไปกับการพัฒนาการ
ทางวิชาการ 

4. อนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 9 1. สังคมภายในโรงเรียนดี ปลอดภัย คุณครูสอนเข้าใจ 
เอาใจใส่ดูแลนักเรียนดี อาหารสะอาด 

2. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
3. การดูแลความปลอดภัย 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่
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ทันสมัย มีระบบการจัดการที่ดี 
5. อยากให้ศึกษาในโรงเรียนที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวดี เพ่ือ

น้องจะได้เป็นนักเรียนที่ดีในอนาคต 
6. เด็กๆสามารถแข่งขันกับเด็กๆจากโรงเรียนอื่นๆได้ 

เด็กสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข ไม่เครียด 
7. อยากให้ลูกๆสอบติด 
8. สามารถสอนให้เด็กมีความรู้ตามมาตรฐานและ

สามารถสอบเข้าเรียนในระดับมัธยมต่อไปได้โดยที่
เด็กมีความสามารถด้านต่างๆควบคู่ด้วย 

9. เน้นผู้เรียนเป็นหลักในการจัดระเบียบแบบแผนการ
เรียนการสอนในโรงเรียน 

5. อนุบาลสายดรุณ 16 1. ท าให้เด็กรู้สึกเท่าเทียมกันและเด็กไปโรงเรียนอย่างมี
ความสุข รู้สึกว่าอยากไปทุกวัน 

2. วิชาการดี น้องสามารถน ามาปรับใช้และสามารถอยู่
ในสังคมได้โดยไม่ถูกเอาเปรียบ 

3. อยากให้สถานศึกษานั้น ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรม ดูแลความปลอดภัยและมีการติดต่ออย่าง
รวดเร็วในเรื่องส าคัญต่างๆ 

4. วิชาการควบคู่กับการใช้ชีวิต พัฒนาทักษะรอบด้าน 
ส่งเสริมความชอบและความถนัด 

5. ให้เด็กมีความพร้อมทุกๆด้าน ทั้งการเรียน ความ
ประพฤติ กิริยามารยาท 

6. ให้เด็กมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและใน
ทุกๆด้าน 

7. มีการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการท า
กิจกรรมเสริมทักษะการใช้ชีวิต 

8. วิชาการดี การดูแลดี 
9. จัดหลักสูตรปกติและสอดแทรกการสอนโปรแกรม

ภาษาต่างประเทศแบบเข้มข้น เน้นการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด 

10. จัดการศึกษาอย่างทันยุคทันสมัย 
11. ลูกเรียนอย่างมีความสุขและความเข้าใจ 
12. พัฒนาบุตรหลานของข้าพเจ้าให้เป็นคนเก่งเต็ม

ศักยภาพ มีทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคปัจจุบัน 
13. ดูแล เข้าใจ และเข้าถึงตัวตนของนักเรียน 
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14. สอนให้นักเรียนมีความคิด เข้าใจในกระบวนการ
ต่างๆ ไม่เน้นการท่องจ า เน้นการสอนที่ให้
ประสบการณ์ 

15. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ไม่เคร่งเครียดกับ
การเรียนจนเกินไป 

16. ให้บุตรเป็นคนดีของสังคมต่อไป 
6. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 14 1. มีความสุขกับการเรียน ไม่มีความกดดัน ได้ภาษา

หลากหลาย สามารถเข้ากับเพ่ือนๆสังคมได้ 
2. วิชาการดี เด็กๆมีความสุขกับการไปเรียน ควรได้รับ

การส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับ
การศึกษา คุณครูมีความเอาใจใส่ความรู้และ
ความสามารถ 

3. อยากให้ลูกได้รับการปลูกงังทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และระเบียบวินัยควบคู่ไปกับความรู้
ทางด้านวิชาการเพ่ือจะท าให้ลูกสามารถใช้ชีวิตอย่าง
มีประสิทธิภาพในสังคมปัจจุบันได้ 

4. ความรู้ที่ได้ควรน ามาใช้ในชีวิตจริงได้ ไม่ใช่รู้แต่ในตัว
เรา ในชีวิตจริงใช้ไม่ได้ 

5. ความรู้ทางวิชาการที่สามารถน ามาใช้ในชีวิตจริงได้ 
6. อยากให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษกับจีนได้ 
7. ไม่เน้นวิชาการมากเกินไป 
8. สามารถเชื่อมต่อกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้

อย่างดี อยากให้บุตรสามารถสอบเข้าเรียนที่ต่างๆได้ 
เช่น โรงเรียนประจ าจังหวัดหรือมหาวิทยาลัยใน
จังหวัด 

9. เรียนอย่างสนุกไม่คร่ าเคร่งกับการเรียน 
10. ด้านภาษาและการด าเนินชีวิต 
11. ส่งเสริมทั้งความรู้ด้านวิชาการและคุณธรรม 
12. มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี การเรียนการสอนที่ดี 
13. เรียนรู้ตามวัย ไม่เครียด 
14. สอนอังกฤษและภาษาจีนบ้าง 

7. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็ก
เนอร์สเซอรี่ 

17 1. อยากให้โรงเรียนสอนทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน เรียนแบบบูรณาการไม่เน้นเพียงอย่าง
ใดอย่างหนี่ง 

2. ให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ เข้าใจในบทเรียน 
3. เด็กมีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษด้านฟัง พูด 



 
 

 

 

46 

โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี 
4. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระบบการจัดการต้องดีเลิศ 
5. อยากให้ลูกได้เรียนภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา คือ 

อังกฤษ - จีน ในการสื่อสารและมีความสุข 
6. ให้เรียนที่โรงเรียนใกล้ๆบ้านค่ะ 
7. อยากให้โรงเรียนได้พัฒนาในตัวของเด็กท้ังทางด้าน

การศึกษาและจริยธรรม การใช้ชีวิตในสังคมได้เป็น
อย่างดี 

8. ให้เรียนอย่างมีความสุข มีความสุขกับการไป
โรงเรียน เมื่อจบจากชั้นประถมแล้วเด็กมี
ความสามารถที่จะสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนมัธยมดีๆ
ได้ เด็กนักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
และความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ 

9. พัฒนาความรู้ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมในปัจจุบัน 

10. เน้นเรื่องภาษา 
11. คาดหวังว่าโรงเรียนจะสามารถตอบสนองต่อ

ความสามารถของลูก และสามารถดึงศักยภาพของ
เด็กออกมาได้ โดยมีผู้ปกครองส่งเสริมไปพร้อมๆกัน
ได้ 

12. มีหลักสูตรที่ดีและให้เด็กอ่านออกเขียนได้ตา
มาตรฐานของเด็กไทย 

13. จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
เหมาะสมไม่แพงเกินไป อยู่ใกล้บ้าน การรับส่ง
สะดวก ปลอดภัย 

14. ไมได้คาดหวัง 
15. บุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพ มีการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน นักเรียนมีความสุขกับการ
เรียน โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
และความสนใจเฉพาะด้าน 

16. เรียนรู้ตามหลักสูตร ควบคู่ประสบการณ์ชีวิตและ
หลักสูตรชุมชน มีการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น
แบบผสมผสาน เช่น การน าปราชญ์ชุมชนมาช่วย
สอน ฯลฯ 

17. ใกล้บ้าน 
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

8. อนุบาลวัยดรุณ 16 1. สอนให้เด็กเก่งและมีคุณธรรม 
2. จัดหลักสูตร EP ครึ่งวันทุกวัน 
3. มีการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มีคุณภาพ 

จ านวนนักเรียนในห้องมีความเหมาะสม ซึ่งคุณครู
สามารถดูแลได้ทั่วถึง ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ได้
อย่างเต็มที่ 

4. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข มีคุณธรรม และมี
ความรู้ 

5. อยากให้เน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ 
เพ่ือน าไปใช้ด้จริงมากกว่าทฤษฎี 

6. มีคุณภาพ โอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
7. สามารถสอนลูกให้เป็นคนดี มีวินัย และเรียนรู้ทาง

วิชาการ การสอนให้ลูกมีความรู้สามารถเรียนใน
อนาคตได้ดี 

8. มีการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ เด็กเรียนแล้วมี
ความสุข 

9. คาดว่าคงมีประสิทธิภาพดีพอจากที่ได้ยินจาก
ผู้ปกครองอ่ืน 

10. เน้นด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม 
11. มีการเรียนการสอนที่เด็กๆเข้าใจง่าย เรียนแล้วมี

ความสุข 
12. คาดหวังว่าโรงเรียนสามารถพัฒนาเด็กให้มีความรู้

ความสามารถยิ่งๆข้ึนไป พัฒนาให้เด็กเรียนหนังสือ
เก่งขึ้น 

13. โรงเรียนที่ไม่เน้นวิชาการมากเกินไป ลักษณะคล้าย
โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณคือการท ากิจกรรม
ประกอบการเรียนเพราะน้องจะมีความสนใจ
มากกว่าเน้นวิชาการ 

14. เมื่อได้รับการศึกษาบุตรจะได้มีการพัฒนาด้าน
สติปัญญา อ่านออกเขียนได้ การเรียนรู้เป็นไปตาม
มาตรฐานของเด็กในระดับประถม 

15. สามารถปลูกงังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ สามารถอบรมสั่งสอนให้เด็ก
ส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่ดี
ด้านการเรียน ร่างกาย สังคม ในอนาคตสามารถ
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

ประกอบอาชีพได้และเป็นคนดีของสังคม 
16. เป็นโรงเรียนที่ดีจัดการเรียนการสอนที่เน้น

กระบวนการสอนควบคู่คุณธรรมกับเด็ก 
9. โรงเรียนยุวฑูตศึกษา
พัฒนาเชียงใหม่ 

6 1. ภาษาอังกฤษ 
2. พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา 
3. ได้ความรู้ตามหลักสูตร 
4. วิชาการแน่น 
5. พูดได้ (ไทย/Eng) 
6. มีประสิทธิภาพ 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอง
ภาษาบ้านเด็กดี 

15 1. มีกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนควบคู่กันไปกับการจัด

กิจกรรมที่บูรณาการการเล่นและการสอน ไม่เน้น
วิชาการมากเกินไป เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

3. จัดการศึกษาให้เหมาะสมและไปประยุกต์ใช้ตามยุค
สมัย 

4. สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว 
5. เด็กมีความสุข 
6. มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ความ

ประพฤติ 
7. โรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันพัฒนาให้เด็ก

เป็นคนดี ช่วยเหลือสังคมได้ 
8. คิดว่าดีปลอดภัยต่อเด็ก 
9. หวังว่าควรมีหลักสูตรที่ทันสมัย 
10. ให้เด็กๆมีความสุขในการเรียน ไม่เครียดจนเกินไป 

เรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี 
11. คาดหวังในเรื่องคุณภาพทางการศึกษา ให้เป็นไปตาม

นโยบายของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
12. มีการเรียนการสอนที่ดี 
13. การดูแลที่ดีเท่าเทียม การประสานงานการปรึกษา

ระหว่างครูกับผู้ปกครอง "ความจริงใจ" คุณภาพของ
หลักสูตรตรงตามเป้าหมายที่ผู้บริหารพูดท าได้จริง 
ฯลฯ 

14. โรงเรียนสุวรรณราษฎร์วิทยาการ สันป่าตอง 
15. อยากให้เน้นเรื่องความเข้าใจในตัวเด็กเหมือน

โรงเรียนเด็กดีค่ะ 
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

11. อนุบาลเชียงใหม่ 17 1. อยากให้ลูกได้รับความรู้ให้มากท่ีสุด 
2. อ่านออกเขียนได้เมื่อขึ้นชั้นประถม 
3. หวังว่านักเรียนที่จบหลักสูตร EP จะสามารถน า

ความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงครับ 
4. ลูกจะได้รับการเรียนการสอนอย่างดีของครู ค่าเทอม

ที่ไม่แพงเกินไป ครูดีมีคุณภาพ 
5. เก่ง ดี มีสุข 
6. สร้างบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในสังคมไม่น้อยหน้า

กว่าสถาบันอ่ืน 
7. สามารถอบรมและสอนให้บุตรของผมเป็นทั้งคนดี

และคนเก่งได้ 
8. เน้นการเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียนให้นักเรียน

ได้รับความรู้จากประสบการณ์รอบตัวมากกว่าจาก
ต ารา 

9. คาดหวังการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการสอน เน้น
ประสบการณ์ มุ่งพัฒนาให้เด็กมีความเจริญเติบโตทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เด็กกล้าแสดงออก 

10. ให้เด็กได้รับการส่งเสริมทางวิชาการและทางด้าน
พัฒนาการต่างๆที่เป็นทักษะที่จ าเป็น 

11. อยากให้มีหลากหลายมากข้ึน เน้นเรียนนอก
ห้องเรียนบ้าง เพราะบางครั้งเด็กเรียนอยู่แต่ในห้อง
อาจจะเครียดเกินไป 

12. มีความประสงค์ให้โรงเรียนมีการพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองกับยุค 4.0 

13. ให้ลูกได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบและตามศักยภาพ
ภายใต้การศึกษาตามมาตรฐานรัฐ 

14. ให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามพัฒนาการอย่างมีความสุข 
15. การจัดการ Child Center 
16. เด็กควรพูด อ่าน ภาษาได้คล่องแคล่ว เรียนกับครู

ต่างชาติเจ้าของภาษา 
17. บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งไว้ 

12. อนุบาลร่มเย็น 23 1. อยากให้ลูกมีการใช้ชีวิตในสังคมและสื่อสารภาษาได้ดี 
2. เห็นความส าคัญของการเก้ือกูลกันมากกว่าการ

แข่งขันด้านวิชาการ เด็กรู้จักสมถะและมีศีลธรรม 
3. สามารถสอนเด็กให้เรียนรู้ในด้านการเรียน มารยาท 



 
 

 

 

50 

โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

การแสดงออกด้านภาษาให้ดีขึ้น 
4. มีความพร้อมในทุกๆด้าน 
5. เด็กได้ศึกษาหาความรู้สมวัย อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อม

ที่ด ีและเสริมด้านจริยธรรมที่ดีให้แก่เด็ก 
6. ให้การศึกษาและดูแลบุตรธิดาของเราได้ดี 
7. การเรียนตามมาตรฐาน 
8. อยากให้น้องได้ทั้งความรู้และกิจกรรม 
9. ได้เกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา 
10. อยากให้ลูกเก่งภาษา อยากให้เก่งด้านวิชาการ อยาก

ให้ลูกเรียนแล้วมีความสุข 
11. รู้จักเอาตัวเองให้รอดในสังคมปัจจุบัน ไม่โดนเอา

เปรียบ 
12. การสร้างวิธีคิดท่ีสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล มีระเบียบ

วินัย ตลอดจนการมีจิตสาธารณะและจิตอาสา 
13. สามารถให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ดูแลตัวเอง 

ช่วยเหลือตัวเองได้ มีการเรียนการสอนที่ดี มีสภาวะ
แวดล้อมที่ดี มีสื่อและเทคโนโลยีทันสมัย 

14. เรียนแบบให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสนุกและได้
ความรู้ 

15. มีการจัดการเรื่องการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงมีสังคมภายในที่
ดีด้วย 

16. สามารถให้เด็กเข้าใจ เรียนรู้ โดยไม่ใช้การท่องจ า
เป็นหลัก และเด็กต้องไม่รู้สึกกดดันแต่สนุกกับการ
เรียนรู้แต่ละเรื่อง 

17. มีคุณภาพ อ่านออกเขียนได้มีวินัย 
18. คาดหวังมากเพราะเพ่ืออนาคตและหน้าที่การงาน

ของตัวเด็ก 
19. สามารถต่อไปอีกระดับในที่เดียวกัน 
20. มีสภาพแวดล้อมกว้างขวาง สะอาด ร่มรื่น มีสื่อการ

สอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
21. การดูแลบุตร  การศึกษาการสอนที่ดี 
22. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนและมีหลักสูตรที่มี

คุณภาพมาตรฐานมีประโยชน์ต่อบุตรหลานให้มี
ความส าเร็จ 

23. เด็กเรียนอย่างมีความสุข ครูเอาใจใส่ 



 
 

 

 

51 

โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

13. อนุบาลมยุรี 11 1. เด็กมีการพัฒนาทุกด้าน 
2. เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก 
3. โรงเรียนช่องฟ้าซิงเซิงวานิชบ ารุง 
4. มีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวัยของเด็กในทุก

ระดับชั้น มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเรียนอย่างมีความสุข 
5. โรงเรียนสารสาสน ์
6. คาดหวังว่าจะสอนหนังสือได้ดี และดูแลเด็กนักเรียน

ให้มีความประพฤติดี 
7. อยากให้บุตรได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี บุคลากรมี

ความรู้และสามารถสอนบุตรได้อย่างเต็ม
ความสามารถ 

8. เด็กสนุกกับการเรียนและได้ความรู้จากกิจกรรมที่ท า 
9. สามารถดแูลบุตรหลานและให้ความรู้แก่เด็กอย่าง

เต็มที่ 
10. มีการเรียนรู้ทั้งในห้องและเรียนรู้นอกสถานที่ พบ

เจอเรียนรู้กับสถานการณ์จริง 
11. พัฒนาความรู้ความสามารถเด็ก พัฒนาอารมณ์ มี

ความปลอดภัย อนามัยดี 
14. อนุบาลบ้านคุณหมอ 19 1. ใส่ใจในเรื่องอาหาร สิ่งแวดล้อม อารมณ์ของเด็ก 

2. เน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อมี
ศักยภาพเท่าเทียมสู่ระดับเอเชีย 

3. ดีที่สุดและเหมาะสมตามหลักสูตรสากล 
4. นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมอย่าง

หลากหลาย เต็มตามศักยภาพของเด็ก 
5. คาดหวังให้น้องอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาอังกฤษ

พูดได้ 
6. คาดหวังให้น้องอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาอังกฤษ

พูดได้ 
7. ให้ลูกไปโรงเรียนอย่างมีความสุข มีความรู้

ความสามารถตามวัยวุฒิ 
8. มีวิชาการดี เอาใจใส่ต่อบุตร สอนเน้นคุณธรรม 

จริยธรรม ค่าเทอมไม่แพงมากจนเกินไป 
9. เด็กมีพัฒนาการตามอายุและมีความพร้อมด้านภาษา

ให่ทันในยุคปัจจุบัน ไม่เน้นการเรียนที่เคร่งเครียด
เกินไป มีกิจกรรมให้เด็กได้งึกประสบการณ์การคิด
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

รำยละเอียดควำมคำดหวังต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ระดับประถมศึกษำที่เลือก 

การกล้าแสดงออกไปพร้อมๆกัน 
10. มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม วิชาการเด่นและเก่ง

ภาษา 
11. มีหลักสูตรการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
12. มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่พร้อม 
13. มาตรฐานเท่าโรงเรียนในเมือง 
14. อ่านเขียนได้ นิสัยดี 
15. โรงเรียนมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพทั้งโรงเรียน

และบุคลากร 
16. มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี สอนให้เด็กได้คิดตาม

ด้วย ไม่ได้สอนแต่วิชาการอย่างเดียวแต่ในทางปฏิบัติ 
เด็กสามารถน าไปปรับใช้ในอนาคตได้ 

17. คาดหวังให้การเรียนของนักเรียนมีศักยภาพที่ดี อ่าน
ออกเขียนได้ เข้าใจง่าย 

18. คาดหวังพอสมควร 
19. มีความเอาใจใส่การเรียนของเด็ก 

รวมทั้งสิ้น 226  
 
7.ท่ำนมีกำรวำงแผนกำรศึกษำโดยเลือกโปรแกรมกำรเรียน/หลักสูตรใดของโรงเรียนให้แก่บุตรหลำน 
ตารางที่ 4.7 ความถี่และร้อยละของการวางแผนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน 

แผนกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1.หลักสูตรปกติ     160 43.48 
2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)    120 32.61 
3.แผนการเรียนภาษาจีน    8 2.17 
4.หลักสูตรนานาชาติ     1 0.27 
5. ยังไม่ได้ตัดสินใจ 44 11.96 
6.เลือก 2 หลักสูตร 10 2.72 
ไม่ระบุ 25 6.79 

รวม 368 100.00 
 

จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนมีการวางแผนการศึกษาโดยเลือกโปรแกรมการ
เรียน/หลักสูตรปกติให้แก่บุตรหลาน มากที่สุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48  รองลงมา ได้แก่ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 32.61,เลือก 2 หลักสูตร จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.72,แผนการเรียนภาษาจีน   จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.17,หลักสูตรนานาชาติ  จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 ตามล าดับ และในจ านวนนี้ มีกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
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เลือกโปรแกรมการเรียน/หลักสูตรให้แก่บุตรหลาน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.96 และ ไม่ระบุ 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.79 
 
8.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อ 
ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ทำงกำยภำพ 4.62 0.53 มำกที่สุด 92.41 
1. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม 
สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ดี 

4.69 0.50 มากที่สุด 93.80 

2. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย และเพียงพอ 

4.48 0.60 มากที่สุด 89.51 

3. โรงเรียนมีมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

4.71 0.51 มากที่สุด 94.17 

4. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.61 0.53 มากที่สุด 92.18 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 4.56 0.55 มำกที่สุด 91.25 
1. โรงเรียนมีการจัดการ การบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
และนโยบายของโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

4.51 0.55 มากที่สุด 90.27 

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม 

4.48 0.55 มากที่สุด 89.67 

3. โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติ งาน ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

4.59 0.53 มากที่สุด 91.84 

4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มี
คุณภาพมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อความส าเร็จใน
เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต 

4.65 0.52 มากที่สุด 93.02 

5. โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการที่ส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และกระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย 

4.66 0.51 มากที่สุด 93.24 

6. โรงเรียนมีการปลูกงังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย 
ความประพฤติ บุคลิกภาพและมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.73 0.46 มากที่สุด 94.60 

7. โรงเรียนมีการสอนภาษาต่างประเทศโดยครู
ต่างประเทศเจ้าของภาษา 

4.47 0.64 มากที่สุด 89.43 

8. โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ 

4.56 0.57 มากที่สุด 91.23 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อ 
ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

9. มีการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนต่างๆและน าข้อมูลไป
เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ 

4.40 0.66 มากที่สุด 87.92 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร 4.53 0.58 มำกที่สุด 90.65 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีชื่อเสียง มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักพัฒนาและให้ความสนใจ
สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.43 0.63 มากที่สุด 88.63 

2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการ
สอนและเอาใจใส่ งึกการมีระเบียบวินัยให้แก่บุตรเป็น
อย่างดี 

4.63 0.54 มากที่สุด 92.66 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพนักเรียน 4.46 0.61 มำกที่สุด 89.30 
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านดนตรี 
กีฬาเป็นที่ประจักษ์ 

4.22 0.65 มากที่สุด 84.47 

2. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนและส าเนียงเหมือนเจ้าของภาษา 

4.31 0.68 มากที่สุด 86.21 

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ วิธีคิด มุมมองที่เป็นสากลและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.56 0.59 มากที่สุด 91.17 

4. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้า
แสดงออก มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

4.63 0.55 มากที่สุด 92.53 

5. เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มี
พัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถ
เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย
ได้อย่างต่อเนื่อง และประกอบ  อาชีพได้ 

4.60 0.56 มากที่สุด 92.10 

ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 4.28 0.64 มำกที่สุด 85.55 
1. โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

4.15 0.67 มาก 82.94 

2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
โรงเรียนโดยการเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

4.41 0.61 มากที่สุด 88.16 

ปัจจัยด้ำนรำคำ 4.34 0.71 มำกที่สุด 86.87 
1. มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
คุณภาพและบริการ 

4.49 0.61 มากที่สุด 89.78 

2. ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนหรือ
สามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน 

4.25 0.79 มากที่สุด 85.08 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อ 
ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

3. โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการดูแลนักเรียนหลังเลิก
เรียนและคิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

4.29 0.77 มากที่สุด 85.88 

4. โรงเรียนมีการจัดงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน 

4.34 0.68 มากที่สุด 86.72 

ปัจจัยทำงสังคม 4.03 0.81 มำก 80.69 
1. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มี
ผลงานเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กท่ีจบ
การศึกษาออกไป 

4.23 0.72 มากที่สุด 84.54 

2. โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน
และโรงเรียนอื่น 

4.26 0.67 มากที่สุด 85.12 

3. เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเรียนมาและมี
เครือข่ายศิษย์เก่าท่ีแข็งแกร่งและกว้างขวาง 

3.87 0.89 มาก 77.42 

4. มีพ่ี / ลูกพ่ีลูกน้อง / ญาติ /เพื่อนๆ ของลูก ก าลังศึกษา
อยู่ในโรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อ 

3.78 0.97 มาก 75.70 

ปัจจัยด้ำนบริกำร 4.47 0.66 มำกที่สุด 89.37 
1. โรงเรียนมีสวัสดิการส าหรับนักเรียนที่ดี เช่น ประกัน
อุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ 

4.44 0.68 มากที่สุด 88.88 

2. โรงเรียนมีระบบงาน การบริการ และการอ านวยความ
สะดวกรวดเร็วเมื่อผู้ปกครองไปติดต่อ 

4.49 0.63 มากที่สุด 89.86 

 
จากตารางที่ 4.8 ภาพรวมของปัจจัยที่มีอิทธิพล พบว่า ระดับความส าคัญของรายละเอียดของ

ประเด็นในภาพรวมที่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญเป็น 3 ล ำดับแรก คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ทางกายภาพ ( x =4.62) ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา ( x =4.56) ปัจจัยด้านบุคลากร ( x =4.53) โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด และให้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้ายในประเด็น ปัจจัยทางสังคม ( x =4.03)  
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

เมื่อแยกการพิจารณารายละเอียดของประเด็นในแต่ละปัจจัย พบว่า  
ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ : ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง

ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.62) โดยในส่วนของรายการที่มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนมีมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ( x =4.71) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม สะอาด 
ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ด ี( x =4.69) โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( x =4.61) โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย 
และเพียงพอ ( x =4.48) ตามล าดับ 
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ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา : ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.56) โดยในส่วนของรายการที่มีระดับความส าคัญอยู่ ในระดับมาก
ที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนมีการปลูกงังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย 
ความประพฤติ บุคลิกภาพและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ( x =4.73) โรงเรียนมี
กิจกรรมและนันทนาการที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย ( x =4.66) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อความส าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ( x =4.65) โรงเรียนมี
ระบบบริหาร ระบบปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูล  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ( x =4.59) โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตาม
เกณฑ์ ( x =4.56) โรงเรียนมีการจัดการ การบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์  และนโยบายของโรงเรียนที่มี
คุณภาพมาตรฐานสากล ( x =4.51) โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เน้นการมีส่วนร่วม ( x =4.48) โรงเรียนมีการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูต่างประเทศเจ้าของภาษา ( x =
4.47) มีการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนต่างๆและน าข้อมูลไปเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ  ( x =4.40) 
ตามล าดับ 

ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านบุคลากร : : ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.53) โดยในส่วนของรายการที่มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอน
และเอาใจใส่ งึกการมีระเบียบวินัยให้แก่บุตรเป็นอย่างดี ( x =4.63) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีชื่อเสียง มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักพัฒนาและให้ความสนใจสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
( x =4.43) ตามล าดับ 

ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านคุณภาพนักเรียน : ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.46) โดยในส่วนของรายการที่มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้า
แสดงออก มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ( x =4.63) เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง และประกอบ  อาชีพได้ ( x =4.60) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคิด มุมมองที่เป็นสากลและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ( x =4.56) นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและส าเนียงเหมือนเจ้าของภาษา ( x =
4.31) นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬาเป็นที่ประจักษ์ ( x =4.22) ตามล าดับ 

ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.28) โดยในส่วนของรายการที่มีระดับความส าคัญ
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนโดยการเข้าถึงพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ( x =4.41) นอกจากนี้ในส่วนของรายการที่ระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก  คือ โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัด
ขึ้น ( x =4.15)  

ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านราคา : : ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x =4.34) โดยในส่วนของรายการที่มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับ
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงคุณภาพและบริการ 
( x =4.49) โรงเรียนมีการจัดงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  ( x =4.34) โรงเรียนมี
ทุนการศึกษาและมีการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนและคิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ( x =4.29) ผู้ปกครอง
สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนหรือสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้กรณีที่มีความจ าเป็น
หรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน ( x =4.25) ตามล าดับ 

ระดับความส าคัญของปัจจัยทางสังคม : : ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก ( x =4.03) โดยในส่วนของรายการที่มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน ( x =
4.26) เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กที่จบการศึกษาออกไป ( x =4.23) 
ตามล าดับ 

นอกจากนี้ในส่วนของรายการที่ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเรียนมาและมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งและ
กว้างขวาง ( x =3.87) มีพ่ี / ลูกพ่ีลูกน้อง / ญาติ /เพ่ือนๆ ของลูก ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่จะน าบุตรไป
ศึกษาต่อ ( x =3.78) ตามล าดับ 

ระดับความส าคัญของปัจจัยด้านบริการ : ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x =4.47) โดยในส่วนของรายการที่มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ โรงเรียนมีระบบงาน การบริการ และการอ านวยความสะดวกรวดเร็วเมื่อ
ผู้ปกครองไปติดต่อ ( x =4.49) โรงเรียนมีสวัสดิการส าหรับนักเรียนที่ดี เช่น ประกันอุบัติเหตุหรือประกัน
สุขภาพ ( x =4.44) ตามล าดับ 
 
9.ท่ำนมีข้อมูลมำกน้อยเพียงใดเกี่ยวกับคุณภำพของโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อท่ีสอดคล้อง
กับปัจจัยข้ำงต้นที่กล่ำวมำ 
ตารางที่ 4.9 ความถี่และร้อยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีข้อมูลคุณภาพของโรงเรียนที่จะน าบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อ 

ควำมคิดเห็น จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ทราบดี 83 22.55 
ทราบ 167 45.38 
พอรับทราบ  108 29.35 
ไม่เคยรับทราบ 2 0.54 
ไม่ระบุ 8 2.17 

รวม 368 100.00 
ค่ำเฉลี่ย 2.92/72.99% ทรำบ 

ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.74 
 

จากตารางที่ 4.9  ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของ
โรงเรียนที่จะน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่สอดคล้องกบัปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา ( x =2.92/72.99%) 
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10.ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 
จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 368 คน มีผู้เสนอความคิดเห็น จ านวน  132  

คน คิดเป็นร้อยละ 35.87 และไม่ระบุ จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 64.13 ผลของความคิดเห็นมีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.10 ความถี่และรายละเอียดความคิดเห็นที่ท่านมีต่อโรงเรียนที่จะน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
จากข้อมูลที่ท่านได้รับ 

โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 

1. อนุบาลดรุณนิมิต 13 1. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ การ
เดินทางสะดวก 

2. เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานทางด้านการศึกษา 
ส่งเสริมกิจกรรมในหลายๆด้านและผู้เรียนพึง
พอใจค่ะ 

3. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีการเรียนการ
สอนทีม่ีคุณภาพ สังคมท่ีดี 

4. มีชื่อเสียง มีศาย์เก่าท่ีมีชื่อเสียงเป็นฐานเชื่อม
ปูทางให้กับเด็กๆการเรียนการสอนมี
มาตรฐาน 

5. อยากให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข การบ้าน
เสาร์- อาทิตย์มีเล็กน้อยเพ่ือให้เด็กใช้เวลา
เสาร์ - อาทิตย์ไปเรียนรู้/แสวงหา
ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากโรงเรียนและเพ่ือ
ลดความเครียดให้เด็กเติบโตตามวัย 

6. ไม่เคร่งครัดในวิชาการมากจนเกินไป เน้น
พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและน า
กิจกรรมเข้าร่วมกับการเรียน 

7. วิชาการเด่น เด็กได้รับการศึกษามาตรฐานจบ
ไปแล้วสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่ตั้งไว้
ได้ 

8. ชื่อเสียงที่มีมานาน 
9. เป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนที่ดี 
10. ก าลังอยู่ในช่วงตัดสินใจค่ะ ขอดูความสามารถ

ของลูกก่อนว่าสามารถไปที่ไหนได้ค่ะ 
11. มีทักษะ ประสบการณ์ สามารถด าเนินชีวิตได้

ในอนาคต 
12. มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอนในระดับที่

ดีมากอย่างต่อเนื่อง 
13. สะสมชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลานาน ผลิต
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 
บุคลากรที่มีคณุภาพสู่สังคม ปลูกงังให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีวิสัยทัศน์และการ
เอาตัวรอดในสังคม 

2. อนุบาลดรุณนิมิตวิทยา 14 1. การสอนการเรียนดีมีมารยาท 
2. มีคุณภาพและสะดวกในการรับส่งค่ะ 
3. โรงเรียนที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดีมี

ประสิทธิภาพที่จะท าให้นักเรียนมีความรู้เป็น
คนดีคนเก่งมีความสุขและสามารถศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย
ได้อย่างต่อเนื่อง 

4. โรงเรียนได้มาตรฐาน มีการวางระบบที่ดี ให้
ลูกโตเป็นเด็กที่ดีในอนาคต 

5. ไม่เน้นวิชาการมากเกินไป สอนให้นักเรียน
รู้จักเรียนรู้และคิดเอง เอาตัวรอดได้ด้วย
ตัวเอง 

6. เนื่องจากโรงเรียนที่คาดว่าจะย าเข้าเรียนเพรา
เป็นศิษย์เก่า โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 

7. อยากให้โรงเรียนส่งเสริมให้บุตรหลานเป็นคน
ดี คนมีความสุขและเป็นคนเก่ง 

8. ต้องเป็นโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ 
9. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีการจัดการเรียน

การสอนที่ดีเป็นเวลานานและมีค่าธรรมเนียม
การเรียนที่เหมาะสมค่ะ 

10. เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ใกล้บ้าน รับส่ง
สะดวก 

11. เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนพร้อมทั้ง
เทคโนโลยีเครื่องมือสื่อที่ทันสมัย มีความ
พร้อมแก่ผู้เรียนทุกด้าน 

12. มีบุตรที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าว 
13. น่าสนใจ โรงเรียนมีชื่อเสียง จัดการเรียนการ

สอนดี ส่งเสริมผู้เรียนทุกด้าน สามารถน า
ความรู้ไปศึกษาต่อในระดับสูงและมีอนาคตที่
ดีต่อไป 

14. เป็นที่น่าพึงพอใจและน่าไว้วางใจที่จะให้บุตร
เข้าเรียนต่อได้ 
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 

3. อนุบาลสวนน้อย 11 1. เป็นโรงเรียนที่สามารถมอบความรู้จากผู้ที่มี
ความรู้จริงๆมาสอน 

2. โรงเรียนที่คาดหวัง 
3. เป็นโรงเรียนที่คุณแม่จบการศึกษามาและ

สะดวกในการไปรับ - ส่งค่ะ 
4. ตามความคาดหวัง 
5. คิดว่าเป็นโรงเรียนที่เหมาะสมกับตัวเด็กมาก

ที่สุดแล้ว 
6. ครูผู้สอนดูแลใกล้ชิด มีความสามารถ 
7. อยากได้รับข้อมูลการตัดสินใจเพ่ิมเติมเพ่ือง่าย

ต่อการตัดสินใจ 
8. รับฟังความเห็นของผู้ปกครอง นอกจาก

หลักสูตรที่เน้นวิชาการ ภาษาต่างประเทศ 
ควรมีหลักสูตรที่เน้นทักษะการปฏิบัติ
ประสบการณ์ชีวิตแต่วิชาการพอประมาณ 

9. โรงเรียนมีคุณภาพ ชื่อเสียงยาวนาน นักเรียน
มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม 

10. จะต้องมีการบริหารงานทางด้านบุคคลและ
การจัดการด้านการสอนที่ดี 

11. ทราบว่าจะน าบุตรหลานไปเรียนต่อท่ีไหนให้
เหมาะกับบุตร 

4. อนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ 8 1. ไปเรียนกับพ่ีชายที่โรงเรียนใหม่ค่ะ 
2. สะดวกแก่การรับส่งและติดต่อกับนักเรียน 
3. สิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัย คุณครูเอาใจใส่

นักเรียนดี 
4. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและมีสังคมคุณภาพดี 
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี 
6. เป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้าน สิ่งแวดล้อมดี และ

เป็นโรงเรียนที่สะอาด มีชื่อเสียง 
สภาพแวดล้อมดี 

7. เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพครบทุกด้าน มีความ
พอใจที่จะน าลูกไปเรียน 

8. เป็นโรงเรียนที่เห็นความส าคัญในบทเรียน
อย่างเคร่งครัดท าให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง 
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 

5. อนุบาลสายดรุณ 10 1. เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน 
2. อยากให้ปรับค่าธรรมเนียมการเรียนอยู่ใน

เกณฑ์ที่ผู้ปกครองเข้าถึงได้กับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

3. เป็นโรงเรียนที่สามารถส่งเสริมบุตรหลานของ
ข้าพเจ้าได้เต็มตามศักยภาพ 

4. ไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มาถูกต้องหรือไม้ 
5. โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ ปลูกงังคุณธรรมตามหลักคริสต์ศาสนา 
พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกบน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. การคัดเลือกโรงเรียนจากปัจจัยต่างๆที่แจ้งไป
ข้างต้น แต่ต้องดูจากความพึงพอใจของลูก
เป็นส าคัญด้วย 

7. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนสะอาด 
รับส่งสะดวก 

8. ข้อมูลจากผู้ปกครองที่มีลูกเรียนที่โรงเรียนนั้น
ค่ะ และวิสัยทัศน์และนโยบาย แผนการสอน
ของโรงเรียน 

9. คิดว่าโรงเรียนที่จะน าบุตรไปเรียนต่อนี้เป็น
โรงเรียนที่ได้มาตรฐานและคุณภาพตรงตาม
ต้องการแฃะน่าจะเป็นโรงเรียนที่ให้สิ่งที่ดีที่สุด
แก่บุตร ทั้งในเรื่องการศึกษาและการปลูกงัง
ความดีงามที่ดทีี่สุด 

10. เด็กไม่กดดัน สังคมดี 
6. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 4 1. เป็นโรงเรียนที่เป็นที่ต้องการของหลายท่านที่

จะให้ศึกษาต่อและเป็นโรงเรียนที่คาดหวังให้
ลูกของเราได้เข้าศึกษา 

2. เป็นโรงเรียนที่ดี สะอาด ปลอดภัย เด็กๆมี
ความสุขที่ได้ไปโรงเรียน 

3. ดี มีคุณภาพ มีการงึกสอนที่ทันสมัย สามารถ
ท าให้บุตรศึกษาได้อย่างดียิ่งขึ้นไป 

4. ไม่ได้เน้นโรงเรียนมีชื่อเสียงมากน้อยเพียงใด 
แต่เน้นที่สิ่งแวดล้อมโรงเรียน การเรียนการ
สอนที่จะท าให้เด็กได้ภาษาและเข้าสังคมได้ 
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 

7. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กเนอร์
สเซอรี่ 

14 1. โรงเรียนน่าจะพัฒนาศักยภาพของบุตรให้ดี
ขึ้นได้ 

2. ยังลังเลที่จะเลือกโรงเรียน สอบถามข้อมูล
จากผู้ปกครองท่านอื่น 

3. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง คาดหวังว่าบุตร
หลานต้องได้รับความรู้สูงสุดเป็นคนดีมี
คุณธรรม 

4. เป็นโรงเรียนใกล้บ้านและมีครูบาอาจารย์ที่
ดูแลหลังจากสอบถามผู้ปกครองอ่ืนๆที่น า
บุตรเข้าก่อนหน้านี้แล้วและไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปค่ะ 

5. โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านการสอนและ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นครูด้านภาษาโดยตรง 

6. จัดระบบการศึกษาดี เด็กนักเรียนที่จบมามี
คุณภาพ มีชื่อเสียง 

7. ทางโรงเรียนเพิ่มการเรียนการสอนดีๆดูแล
เด็กดี 

8. ส่วนตัวชอบโรงเรียนนี้เพราะสมัยเรียนวิศวะ
และท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งตอนป.ตรีและป.
โทก็จบจากท่ีนี่ โรงเรียนสอนให้เรารู้สึกว่าคน
เหล่านี้ไม่เป็นน้ าเต็มแก้วค่ะ มารยาทดีและ
พูดเพราะด้วยค่ะ 

9. มีมาตรฐานตามหลักสากล เน้นทางด้านภาษา
มากขึ้น 

10. โรงเรียนอยู่ในเขตอ าเภอที่อาศัยอยู่ใกล้บ้าน 
เนื่องจากเด็กยังมีอยู่น้อยอยู่จึงต้องดูแลให้อยู่
ใกล้ชิด 

11. ปัจจัยต่างๆที่มีพอต่อการตัดสินใจต่อคุณภาพ
การศึกษา การดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน 
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ไม่ไกล
เกินไป มีผลมากๆต่อการตัดสินใจ 

12. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการและ
คุณภาพของเด็กท่ีจบการศึกษาออกไป เป็น
โรงเรียนที่มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งและ
กว้างขวาง 
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 

13. มีความคาดหวังในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นโดยมีคุณภาพและองค์ความรู้สามารถ
แข่งขันจนประสบบความส าเร็จในชีวิต 

14. เห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและต้องท าให้
ลูกหลานได้เรียนหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

8. อนุบาลวัยดรุณ 12 1. การเรียนการสอนที่ดี 
2. เป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนดี 

นักเรียนมีคุณภาพ 
3. ทราบข้อมูลจากบุคคลปากต่อปาก 
4. มีการเรียนการสอนที่ดี มีระบบทันสมัย มีการ

เดินทางรับส่งสะดวก ค่าเรียนเหมาะสม 
5. เป็นโรงเรียนที่มีปัจจัยทุกด้าน 
6. ได้ยินจากผู้คนรอบข้างเรื่องประสิทธิภาพ

พอสมควรเลยคิดว่าน่าจะดีสู้ที่อ่ืนได้อยู่บ้าง
หากจบการศึกษาไป 

7. มี Program Math&Science 
8. เป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนแบบการใช้

หลากหลายภาษาและมีการงึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
ทักษะในการใช้ชีวิตประจ าวัน 

9. ต้องมีการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
บุคลากรมีคุณภาพ โรงเรียนที่มียอมรับ 

10. ตอนนี้ก าลังศึกษาข้อมูลโรงเรียนต่างๆยังไม่ได้
ตกลงว่าจะเรียนต่อที่ไหน 

11. เป็นโรงเรียนที่เน้นวิชาการ บุตรมีความรู้
เทียบเท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน 

12. เป็นโรงเรียนที่มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการสอนและเอาใจใส่ต่อ
นักเรียนเป็นอย่างดี เป็นโรงเรยีนที่นักเรียน
เรียนแล้วมีความสุข ส่งเสริมให้เด้กกล้า
แสดงออกและให้ประสบการณ์ใหม่ๆแก่
นักเรียน เพ่ือสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

9. โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
เชียงใหม่ 

1 1. หลักสูตร 

10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา
บ้านเด็กดี 

9 1. การดูแลเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพทางสังคม
และวิชาการไปควบคู่กัน โดยเด็กนักเรียนไม่
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 
รู้สึกกดดันด้านการเรียนการสอนมากเกินไป 

2. ได้ศึกษามาอย่างดีจากการสอบถามและมั่นใจ
ในคุณภาพการศึกษา 

3. เด็กมีความสุขที่จะอยากจะเรียน 
4. ใกล้บ้านไปมาสะดวก 
5. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในด้านการศึกษา

อย่างมาก 
6. เด็กๆสามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียนใหม่ได้

ง่าย 
7. ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่เน้นภาษาท่ี 2 

และท่ี 3 มากขึ้น จึงอยากจะส่งเสริมบุตร
หลานตามความเหมาะสมในหลายๆปัจจัย 
เพ่ือคุณภาพที่ดีต่อไปค่ะ 

8. โรงเรียนมีคุณภาพดีค่ะ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครองที่จะงากลูกเข้าศึกษาต่อ 

9. โดยปกติมองจากภายนอกทุกโรงเรียนดีมาก 
หากแสดงความคิดเห็นต้องได้รับบริการจริง
จากโรงเรียนนั้นถึงจะแสดงความคิดเห็นได้ 

11. อนุบาลเชียงใหม่ 13 1. ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่
ยอมรับทั่วไป 

2. เป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กดี มีคุณธรรม แล้วเด็ก
จะสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเอง 

3. ทางด้านชื่อเสียงของโรงเรียนมีคุณภาพโดยวัด
จากเด้กที่จบการศึกษา พัฒนาการศึกษาเด้กอ
ย่างต่อเนื่องและเด็กมีสังคมและวัฒนธรรม
อย่างเหมาะสม 

4. ก็จะให้บุตรเข้าเรียนต่อที่เดิมและโปรแกรม
เดิมค่ะ 

5. ควรมีการแนะน าผู้ปกครองเมื่อใกล้ถึงเวลาที่
ทางโรงเรียนเปิดรับชั้นป.1 

6. เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพจัดการเรียนที่เน้น
นักเรียนทุกระดับโดยยกคุณภาพในภาพรวม 

7. เป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดที่มีชื่อเสียง
มายาวนาน เด้กๆที่จบไปมีคุณสมบัติ 
ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การ
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 
แก้ปัญหา สามารถเข้าเรียนในสถาบันที่มี
ชื่อเสียงในระดับสูงๆและเป็นที่ยอมรับท
ทางการศกึษาได้โดยส่วนมาก 

8. จากประสบการณ์การพูดคุยสอบถามจาก
ผู้ปกครองที่มีบุตรจบจากโรงเรียนที่จะน าบุตร
เข้าศึกษาต่อ ส่วนใหญ่บอกว่าค่อนข้างดี เด็ก
ไม่เครียดจนเกินไป 

9. เป็นโรงเรียนที่ดีมาก มีชื่อเสียง สามารถอบรม
และสอนเด็กให้เป็นคนดีและคนเก่งได้ 

10. เป็นโรงเรียนดี ใจกลางเมือง ใกล้ที่ท างาน 
น าพานักเรียนสู่ระดับประถม 

11. มีบุคลากรตรงกับสายการเรียนที่จะน าบุตร
หลานเข้าเรียนและเป็นที่ไว้วางใจมาอย่าง
ยาวนาน 

12. กราบขอบพระคุณท่ีให้ความรู้และพัฒนาการ
เรียนของลูกได้ดีขึ้นครับ 

13. เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
12. อนุบาลร่มเย็น 15 1. เป็นโรงเรียนที่สอนการเรียนได้ดี มีระบบ 

และเน้นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
2. โรงเรียนมีชื่อเสียงในระดับปานกลาง ค่าเทอม

เหมาะสม 
3. เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยของ

ลูกหลาน 
4. เป็นโรงเรียนที่ดี มีมาตรฐานสูง เด็กนักเรียนที่

ก าลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาแล้วมี
คุณภาพเป็นที่ประจักษ์ 

5. เป็นโรงเรียนที่มมีาตรฐานเรื่องการเรียนการ
สอน เน้นกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม 

6. ได้มาตรฐานการสอน ค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก มี
การดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีความปลอดภัยต่อ
นักเรียน 

7. ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไร 
8. เป็นโรงเรียนที่แม่เป็นศิษย์เก่า 
9. เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี 

มีพ่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าว 
10. มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมี
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โรงเรียน จ ำนวน 
ควำมคิดเห็น 

ควำมคิดเห็นที่ท่ำนมีต่อโรงเรียนที่จะน ำบุตรหลำน
เข้ำศึกษำต่อจำกข้อมูลที่ท่ำนได้รับ 
สภาพแวดล้อมรวมถึงสังคมภายในโรงเรียนที่
ดี 

11. เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมปลาย การ
จัดการเรียนการสอนดี 

12. นักเรียนมีคุณภาพจบมาอ่านออกเขียนได้ 
13. มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีการ

พัฒนาการเรียนการสอนและองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

14. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่
มีคุณภาพมาตรฐาน 

15. ยังน้อยอยู่ 
13. อนุบาลมยุรี 4 1. มีการจัดการเรียนการสอนที่เด็กได้รับการ

พัฒนา ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองมีก าลัง 
2. มีจ านวนนักเรียนไม่มากจนเกินไป ทาง

โรงเรียนน่าจะดูแลด้านการเรียนและ
พฤติกรรมเด็กได้อย่างทั่วถึง 

3. อยู่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก เรียนที่เดียวกับพี่
ผิง 

4. โรงเรียนมีความน่าเชื่อถือที่จะสามารถดูแล
อบรมสั่งสอนบุตรหลานของข้าพเจ้าได้ดีค่ะ 

14. อนุบาลบ้านคุณหมอ 4 1. สอนเด็กนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
2. อยากให้คุณครูดูแลเด็กอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 
3. อยากให้ครูเน้นการออกเสียงและตรวจสอบ

สมุดที่นักเรียนได้ท าว่าถูกต้องหรือไม่ 
4. โรงเรียนสามารถสอนบุตรหลานให้มีศักยภาพ

ที่ดีได้ 
รวมทั้งสิ้น 132  
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11. กำรทดสอบสมมติฐำน 
การศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลที่มีต่อการน าบุตรหลานเข้าศึกษา

ต่อในโรงเรียนระดับประถมศึกษา คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบด้วยวิธีทางสถิติโดยใช้การทดสอบ  ANOVA 
ในการทดสอบความสัมพันธ์ ดังนี้ 

 
11.1 ระดับกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบำลกับระดับควำมส ำคัญของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการศึกษากับระดับความส าคัญของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ทำง
กำยภำพ 

      

1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่ง
การเรยีนรู้ที่สวยงาม สะอาด ถูก
สุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงสงัคม
ภายในที่ด ี
 

ประถมศึกษา          3 4.33 0.58 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.67 0.52 มากที่สุด 93.33 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.28 0.67 มากที่สุด 85.56 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.59 0.50 มากที่สุด 91.72 

ปริญญาตรี      228 4.71 0.49 มากที่สุด 94.30 

ปริญญาโท 65 4.80 0.40 มากที่สุด 96.00 
ปริญญาเอก 5 4.60 0.55 มากที่สุด 92.00 
รวม 354 4.69 0.50 มากที่สุด 93.84 

2.โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอ 
 

ประถมศึกษา          3 4.33 0.58 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.33 0.59 มากที่สุด 86.67 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.45 0.63 มากที่สุด 88.97 

ปริญญาตรี      227 4.49 0.61 มากที่สุด 89.87 

ปริญญาโท 65 4.46 0.61 มากที่สุด 89.23 

ปริญญาเอก 5 4.20 0.45 มาก 84.00 
รวม 353 4.47 0.60 มากที่สุด 89.41 

3.โรงเรียนมีมาตรการและระบบรกัษา
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมี

ประถมศึกษา          3 4.67 0.58 มากที่สุด 93.33 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.83 0.41 มากที่สุด 96.67 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ประสิทธิภาพ 
 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.39 0.70 มากที่สุด 87.78 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.79 0.49 มากที่สุด 95.86 

ปริญญาตรี      228 4.71 0.48 มากที่สุด 94.12 

ปริญญาโท 65 4.75 0.56 มากที่สุด 95.08 

ปริญญาเอก 5 5.00 - มากที่สุด 100.00 
รวม 354 4.71 0.51 มากที่สุด 94.24 

4.โรงเรียนมีการจดับรรยากาศการเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
 

ประถมศึกษา          3 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

17 4.18 0.53 มาก 83.53 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.66 0.48 มากที่สุด 93.10 

ปริญญาตรี      226 4.62 0.54 มากที่สุด 92.30 

ปริญญาโท 64 4.69 0.47 มากที่สุด 93.75 

ปริญญาเอก 5 5.00 - มากที่สุด 100.00 
รวม 350 4.61 0.53 มากที่สุด 92.17 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ               
1.โรงเรียนมีการจดัการ การบริหาร 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายของ
โรงเรียนทีม่ีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

ประถมศึกษา          3 4.33 0.58 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.28 0.57 มากที่สุด 85.56 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.43 0.63 มากที่สุด 88.57 

ปริญญาตรี      228 4.55 0.53 มากที่สุด 91.05 

ปริญญาโท 65 4.52 0.56 มากที่สุด 90.46 

ปริญญาเอก 4 4.25 0.50 มากที่สุด 85.00 
รวม 352 4.52 0.55 มากที่สุด 90.34 

2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้น
การมีส่วนร่วม 
 

ประถมศึกษา          2 3.50 0.71 มาก 70.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.28 0.57 มากที่สุด 85.56 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.39 0.63 มากที่สุด 87.86 

ปริญญาตรี      227 4.51 0.51 มากที่สุด 90.13 

ปริญญาโท 64 4.56 0.61 มากที่สุด 91.25 

ปริญญาเอก 5 4.40 0.55 มากที่สุด 88.00 
รวม 350 4.49 0.55 มากที่สุด 89.77 

3.โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบ
ปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ประถมศึกษา          3 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.28 0.67 มากที่สุด 85.56 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.57 0.57 มากที่สุด 91.43 

ปริญญาตรี      227 4.63 0.52 มากที่สุด 92.69 

ปริญญาโท 64 4.63 0.52 มากที่สุด 92.50 

ปริญญาเอก 5 4.20 0.45 มาก 84.00 
รวม 351 4.60 0.54 มากที่สุด 91.91 

4.โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอน
และหลักสตูรที่มีคณุภาพมาตรฐานและมี
ประโยชน์ต่อความส าเร็จในเป้าหมายที่
วางไว้ในอนาคต 
 

ประถมศึกษา          3 4.33 0.58 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.67 0.52 มากที่สุด 93.33 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.44 0.62 มากที่สุด 88.89 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.61 0.57 มากที่สุด 92.14 

ปริญญาตรี      228 4.67 0.51 มากที่สุด 93.33 

ปริญญาโท 65 4.75 0.47 มากที่สุด 95.08 

ปริญญาเอก 5 4.40 0.55 มากที่สุด 88.00 
รวม 353 4.66 0.51 มากที่สุด 93.20 

5.โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการที่
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับ
วัย 
 

ประถมศึกษา          3 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.67 0.52 มากที่สุด 93.33 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.33 0.59 มากที่สุด 86.67 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.61 0.50 มากที่สุด 92.14 

ปริญญาตรี      228 4.68 0.50 มากที่สุด 93.60 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปริญญาโท 65 4.77 0.46 มากที่สุด 95.38 

ปริญญาเอก 5 4.80 0.45 มากที่สุด 96.00 
รวม 353 4.67 0.51 มากที่สุด 93.37 

6.โรงเรียนมีการปลูกงังคณุธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ 
บุคลิกภาพและมรีะบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ประถมศึกษา          3 4.33 0.58 มากทีสุ่ด 86.67 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.44 0.62 มากที่สุด 88.89 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.79 0.42 มากที่สุด 95.71 

ปริญญาตรี      228 4.77 0.42 มากที่สุด 95.35 

ปริญญาโท 65 4.75 0.47 มากที่สุด 95.08 

ปริญญาเอก 5 4.80 0.45 มากที่สุด 96.00 
รวม 353 4.74 0.45 มากที่สุด 94.84 

7.โรงเรียนมีการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยครูต่างประเทศเจา้ของภาษา 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.67 0.52 มากที่สุด 93.33 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.33 0.69 มากที่สุด 86.67 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.24 0.69 มากที่สุด 84.83 

ปริญญาตรี      228 4.52 0.61 มากที่สุด 90.35 

ปริญญาโท 65 4.42 0.70 มากที่สุด 88.31 

ปริญญาเอก 5 4.20 0.84 มาก 84.00 
รวม 353 4.46 0.64 มากที่สุด 89.24 

8.โรงเรียนมีการจดัชั้นเรียนใหม้ีจ านวน
นักเรียนต่อห้องเรียนท่ีเหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ ์
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.33 0.52 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.22 0.73 มากที่สุด 84.44 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.50 0.51 มากที่สุด 90.00 

ปริญญาตรี      227 4.57 0.56 มากที่สุด 91.45 

ปริญญาโท 65 4.63 0.60 มากที่สุด 92.62 

ปริญญาเอก 5 5.00 - มากที่สุด 100.00 
รวม 351 4.56 0.58 มากที่สุด 91.17 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

9.มีการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนตา่งๆ
และน าขอ้มลูไปเปรียบเทียบ
ประกอบการตัดสินใจ 
 

ประถมศึกษา          1 5.00 . มากที่สุด 100.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.00 0.59 มาก 80.00 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

27 4.26 0.66 มากที่สุด 85.19 

ปริญญาตรี      225 4.42 0.66 มากที่สุด 88.36 

ปริญญาโท 65 4.40 0.68 มากที่สุด 88.00 

ปริญญาเอก 5 4.40 0.89 มากที่สุด 88.00 
รวม 347 4.38 0.66 มากที่สุด 87.67 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร       
1.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ มีชื่อเสียง มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นนักพัฒนาและให้ความสนใจ
สนับสนุนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
 

ประถมศึกษา          2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.33 0.52 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.28 0.57 มากที่สุด 85.56 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.54 0.64 มากที่สุด 90.71 

ปริญญาตรี      228 4.45 0.62 มากที่สุด 89.04 

ปริญญาโท 65 4.37 0.72 มากที่สุด 87.38 

ปริญญาเอก 5 4.40 0.55 มากที่สุด 88.00 
รวม 352 4.43 0.63 มากที่สุด 88.64 

2.ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการสอนและเอาใจใส่ 
งึกการมรีะเบียบวินัยให้แก่บุตรเปน็
อย่างดี 
 

ประถมศึกษา          2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.28 0.57 มากที่สุด 85.56 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.71 0.46 มากที่สุด 94.29 

ปริญญาตรี      228 4.66 0.54 มากที่สุด 93.16 

ปริญญาโท 64 4.63 0.55 มากที่สุด 92.50 

ปริญญาเอก 5 5.00 - มากที่สุด 100.00 
รวม 351 4.64 0.54 มากที่สุด 92.76 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพนักเรียน       
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการ ด้านดนตรี กีฬาเป็นท่ีประจักษ ์

ประถมศึกษา          2 3.50 0.71 มาก 70.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.17 0.41 มาก 83.33 
มัธยมศึกษาตอน 18 4.06 0.73 มาก 81.11 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  
อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.14 0.64 มาก 82.76 

ปริญญาตรี      228 4.25 0.66 มากที่สุด 85.00 
ปริญญาโท 65 4.25 0.66 มากที่สุด 84.92 
ปริญญาเอก 5 4.20 0.45 มาก 84.00 
รวม 353 4.22 0.66 มากที่สุด 84.48 

2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
และส าเนียงเหมือนเจ้าของภาษา 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.00 0.59 มาก 80.00 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.24 0.58 มากที่สุด 84.83 

ปริญญาตรี      228 4.39 0.67 มากที่สุด 87.72 
ปริญญาโท 65 4.18 0.77 มาก 83.69 
ปริญญาเอก 5 4.00 1.00 มาก 80.00 
รวม 353 4.31 0.69 มากที่สุด 86.23 

3.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคดิ มุมมองที่
เป็นสากลและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.33 0.52 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.22 0.65 มากที่สุด 84.44 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.48 0.69 มากที่สุด 89.66 

ปริญญาตรี      228 4.62 0.55 มากที่สุด 92.37 
ปริญญาโท 65 4.57 0.64 มากที่สุด 91.38 
ปริญญาเอก 5 4.60 0.89 มากที่สุด 92.00 
รวม 353 4.57 0.59 มากที่สุด 91.39 

4.นักเรียนมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง ร่า
เริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

ประถมศึกษา          2 3.50 0.71 มาก 70.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.28 0.67 มากที่สุด 85.56 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.59 0.50 มากที่สุด 91.72 

ปริญญาตรี      228 4.65 0.54 มากที่สุด 92.98 
ปริญญาโท 65 4.74 0.51 มากที่สุด 94.77 
ปริญญาเอก 5 5.00 - มากที่สุด 100.00 
รวม 353 4.64 0.55 มากที่สุด 92.75 

5.เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

คนเก่ง มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ ช้ันมัธยมศึกษาในโรงเรียน
เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง และประกอบ  
อาชีพได้ 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.33 0.59 มากที่สุด 86.67 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.55 0.51 มากที่สุด 91.03 

ปริญญาตรี      228 4.64 0.56 มากที่สุด 92.81 
ปริญญาโท 65 4.65 0.57 มากที่สุด 92.92 
ปริญญาเอก 5 4.80 0.45 มากที่สุด 96.00 
รวม 353 4.61 0.56 มากที่สุด 92.29 

ปัจจัยด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน 

 
     

1.โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.11 0.68 มาก 82.22 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.07 0.59 มาก 81.38 

ปริญญาตรี      228 4.15 0.69 มาก 83.07 

ปริญญาโท 65 4.09 0.70 มาก 81.85 

ปริญญาเอก 5 4.40 0.55 มากที่สุด 88.00 
รวม 353 4.13 0.68 มาก 82.66 

2.โรงเรียนมีการประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนโดยการเขา้ถึงพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.33 0.52 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.11 0.68 มาก 82.22 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.38 0.68 มากที่สุด 87.59 

ปริญญาตรี      227 4.41 0.60 มากที่สุด 88.19 

ปริญญาโท 64 4.48 0.64 มากที่สุด 89.69 

ปริญญาเอก 5 4.40 0.55 มากที่สุด 88.00 
รวม 351 4.40 0.61 มากที่สุด 88.03 

ปัจจัยด้ำนรำคำ       
1.มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนท่ี
เหมาะสมโดยค านึงถึงคณุภาพและ
บริการ 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 5 4.60 0.55 มากที่สุด 92.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.06 0.64 มาก 81.11 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.34 0.55 มากทีสุ่ด 86.90 

ปริญญาตรี      226 4.54 0.59 มากที่สุด 90.71 

ปริญญาโท 65 4.51 0.66 มากที่สุด 90.15 

ปริญญาเอก 5 4.60 0.55 มากที่สุด 92.00 
รวม 350 4.49 0.61 มากที่สุด 89.77 

2.ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียม
การเรยีนหรือสามารถผ่อนช าระ
ค่าธรรมเนียมการเรียนได้กรณีที่มคีวาม
จ าเป็นหรือได้รบัความเดือดร้อนทาง
การเงิน 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.50 0.84 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

17 3.76 0.97 มาก 75.29 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.28 0.53 มากที่สุด 85.52 

ปริญญาตรี      228 4.28 0.81 มากที่สุด 85.53 

ปริญญาโท 65 4.23 0.82 มากที่สุด 84.62 

ปริญญาเอก 5 4.00 - มาก 80.00 
รวม 352 4.24 0.80 มากที่สุด 84.83 

3.โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการดูแล
นักเรียนหลังเลิกเรียนและคดิค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.00 0.63 มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

17 4.12 0.70 มาก 82.35 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.17 0.71 มาก 83.45 

ปริญญาตรี      227 4.37 0.76 มากที่สุด 87.49 

ปริญญาโท 65 4.15 0.89 มาก 83.08 

ปริญญาเอก 5 4.00 0.71 มาก 80.00 
รวม 351 4.29 0.78 มากที่สุด 85.81 

4.โรงเรียนมีการจดังบประมาณตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.17 0.75 มาก 83.33 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

17 4.06 0.66 มาก 81.18 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.24 0.51 มากที่สุด 84.83 

ปริญญาตรี      224 4.40 0.70 มากที่สุด 88.04 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปริญญาโท 65 4.25 0.71 มากที่สุด 84.92 

ปริญญาเอก 5 4.00 0.71 มาก 80.00 
รวม 348 4.33 0.69 มากที่สุด 86.61 

ปัจจัยทำงสังคม       
1.เป็นโรงเรยีนที่มีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่รู้จักของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียง ท้ังด้านวิชาการและคุณภาพ
ของเด็กท่ีจบการศึกษาออกไป 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 3.67 0.82 มาก 73.33 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.11 0.68 มาก 82.22 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.10 0.72 มาก 82.07 

ปริญญาตรี      228 4.26 0.72 มากที่สุด 85.26 

ปริญญาโท 65 4.25 0.73 มากที่สุด 84.92 

ปริญญาเอก 5 3.60 0.55 มาก 72.00 

รวม 
353 4.22 0.72 มากที่สุด 84.36 

2.โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรยีนอืน่ 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.17 0.41 มาก 83.33 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.06 0.64 มาก 81.11 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 4.21 0.74 มากที่สุด 84.29 

ปริญญาตรี      226 4.27 0.69 มากที่สุด 85.40 

ปริญญาโท 65 4.28 0.65 มากที่สุด 85.54 

ปริญญาเอก 5 4.20 0.45 มาก 84.00 
รวม 350 4.25 0.67 มากที่สุด 85.03 

3.เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
เรียนมาและมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่
แข็งแกร่งและกว้างขวาง 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 3.33 0.52 ปานกลาง 66.67 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 3.83 0.71 มาก 76.67 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

28 3.75 0.75 มาก 75.00 

ปริญญาตรี      227 3.88 0.95 มาก 77.53 

ปริญญาโท 65 3.89 0.90 มาก 77.85 

ปริญญาเอก 5 3.80 0.45 มาก 76.00 
รวม 351 3.86 0.90 มาก 77.15 



 
 

 

 

76 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อใน

โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

4.มีพี่ / ลูกพี่ลูกน้อง / ญาติ /เพื่อนๆ 
ของลูก ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรยีนที่จะ
น าบุตรไปศึกษาต่อ 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 3.50 0.55 มาก 70.00 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

16 3.88 0.81 มาก 77.50 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

27 3.85 1.03 มาก 77.04 

ปริญญาตรี      225 3.81 0.98 มาก 76.18 

ปริญญาโท 64 3.64 1.03 มาก 72.81 

ปริญญาเอก 5 3.40 0.89 ปานกลาง 68.00 
รวม 345 3.77 0.98 มาก 75.48 

ปัจจัยด้ำนบริกำร       
1.โรงเรียนมีสวสัดิการส าหรับนักเรียนท่ี
ดี เช่น ประกันอุบัติเหตุหรือประกนั
สุขภาพ 
 

ประถมศึกษา          2 4.00 - มาก 80.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.33 0.52 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.22 0.65 มากที่สุด 84.44 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.34 0.72 มากที่สุด 86.90 

ปริญญาตรี      227 4.51 0.69 มากที่สุด 90.22 

ปริญญาโท 65 4.32 0.71 มากที่สุด 86.46 

ปริญญาเอก 5 4.40 0.55 มากที่สุด 88.00 
รวม 352 4.44 0.69 มากที่สุด 88.81 

2.โรงเรียนมีระบบงาน การบริการ และ
การอ านวยความสะดวกรวดเร็วเมือ่
ผู้ปกครองไปติดต่อ 
 

ประถมศึกษา          2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 
มัธยมศึกษาตอนต้น 6 4.33 0.52 มากที่สุด 86.67 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช./ 
เทียบเท่า  

18 4.28 0.57 มากที่สุด 85.56 

อนุปริญญา/ 
ปวส./ เทียบเท่า   

29 4.38 0.62 มากที่สุด 87.59 

ปริญญาตรี      227 4.54 0.64 มากที่สุด 90.75 
ปริญญาโท 65 4.45 0.64 มากที่สุด 88.92 
ปริญญาเอก 5 4.40 0.89 มากที่สุด 88.00 
รวม 352 4.49 0.64 มากที่สุด 89.77 
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ตารางที่ 4.12 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ปัจจัยด้ำนภำพลกัษณ์ทำงกำยภำพ       

1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการ
เรียนรู้ทีส่วยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัย
และปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ดี 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.72 6 0.79 3.30 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

82.71 347 0.24   

รวม 87.44 353    
2.โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

0.90 6 0.15 0.41 0.87 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

127.03 346 0.37   

รวม 127.94 352    
3.โรงเรียนมีมาตรการและระบบรกัษา
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.70 6 0.45 1.74 0.11 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

89.91 347 0.26   

รวม 92.61 353    
4.โรงเรียนมีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

5.59 6 0.93 3.48 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

91.78 343 0.27   

รวม 97.37 349    
ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ       
1.โรงเรียนมีการจดัการ การบริหาร 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายของ
โรงเรียนทีม่ีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.93 6 0.32 1.07 0.38 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

103.97 345 0.30   

รวม 105.90 351    
2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการ
มีส่วนร่วม 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.47 6 0.58 1.95 0.07 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

101.98 343 0.30   

รวม 105.45 349    
3.โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติงาน 
ระบบฐานข้อมลู ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.13 6 0.69 2.46 0.02 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

96.42 344 0.28   

รวม 100.55 350    
4.โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนและ ความแตกต่าง 2.16 6 0.36 1.37 0.23 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

หลักสตูรที่มีคณุภาพมาตรฐานและมี
ประโยชน์ต่อความส าเร็จในเป้าหมายที่วาง
ไว้ในอนาคต 

ระหว่างกลุม่ 
ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

91.05 346 0.26   

รวม 93.21 352    
5.โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการที่
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับวัย 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.24 6 0.71 2.85 0.01 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

85.98 346 0.25   

รวม 90.22 352    
6.โรงเรียนมีการปลูกงังคณุธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ 
บุคลิกภาพและมรีะบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.67 6 0.45 2.24 0.04 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

68.87 346 0.20   

รวม 71.54 352    
7.โรงเรียนมีการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยครูต่างประเทศเจา้ของภาษา 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.58 6 0.60 1.45 0.19 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

142.16 346 0.41   

รวม 145.73 352    
8.โรงเรียนมีการจดัชั้นเรียนใหม้ีจ านวน
นักเรียนต่อห้องเรียนท่ีเหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ ์

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.42 6 0.74 2.26 0.04 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

112.13 344 0.33   

รวม 116.55 350    
9.มีการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนตา่งๆและ
น าข้อมูลไปเปรียบเทียบประกอบการ
ตัดสินใจ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.81 6 0.63 1.46 0.19 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

148.21 340 0.44   

รวม 152.02 346    
ปัจจัยด้ำนบุคลำกร       
1.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ มีชื่อเสียง มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
นักพัฒนาและให้ความสนใจสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.15 6 0.19 0.47 0.83 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

139.22 345 0.40   

รวม 140.36 351    
2.ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการสอนและเอาใจใส่ งึก
การมีระเบียบวินัยให้แก่บตุรเป็นอย่างดี 
 
 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.41 6 0.57 2.00 0.06 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

97.64 344 0.28   

รวม 101.05 350    
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพนกัเรียน       
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถดา้น
วิชาการ ด้านดนตรี กีฬาเป็นท่ีประจักษ์ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.98 6 0.33 0.77 0.60 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

149.34 346 0.43   

รวม 151.32 352    
2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
และส าเนียงเหมือนเจ้าของภาษา 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

5.09 6 0.85 1.83 0.09 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

160.63 346 0.46   

รวม 165.72 352    
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคดิ มุมมองที่เป็น
สากลและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.92 6 0.65 1.91 0.08 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

118.63 346 0.34   

รวม 122.55 352    
4.นักเรียนมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง ร่าเริง
แจ่มใส กล้าแสดงออก มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

6.46 6 1.08 3.76 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

99.13 346 0.29   

รวม 105.59 352    
5.เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรยีนมีคณุภาพ
มาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เปน็คนดี 
คนเก่ง มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย
ได้อย่างต่อเนื่อง และประกอบ  อาชีพได ้

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.76 6 0.46 1.49 0.18 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

106.84 346 0.31   

รวม 109.60 352    
ปัจจัยด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน
กับชุมชน 

      

1.โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

0.83 6 0.14 0.30 0.94 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

159.91 346 0.46   

รวม 160.74 352    
2.โรงเรียนมีการประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนโดยการเขา้ถึงพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
 
 
 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.34 6 0.39 1.03 0.41 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

130.02 344 0.38   

รวม 132.36 350    
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ปัจจัยด้ำนรำคำ       
1.มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนท่ี
เหมาะสมโดยค านึงถึงคณุภาพและบริการ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

5.10 6 0.85 2.34 0.03 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

124.36 343 0.36   

รวม 129.45 349    
2.ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการ
เรียนหรือสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียม
การเรยีนได้กรณีทีม่ีความจ าเป็นหรือไดร้ับ
ความเดือดร้อนทางการเงิน 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.99 6 0.83 1.32 0.25 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

217.48 345 0.63   

รวม 222.47 351    
3.โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการดูแล
นักเรียนหลังเลิกเรียนและคดิค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.82 6 0.80 1.33 0.24 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

207.54 344 0.60   

รวม 212.36 350    
4.โรงเรียนมีการจดังบประมาณตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 

ความแตกต่าง
ระหวา่งกลุม่ 

4.01 6 0.67 1.42 0.21 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

160.99 341 0.47   

รวม 165.00 347    
ปัจจัยทำงสังคม       
1.เป็นโรงเรยีนที่มีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่รู้จักของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียง ท้ังด้านวิชาการและคุณภาพของ
เด็กท่ีจบการศึกษาออกไป 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.93 6 0.82 1.59 0.15 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

179.27 346 0.52   

รวม 184.20 352    
2.โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรยีนอืน่ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.03 6 0.17 0.38 0.89 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

156.84 343 0.46   

รวม 157.87 349    
3.เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
เรียนมาและมีเครือข่ายศิษย์เก่าทีแ่ข็งแกร่ง
และกว้างขวาง 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.20 6 0.37 0.45 0.85 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

280.68 344 0.82   

รวม 282.88 350    
4.มีพี่ / ลูกพี่ลูกน้อง / ญาติ /เพื่อนๆ ของ
ลูก ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีจะน าบุตร
ไปศึกษาต่อ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.99 6 0.50 0.52 0.79 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

325.37 338 0.96   
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

รวม 328.37 344    
ปัจจัยด้ำนบริกำร       
1.โรงเรียนมีสวสัดิการส าหรับนักเรียนท่ีดี 
เช่น ประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.61 6 0.60 1.27 0.27 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

163.13 345 0.47   

รวม 166.75 351    
2.โรงเรียนมีระบบงาน การบริการ และ
การอ านวยความสะดวกรวดเร็วเมือ่
ผู้ปกครองไปติดต่อ 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.99 6 0.33 0.82 0.56 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

139.97 345 0.41   

รวม 141.95 351    
 

สมมติฐานหลัก : ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลไม่มีอิทธิพลต่อ
ระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

สมมติฐานรอง : ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพล ต่อระดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสถิติท่ีค านวณได้มีค่าน้อยกว่า 0.05 จ านวน 2 ประเด็นของปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ 4 ประเด็นของปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 1 ประเด็นของปัจจัยด้าน
คุณภาพนักเรียน 1 ประเด็นของปัจจัยด้านราคา ดังนั้น ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นอนุบาลมีอิทธิพลต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ดังนี้ 

2 ประเด็นของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ คือ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 

รวมถึงสังคมภายในที่ดี 
 โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4 ประเด็นของปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา คือ 
 โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการท่ีส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และ

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย 
 โรงเรียนมีการปลูกงังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ บุคลิกภาพและมีระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ 

1 ประเด็นของปัจจัยด้านคุณภาพนักเรียน คือ 
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 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีความประพฤติเรียบร้อย มี
ระเบียบวินัย 
1 ประเด็นของปัจจัยด้านราคา คือ 

 มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงคุณภาพและบริการ 
 

11.2  กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้ของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบำลกับระดับ
ควำมส ำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำ 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนกับระดับความส าคัญของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ทำง
กำยภำพ 

      

1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และแหล่งการเรียนรู้ (ขนาด
พ้ืนที่ อาณาบริเวณโรงเรียน 
ภูมิทัศน์ สนามกีฬาหลาย
ประเภท เครื่องเล่นส าหรับ
เด็ก สระว่ายน้ า และสถานที่
ออกก าลังกาย) ที่สะอาด
และปลอดภัย รวมถึงสังคม
ภายในที่ดี 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

31 4.39 0.72 มากที่สุด 87.74 

20,001 – 
40,000 บาท 

143 4.70 0.46 มากที่สุด 93.99 

40,001 – 
60,000 บาท 

95 4.78 0.42 มากที่สุด 95.58 

60,001 – 
80,000 บาท 

46 4.72 0.46 มากที่สุด 94.35 

ตั้งแต ่
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.65 0.58 มากที่สุด 93.00 

รวม 355 4.69 0.50 มากที่สุด 93.80 
2.โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์การ
เรียนที่ทันสมัย และเพียงพอ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.27 0.74 มากที่สุด 85.33 

20,001 -
40,000 บาท 

142 4.53 0.57 มากที่สุด 90.56 

40,001 -
60,000 บาท 

95 4.44 0.65 มากที่สุด 88.84 

60,001 -
80,000 บาท 

46 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.50 0.55 มากที่สุด 90.00 

รวม 353 4.48 0.60 มากที่สุด 89.52 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

3.โรงเรียนมีมาตรการและ
ระบบรักษาความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.60 0.67 มากที่สุด 92.00 

20,001- 
40,000 บาท 

143 4.73 0.46 มากที่สุด 94.69 

40,001- 
60,000 บาท 

95 4.69 0.57 มากที่สุด 93.89 

60,001-
80,000 บาท 

46 4.74 0.44 มากที่สุด 94.78 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.75 0.49 มากทีสุ่ด 95.00 

รวม 354 4.71 0.51 มากที่สุด 94.29 

4. โรงเรียนมีการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

29 4.31 0.60 มากที่สุด 86.21 

20,001 -
40,000 บาท 

143 4.59 0.54 มากที่สุด 91.75 

40,001 - 
60,000 บาท 

93 4.65 0.50 มากท่ีสุด 92.90 

60,001 -
80,000 บาท 

45 4.71 0.46 มากที่สุด 94.22 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.68 0.53 มากที่สุด 93.50 

รวม 350 4.61 0.53 มากที่สุด 92.11 
ปัจจัยด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำ 

      

1. โรงเรียนมีการจัดการ 
การบริหาร ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และนโยบายของ
โรงเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

31 4.42 0.56 มากที่สุด 88.39 

20,001 -
40,000 บาท 

142 4.50 0.54 มากที่สุด 90.00 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.61 0.57 มากที่สุด 92.21 

60,001 - 
80,000 บาท 

45 4.58 0.50 มากที่สุด 91.56 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท

40 4.40 0.55 มากที่สุด 88.00 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ขึ้นไป 

รวม 353 4.52 0.55 มากที่สุด 90.42 

2.โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการ
มีส่วนร่วม 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.27 0.52 มากที่สุด 85.33 

20,001 - 
40,000 บาท 

141 4.45 0.55 มากที่สุด 89.08 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.60 0.57 มากที่สุด 92.00 

60,001 -
80,000 บาท 

46 4.57 0.50 มากที่สุด 91.30 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

39 4.44 0.50 มากที่สุด 88.72 

รวม 351 4.49 0.55 มากที่สุด 89.80 

3.โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

31 4.35 0.61 มากที่สุด 87.10 

20,001 - 
40,000 บาท 

141 4.57 0.51 มากที่สุด 91.35 

40,001 - 
60,000 บาท 

94 4.65 0.54 มากที่สุด 92.98 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.67 0.52 มากที่สุด 93.48 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.65 0.53 มากที่สุด 93.00 

รวม 352 4.59 0.54 มากที่สุด 91.88 

4. โรงเรียนมีการจัดการ
เรียนการสอนและหลักสูตร
ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมี
ประโยชน์ต่อความส าเร็จใน
เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

31 4.35 0.55 มากที่สุด 87.10 

20,001 - 
40,000 บาท 

142 4.68 0.51 มากที่สุด 93.52 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.73 0.47 มากที่สุด 94.53 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.65 0.53 มากที่สุด 93.04 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท

40 4.68 0.53 มากที่สุด 93.50 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ขึ้นไป 

รวม 354 4.66 0.52 มากที่สุด 93.16 

5. โรงเรียนมีกิจกรรมและ
นันทนาการที่ส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ และ
กระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับวัย 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

31 4.23 0.56 มากที่สุด 84.52 

20,001 - 
40,000 บาท 

142 4.65 0.51 มากที่สุด 93.10 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.76 0.48 มากที่สุด 95.16 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.80 0.40 มากที่สุด 96.09 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.68 0.47 มากที่สุด 93.50 

รวม 354 4.67 0.51 มากที่สุด 93.33 

6. โรงเรียนมีการปลูกงัง
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ
วินัย ความประพฤติและ
บุคลิกภาพของนักเรียนอย่าง
เข้มงวด 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

31 4.52 0.57 มากที่สุด 90.32 

20,001 -
40,000 บาท 

142 4.73 0.45 มากที่สุด 94.51 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.80 0.43 มากที่สุด 96.00 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.80 0.40 มากที่สุด 96.09 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.78 0.42 มากที่สุด 95.50 

รวม 354 4.74 0.45 มากที่สุด 94.86 

7.โรงเรียนมีการสอน
ภาษาต่างประเทศโดยครู
ต่างประเทศเจ้าของภาษา 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.20 0.71 มาก 84.00 

20,001 -
40,000 บาท 

143 4.53 0.61 มากที่สุด 90.63 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.42 0.68 มากที่สุด 88.42 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.48 0.62 มากที่สุด 89.57 

ตั้งแต่ 40 4.50 0.60 มากที่สุด 90.00 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

80,001 บาท
ขึ้นไป 
รวม 354 4.46 0.64 มากที่สุด 89.27 

8.โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียน
ให้มีจ านวนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.30 0.79 มากที่สุด 86.00 

20,001 -
40,000 บาท 

142 4.53 0.55 มากท่ีสุด 90.56 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.53 0.56 มากที่สุด 90.53 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.78 0.42 มากที่สุด 95.65 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

39 4.64 0.58 มากที่สุด 92.82 

รวม 352 4.55 0.58 มากที่สุด 91.08 

9. เมื่อส าเร็จการศึกษา
นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคน
ดี คนเก่ง มีความสุข 
สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนเป้าหมายได้อย่าง
ต่อเนื่อง และประกอบ  
อาชีพได้ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.20 0.66 มาก 84.00 

20,001 - 
40,000 บาท 

142 4.42 0.62 มากที่สุด 88.31 

40,001 -
60,000 บาท 

92 4.42 0.62 มากที่สุด 88.48 

60,001 - 
80,000 บาท 

45 4.49 0.63 มากที่สุด 89.78 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

39 4.28 0.83 มากที่สุด 85.64 

รวม 348 4.39 0.65 มากที่สุด 87.87 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร       

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีชื่อเสียง มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นนักพัฒนา
และให้ความสนใจสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.30 0.60 มากที่สุด 86.00 

20,001 - 
40,000 บาท 

142 4.44 0.60 มากที่สุด 88.87 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.46 0.68 มากที่สุด 89.26 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.52 0.51 มากที่สุด 90.43 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.35 0.74 มากที่สุด 87.00 

รวม 353 4.44 0.63 มากที่สุด 88.73 

2.ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการสอน
และเอาใจใส่ งึกการมี
ระเบียบวินัยให้แก่บุตรเป็น
อย่างดี 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.33 0.66 มากที่สุด 86.67 

20,001 - 
40,000 บาท 

142 4.62 0.56 มากที่สุด 92.39 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.67 0.51 มากที่สุด 93.47 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.76 0.43 มากที่สุด 95.22 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

39 4.69 0.47 มากที่สุด 93.85 

รวม 352 4.64 0.54 มากที่สุด 92.73 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพนกัเรียน       

1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬา
เป็นที่ประจักษ ์

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 3.90 0.66 มาก 78.00 

20,001 - 
40,000 บาท 

143 4.25 0.62 มากที่สุด 85.03 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.33 0.68 มากที่สุด 86.53 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.22 0.66 มากที่สุด 84.35 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.05 0.64 มาก 81.00 

รวม 354 4.21 0.66 มากที่สุด 84.29 

2.นักเรียนมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 
อ่าน เขียนและส าเนียงเหมือน

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 3.87 0.73 มาก 77.33 

20,001 - 143 4.35 0.64 มากที่สุด 86.99 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

เจ้าของภาษา 40,000 บาท 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.37 0.68 มากที่สุด 87.37 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.33 0.67 มากที่สุด 86.52 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.33 0.76 มากที่สุด 86.50 

รวม 354 4.31 0.69 มากทีสุ่ด 86.16 

3.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิธี
คิด มุมมองที่เป็นสากลและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.17 0.65 มาก 83.33 

20,001 - 
40,000 บาท 

143 4.53 0.59 มากที่สุด 90.63 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.61 0.61 มากที่สุด 92.21 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.65 0.53 มากที่สุด 93.04 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.78 0.48 มากที่สุด 95.50 

รวม 354 4.56 0.60 มากที่สุด 91.30 

4.นักเรียนมสีุขภาพรา่งกาย
แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้า
แสดงออก มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.30 0.60 มากที่สุด 86.00 

20,001 - 
40,000 บาท 

143 4.59 0.57 มากที่สุด 91.75 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.69 0.53 มากที่สุด 93.89 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.76 0.43 มากที่สุด 95.22 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.75 0.49 มากที่สุด 95.00 

รวม 354 4.63 0.55 มากที่สุด 92.66 

5.เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมี
คุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการ

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.30 0.65 มากทีสุ่ด 86.00 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ทุกด้ าน เป็นคนดี  คนเก่ ง  มี
ความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อ
ใน ร ะดั บ ช้ั นมั ธ ยมศึ กษา ใน
โร ง เ รี ยน เป้ าหมาย ได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง และประกอบ  อาชีพได้ 

20,001 - 
40,000 บาท 

143 4.59 0.56 มากที่สุด 91.75 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.66 0.56 มากที่สุด 93.26 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.70 0.47 มากที่สุด 93.91 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.73 0.51 มากที่สุด 94.50 

รวม 354 4.61 0.56 มากที่สุด 92.26 

ปัจจัยด้ำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน 

      

1.โรงเรียนมีการเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้น 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.07 0.52 มาก 81.33 

20,001 - 
40,000 บาท 

143 4.18 0.67 มาก 83.64 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.22 0.69 มากที่สุด 84.42 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.11 0.64 มาก 82.17 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 3.88 0.79 มาก 77.50 

รวม 354 4.14 0.68 มาก 82.77 

2.โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนโดย
การเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และชุมชนอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.37 0.67 มากที่สุด 87.33 

20,001 -
40,000 บาท 

143 4.41 0.61 มากที่สุด 88.11 

40,001 - 
60,000 บาท 

94 4.43 0.61 มากที่สุด 88.51 

60,001 -
80,000 บาท 

46 4.46 0.55 มากที่สุด 89.13 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

39 4.33 0.70 มากทีสุ่ด 86.67 

รวม 352 4.41 0.62 มากที่สุด 88.13 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้ำนรำคำ       

1.มีอัตราค่าธรรมเนียมการ
เรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
คุณภาพและบริการ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.00 0.79 มาก 80.00 

20,001 - 
40,000 บาท 

141 4.46 0.58 มากที่สุด 89.22 

40,001 - 
60,000 บาท 

94 4.63 0.57 มากที่สุด 92.55 

60,001 – 
80,000 บาท 

46 4.65 0.48 มากที่สุด 93.04 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.43 0.59 มากที่สุด 88.50 

รวม 351 4.49 0.61 มากที่สุด 89.74 

2.ผู้ปกครองสามารถเบิก
ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือ
สามารถผ่อนช าระ
ค่าธรรมเนียมการเรียนได้
กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือ
ได้รับความเดือดร้อนทาง
การเงิน 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

30 4.07 0.91 มาก 81.33 

20,001 - 
40,000 บาท 

142 4.36 0.66 มากที่สุด 87.18 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.40 0.74 มากที่สุด 88.00 

60,001 -
80,000 บาท 

46 4.28 0.72 มากที่สุด 85.65 

ตั้งแต ่
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 3.60 1.06 มาก 72.00 

รวม 353 4.25 0.80 มากที่สุด 84.99 

3.โรงเรียนมีทุนการศึกษา
และมีการดูแลนักเรียนหลัง
เลิกเรียนและคิดค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

28 4.25 0.75 มากที่สุด 85.00 

20,001 -
40,000 บาท 

142 4.37 0.67 มากที่สุด 87.46 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.38 0.73 มากที่สุด 87.58 

60,001 -
80,000 บาท 

46 4.35 0.77 มากที่สุด 86.96 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 3.73 1.04 มาก 74.50 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

รวม 351 4.29 0.78 มากที่สุด 85.75 

4.โรงเรียนมีการจัด
งบประมาณตามมาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

27 4.19 0.79 มาก 83.70 

20,001 - 
40,000 บาท 

139 4.39 0.63 มากที่สุด 87.77 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.42 0.69 มากที่สุด 88.42 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.41 0.58 มากที่สุด 88.26 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 3.95 0.81 มาก 79.00 

รวม 347 4.33 0.69 มากที่สุด 86.69 

ปัจจัยทำงสังคม       

1. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
มีผลงานเป็นที่รู้จักของ
ประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียง ทั้งด้านวิชาการ
และคุณภาพของเด็กท่ีจบ
การศึกษาออกไป 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

29 3.97 0.73 มาก 79.31 

20,001 - 
40,000 บาท 

143 4.21 0.68 มากที่สุด 84.20 

40,001 -
60,000 บาท 

95 4.38 0.70 มากที่สุด 87.58 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.26 0.74 มากที่สุด 85.22 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.10 0.84 มาก 82.00 

รวม 353 4.23 0.72 มากที่สุด 84.59 

2.โรงเรียนเป็นแบบอย่าง
และให้ความช่วยเหลือแก่
ชุมชนและโรงเรียนอื่น 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

28 4.00 0.61 มาก 80.00 

20,001 -
40,000 บาท 

142 4.24 0.67 มากที่สุด 84.79 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 4.38 0.66 มากที่สุด 87.58 

60,001 -
80,000 บาท 

46 4.33 0.60 มากที่สุด 86.52 

ตั้งแต่ 39 4.15 0.78 มาก 83.08 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

80,001 บาท
ขึ้นไป 
รวม 350 4.26 0.67 มากที่สุด 85.20 

3. เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่
หรือผู้ปกครองเรียนมาและมี
เครือข่ายศิษย์เก่าท่ีแข็งแกร่ง
และกว้างขวาง 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

28 3.68 0.72 มาก 73.57 

20,001 - 
40,000 บาท 

142 3.86 0.82 มาก 77.18 

40,001 - 
60,000 บาท 

95 3.94 1.03 มาก 78.74 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 3.91 0.72 มาก 78.26 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 3.75 1.10 มาก 75.00 

รวม 351 3.86 0.90 มาก 77.21 

4.มีพ่ี/ลูกพ่ีลูกน้อง/ญาติ/
เพ่ือน ๆ ของลูก ก าลังศึกษา
อยู่ในโรงเรียนที่จะน าบุตรไป
ศึกษาต่อ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

29 3.66 0.86 มาก 73.10 

20,001 - 
40,000 บาท 

139 3.89 0.84 มาก 77.84 

40,001 - 
60,000 บาท 

92 3.71 1.15 มาก 74.13 

60,001 - 
80,000 บาท 

45 3.62 0.96 มาก 72.44 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 3.78 1.07 มาก 75.50 

รวม 345 3.77 0.98 มาก 75.48 
ปัจจัยด้ำนบริกำร       

1.โรงเรียนมีสวัสดิการ
ส าหรับนักเรียนที่ดี เช่น 
ประกันอุบัติเหตุหรือประกัน
สุขภาพ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

29 4.31 0.60 มากที่สุด 86.21 

20,001 - 
40,000 บาท 

143 4.49 0.66 มากที่สุด 89.79 

40,001 - 
60,000 บาท 

94 4.49 0.65 มากที่สุด 89.79 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.50 0.66 มากที่สุด 90.00 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำ

ศึกษำต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำ 

รำยได้
เฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 

จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.23 0.89 มากที่สุด 84.50 

รวม 352 4.45 0.69 มากที่สุด 88.92 
2.โรงเรียนมีระบบงาน การ
บริการ และการอ านวย
ความสะดวกรวดเร็วเมื่อ
ผู้ปกครองไปติดต่อ 

ไม่เกิน 
20,000 บาท   

29 4.24 0.74 มากที่สุด 84.83 

20,001 - 
40,000 บาท 

143 4.52 0.63 มากที่สุด 90.35 

40,001 - 
60,000 บาท 

94 4.57 0.60 มากที่สุด 91.49 

60,001 - 
80,000 บาท 

46 4.54 0.62 มากที่สุด 90.87 

ตั้งแต่ 
80,001 บาท
ขึ้นไป 

40 4.35 0.62 มากที่สุด 87.00 

รวม 352 4.49 0.63 มากที่สุด 89.89 

 
ตารางที่ 4.14 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ปัจจัยด้ำนภำพลกัษณ์ทำงกำยภำพ       
1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการ
เรียนรู้ทีส่วยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและ
ปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ด ี 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.71 4 0.93 3.85 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

84.21 350 0.24   

รวม 87.92 354    
2.โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.86 4 0.46 1.28 0.28 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

126.19 348 0.36   

รวม 128.05 352    
3.โรงเรียนมีมาตรการและระบบรกัษาความ
ปลอดภัยทีไ่ดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

0.56 4 0.14 0.54 0.71 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

91.62 349 0.26   

รวม 92.18 353    
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

4.โรงเรียนมีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.41 4 0.85 3.13 0.02 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

94.17 345 0.27   

รวม 97.59 349    
ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ       
1.โรงเรียนมีการจดัการ การบริหาร ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานสากล 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.88 4 0.47 1.57 0.18 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

104.22 348 0.30   

รวม 106.09 352    
2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรร
มาภิบาล ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วน
ร่วม 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.20 4 0.80 2.70 0.03 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

102.51 346 0.30   

รวม 105.72 350    
3.โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติงาน 
ระบบฐานข้อมลู ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.58 4 0.64 2.27 0.06 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

98.33 347 0.28   

รวม 100.91 351    
4.โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนและ
หลักสตูรที่มีคณุภาพมาตรฐานและมี
ประโยชน์ต่อความส าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้
ในอนาคต 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.35 4 0.84 3.24 0.01 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

90.29 349 0.26   

รวม 93.64 353    
5.โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการที่
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

7.71 4 1.93 8.11 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

82.96 349 0.24   

รวม 90.67 353    
6.โรงเรียนมีการปลูกงังคณุธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินยั ความประพฤติ บุคลกิภาพและ
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.16 4 0.54 2.72 0.03 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

69.44 349 0.20   

รวม 71.61 353    
7.โรงเรียนมีการสอนภาษาต่างประเทศโดยครู
ต่างประเทศเจ้าของภาษา 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.98 4 0.74 1.82 0.13 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

143.04 349 0.41   

รวม 146.02 353    
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

8.โรงเรียนมีการจดัชั้นเรียนใหม้ีจ านวน
นักเรียนต่อห้องเรียนท่ีเหมาะสมเป็นไปตาม
เกณฑ ์
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.80 4 1.20 3.71 0.01 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

112.17 347 0.32   

รวม 116.97 351    
9.มีการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนตา่งๆและน า
ข้อมูลไปเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.17 4 0.54 1.28 0.28 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

144.90 343 0.42   

รวม 147.07 347    
ปัจจัยด้ำนบุคลำกร       
1.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ มีชื่อเสียง มคีุณธรรม
จริยธรรม เป็นแบบอยา่งที่ดี เป็นนักพัฒนา
และให้ความสนใจสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.27 4 0.32 0.80 0.52 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

137.55 348 0.40   

รวม 138.82 352    
2.ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการสอนและเอาใจใส่ งึกการ
มีระเบยีบวินัยให้แก่บุตรเป็นอย่างด ี
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.76 4 0.94 3.34 0.01 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

97.69 347 0.28   

รวม 101.45 351    
ปัจจัยด้ำนคุณภำพนกัเรียน       
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถดา้นวิชาการ 
ด้านดนตรี กีฬาเป็นท่ีประจักษ ์
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

5.44 4 1.36 3.24 0.01 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

146.25 349 0.42   

รวม 151.68 353    
2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและ
ส าเนียงเหมือนเจ้าของภาษา 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

6.46 4 1.62 3.50 0.01 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

160.97 349 0.46   

รวม 167.44 353    
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ วิธีคิด มุมมองที่เป็นสากลและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

7.23 4 1.81 5.36 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

117.77 349 0.34   

รวม 125.01 353    
4.นักเรียนมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง ร่าเริง
แจ่มใส กล้าแสดงออก มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย 
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

5.29 4 1.32 4.57 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

100.97 349 0.29   
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

  รวม 106.26 353    
5.เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรยีนมีคณุภาพ
มาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เปน็คนดี คน
เก่ง มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายได้
อย่างต่อเนื่อง และประกอบ  อาชีพได ้

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.09 4 1.02 3.37 0.01 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

105.89 349 0.30   

รวม 109.98 353    
ปัจจัยด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับ
ชุมชน 

      

1.โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรยีนจัดขึน้ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.89 4 0.97 2.14 0.08 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

158.33 349 0.45   

รวม 162.22 353    
2.โรงเรียนมีการประชาสมัพันธ์ข่าวสารตา่งๆ 
เกี่ยวกับโรงเรียนโดยการเข้าถึงพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

0.41 4 0.10 0.27 0.90 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

132.50 347 0.38   

รวม 132.91 351    
ปัจจัยด้ำนรำคำ       
1.มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีเหมาะสม
โดยค านึงถึงคุณภาพและบริการ 
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

10.48 4 2.62 7.60 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

119.21 346 0.34   

รวม 129.69 350    
2.ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการ
เรียนหรือสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการ
เรียนได้กรณีที่มีความจ าเป็นหรือได้รับความ
เดือดร้อนทางการเงิน 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

21.79 4 5.45 9.37 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

202.28 348 0.58   

รวม 224.06 352    
3.โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการดูแล
นักเรียนหลังเลิกเรียนและคดิค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

14.70 4 3.68 6.45 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

197.24 346 0.57   

รวม 211.94 350    
4.โรงเรียนมีการจดังบประมาณตามมาตรฐาน
การจัดการทางการเงิน 
 
 
 
 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

7.92 4 1.98 4.30 0.00 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

157.31 342 0.46   

รวม 165.22 346    
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ปัจจัยทำงสังคม       
1.เป็นโรงเรยีนที่มีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง มีผลงานเป็นท่ีรูจ้ักของประชาชน
ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวดัใกลเ้คียง ท้ัง
ด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กที่จบ
การศึกษาออกไป 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.91 4 1.23 2.38 0.05 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

179.50 348 0.52   

รวม 184.41 352    

2.โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรยีนอืน่ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.94 4 0.98 2.21 0.07 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

153.40 345 0.44   

รวม 157.34 349    
3.เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเรียน
มาและมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งและ
กว้างขวาง 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.10 4 0.52 0.65 0.63 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

280.06 346 0.81   

รวม 282.16 350    
4.มีพี่ / ลูกพี่ลูกน้อง / ญาติ /เพื่อนๆ ของลูก 
ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีจะน าบุตรไป
ศึกษาต่อ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.80 4 0.95 1.00 0.41 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

324.56 340 0.95   

รวม 328.37 344    
ปัจจัยด้ำนบริกำร       
1.โรงเรียนมีสวสัดิการส าหรับนักเรียนท่ีดี เช่น 
ประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.07 4 0.77 1.64 0.16 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

161.91 347 0.47   

รวม 164.97 351    
2.โรงเรียนมีระบบงาน การบริการ และการ
อ านวยความสะดวกรวดเร็วเมื่อผูป้กครองไป
ติดต่อ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.48 4 0.87 2.21 0.07 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

136.51 347 0.39   

รวม 139.99 351    
 

สมมติฐานหลัก : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลไม่มี
อิทธิพลต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สมมติฐานรอง : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพล
ต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสถิติที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า 0.05 จ านวน 2 ประเด็นของปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ 5 ประเด็นของปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา 1 ประเด็นของปัจจัยด้าน
บุคลากร 5 ประเด็นของปัจจัยด้านคุณภาพนักเรียน 4 ประเด็นของปัจจัยด้านราคา และ 1 ประเด็นของ
ปัจจัยทางสังคม ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล มีอิทธิพล 
ต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ดังนี้ 

2 ประเด็นของปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ทำงกำยภำพ คือ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 

รวมถึงสังคมภายในที่ดี  
 โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
5 ประเด็นของปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ คือ 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ใช้โรงเรยีนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม 
 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อ

ความส าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต 
 โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการท่ีส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และ

กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย  
 โรงเรียนมีการปลูกงังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ บุคลิกภาพและมีระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ 
1 ประเด็นของปัจจัยด้ำนบุคลำกร คือ 
 ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนและเอาใจใส่ งึกการมีระเบียบวินัย

ให้แก่บุตรเป็นอย่างด ี
5 ประเด็นของปัจจัยด้ำนคุณภำพนักเรียน คือ 
 นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬาเป็นที่ประจักษ์ 
 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและส าเนียงเหมือน

เจ้าของภาษา 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคิด มุมมองที่เป็นสากลและน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน 
 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีความประพฤติเรียบร้อย มี

ระเบียบวินัย  
 เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 

สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง และประกอบ
อาชีพได้ 

4 ประเด็นของปัจจัยด้ำนรำคำ คือ 
 มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงคุณภาพและบริการ 
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 ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนหรือสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้กรณี
ที่มีความจ าเป็นหรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน 

 โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนและคิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
 โรงเรียนมีการจัดงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
1 ประเด็นของปัจจัยทำงสังคม คือ 
 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กท่ีจบการศึกษาออกไป 
 
11.3 กำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำชีพกับระดับควำมส ำคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอาชีพกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้ำนภำพลักษณ์ทำง
กำยภำพ 

      

1.   โรงเรยีนมสีภาพแวดล้อมและ
แหล่งการเรียนรู้ (ขนาดพื้นท่ี อาณา
บริเวณโรงเรียน ภูมิทัศน์ สนามกฬีา
หลายประเภท  เครื่องเล่นส าหรับ
เด็ก สระว่ายน้ า และสถานท่ีออก
ก าลังกาย) ที่สะอาดและปลอดภัย 
รวมถึงสังคมภายในท่ีด ี

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

144 4.66 0.52 มากที่สุด 93.19 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.62 0.53 มากที่สุด 92.44 

รับราชการ 71 4.82 0.39 มากที่สุด 96.34 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.68 0.58 มากที่สุด 93.68 

อื่น ๆ 30 4.77 0.43 มากที่สุด 95.33 
รวม 356 4.69 0.50 มากที่สุด 93.82 

2.โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย และเพียงพอ 

เกษตรกร 2 3.50 0.71 มาก 70.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.44 0.63 มากที่สุด 88.81 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.44 0.60 มากที่สุด 88.76 

รับราชการ 71 4.56 0.53 มากที่สุด 91.27 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.42 0.69 มากที่สุด 88.42 

อื่น ๆ 30 4.57 0.50 มากที่สุด 91.33 
รวม 354 4.47 0.60 มากที่สุด 89.38 

3.โรงเรียนมีมาตรการและระบบ เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 



 
 

 

 

100 

ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

รักษาความปลอดภัยทีไ่ดม้าตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

144 4.72 0.48 มากที่สุด 94.31 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.63 0.55 มากที่สุด 92.58 

รับราชการ 71 4.79 0.53 มากที่สุด 95.77 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.58 0.61 มากที่สุด 91.58 

อื่น ๆ 30 4.83 0.38 มากที่สุด 96.67 
รวม 355 4.71 0.51 มากที่สุด 94.20 

4. โรงเรียนมีการจดับรรยากาศการ
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

เกษตรกร 2 5.00 - มากท่ีสุด 100.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

141 4.52 0.56 มากที่สุด 90.50 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.58 0.56 มากที่สุด 91.69 

รับราชการ 71 4.77 0.42 มากที่สุด 95.49 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

18 4.56 0.51 มากที่สุด 91.11 

อื่น ๆ 30 4.67 0.48 มากที่สุด 93.33 
รวม 351 4.61 0.53 มากที่สุด 92.14 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ       
1. โรงเรียนมีการจดัการ การบริหาร 
ปรัชญา วิสัยทัศน ์และนโยบายของ
โรงเรียนทีม่ีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เกษตรกร 2 5.00 - มากที่สุด 100.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

144 4.52 0.54 มากที่สุด 90.42 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.48 0.61 มากที่สุด 89.66 

รับราชการ 71 4.54 0.50 มากที่สุด 90.70 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.47 0.61 มากที่สุด 89.47 

อื่น ๆ 29 4.59 0.50 มากที่สุด 91.72 
รวม 354 4.52 0.55 มากที่สุด 90.40 

2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล ใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน เน้นการมสี่วนร่วม 

เกษตรกร 2 5.00 - มากที่สุด 100.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

142 4.45 0.54 มากที่สุด 89.01 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

88 4.44 0.54 มากที่สุด 88.86 

รับราชการ 71 4.52 0.58 มากที่สุด 90.42 
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ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.53 0.61 มากที่สุด 90.53 

อื่น ๆ 30 4.63 0.49 มากที่สุด 92.67 
รวม 352 4.49 0.55 มากที่สุด 89.72 

3.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกร 2 5.00 - มากที่สุด 100.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.55 0.55 มากที่สุด 90.91 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.60 0.58 มากที่สุด 91.91 

รับราชการ 70 4.67 0.47 มากที่สุด 93.43 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.63 0.50 มากที่สุด 92.63 

อื่นๆ 30 4.57 0.50 มากที่สุด 91.33 
รวม 353 4.59 0.54 มากท่ีสุด 91.84 

4. โรงเรียนมีการจดัการเรียนการ
สอนและหลักสูตรทีม่ีคุณภาพ
มาตรฐานและมีประโยชน์ต่อ
ความส าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ใน
อนาคต 

เกษตรกร 2 5.00 - มากที่สุด 100.00 
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

144 4.59 0.56 มากที่สุด 91.81 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.69 0.49 มากที่สุด 93.71 

รับราชการ 71 4.77 0.42 มากที่สุด 95.49 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.53 0.61 มากที่สุด 90.53 

อื่น ๆ 30 4.67 0.48 มากที่สุด 93.33 
รวม 355 4.66 0.52 มากที่สุด 93.13 

5. โรงเรียนมีกจิกรรมและ
นันทนาการที่ส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถ ความถนดั ความ
สนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสม
กับวัย 

เกษตรกร 2 5.00 - มากที่สุด 100.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

144 4.63 0.53 มากที่สุด 92.50 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.67 0.49 มากที่สุด 93.48 

รับราชการ 71 4.76 0.46 มากที่สุด 95.21 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.53 0.61 มากที่สุด 90.53 

อื่น ๆ 30 4.67 0.48 มากที่สุด 93.33 
รวม 355 4.66 0.51 มากที่สุด 93.30 

6. โรงเรียนมีการปลูกงังคณุธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความ
ประพฤติและบุคลิกภาพของนักเรยีน

เกษตรกร 2 5.00 - มากที่สุด 100.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

144 4.71 0.47 มากที่สุด 94.17 
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ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

อย่างเข้มงวด รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.71 0.46 มากที่สุด 94.16 

รับราชการ 71 4.85 0.36 มากที่สุด 96.90 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.68 0.58 มากที่สุด 93.68 

อื่น ๆ 30 4.77 0.43 มากที่สุด 95.33 
รวม 355 4.74 0.45 มากที่สุด 94.82 

7.โรงเรียนมีการสอน
ภาษาต่างประเทศโดยครู
ต่างประเทศเจ้าของภาษา 

เกษตรกร 2 4.00 - มาก 80.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.46 0.65 มากที่สุด 89.23 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.44 0.62 มากที่สุด 88.89 

รับราชการ 71 4.46 0.69 มากที่สุด 89.30 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.58 0.61 มากที่สุด 91.58 

อื่น ๆ 30 4.47 0.63 มากที่สุด 89.33 
รวม 355 4.46 0.64 มากที่สุด 89.24 

8.โรงเรียนมีการจดัชั้นเรียนใหม้ี
จ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่
เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ ์

เกษตรกร 2 4.00 - มาก 80.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

142 4.46 0.61 มากที่สุด 89.30 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.54 0.56 มากที่สุด 90.89 

รับราชการ 70 4.70 0.49 มากที่สุด 94.00 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.58 0.61 มากที่สุด 91.58 

อื่น ๆ 30 4.70 0.53 มากที่สุด 94.00 
รวม 353 4.56 0.58 มากที่สุด 91.10 

9. เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมี
คุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทกุ
ด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายได้
อย่างต่อเนื่อง และประกอบอาชีพได ้

เกษตรกร 2 4.00 - มาก 80.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

140 4.34 0.70 มากที่สุด 86.71 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.31 0.70 มากที่สุด 86.29 

รับราชการ 70 4.53 0.58 มากที่สุด 90.57 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.42 0.51 มากที่สุด 88.42 

อื่น ๆ 29 4.52 0.63 มากที่สุด 90.34 
รวม 349 4.39 0.66 มากที่สุด 87.74 
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ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร       
1.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์กว้างไกล มี
ช่ือเสียง มีคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดี เป็นนักพัฒนาและให้
ความสนใจสนับสนุนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา  

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากท่ีสุด 90.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.46 0.60 มากที่สุด 89.23 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.33 0.70 มากที่สุด 86.52 

รับราชการ 71 4.46 0.58 มากที่สุด 89.30 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.42 0.69 มากที่สุด 88.42 

อื่น ๆ 30 4.53 0.63 มากท่ีสุด 90.67 
รวม 354 4.43 0.63 มากที่สุด 88.64 

2.ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการสอนและเอาใจ
ใส่ งึกการมรีะเบียบวินัยให้แก่บุตร
เป็นอย่างด ี

เกษตรกร 2 5.00 - มากที่สุด 100.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.61 0.54 มากที่สุด 92.17 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.62 0.57 มากที่สุด 92.36 

รับราชการ 71 4.73 0.45 มากที่สุด 94.65 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

18 4.50 0.62 มากที่สุด 90.00 

อื่น ๆ 30 4.67 0.55 มากที่สุด 93.33 
รวม 353 4.64 0.54 มากที่สุด 92.75 

ปัจจัยด้ำนคุณภำพนกัเรียน       
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬาเป็นที่
ประจักษ ์

เกษตรกร 2 4.00 1.41 มาก 80.00 
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.19 0.65 มาก 83.78 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.20 0.66 มาก 84.00 

รับราชการ 71 4.30 0.68 มากที่สุด 85.92 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.11 0.57 มาก 82.11 

อื่น ๆ 30 4.30 0.65 มากที่สุด 86.00 
รวม 355 4.22 0.66 มากที่สุด 84.34 

2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 
เขียนและส าเนียงเหมือนเจ้าของ
ภาษา 

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.31 0.69 มากที่สุด 86.15 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.38 0.65 มากที่สุด 87.56 

รับราชการ 71 4.27 0.72 มากที่สุด 85.35 
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ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.16 0.50 มาก 83.16 

อื่น ๆ 30 4.30 0.84 มากที่สุด 86.00 
รวม 355 4.31 0.69 มากที่สุด 86.20 

3.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคดิ 
มุมมองที่เป็นสากลและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.52 0.60 มากที่สุด 90.35 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.60 0.58 มากที่สุด 92.00 

รับราชการ 71 4.66 0.53 มากที่สุด 93.24 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.53 0.70 มากที่สุด 90.53 

อื่น ๆ 30 4.47 0.68 มากที่สุด 89.33 
รวม 355 4.56 0.59 มากที่สุด 91.27 

4.นักเรียนมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง 
ร่าเริงแจม่ใส กล้าแสดงออก มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย 

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.57 0.60 มากที่สุด 91.33 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.66 0.50 มากที่สุด 93.11 

รับราชการ 71 4.79 0.48 มากที่สุด 95.77 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.47 0.61 มากที่สุด 89.47 

อื่น ๆ 30 4.63 0.49 มากที่สุด 92.67 
รวม 355 4.63 0.55 มากที่สุด 92.68 

5.เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมี
คุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุก
ด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายได้
อย่างต่อเนื่อง และประกอบ  อาชีพ
ได้ 

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 
ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.56 0.60 มากที่สุด 91.19 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.67 0.50 มากที่สุด 93.33 

รับราชการ 71 4.72 0.51 มากที่สุด 94.37 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.47 0.61 มากที่สุด 89.47 

อื่น ๆ 30 4.53 0.57 มากที่สุด 90.67 
รวม 355 4.61 0.56 มากที่สุด 92.23 

ปัจจัยด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำง
โรงเรียนกับชุมชน 

      

1.โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่โรงเรยีนจัดขึ้น 

เกษตรกร 2 3.50 0.71 มาก 70.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.06 0.70 มาก 81.26 
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ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.09 0.66 มาก 81.78 

รับราชการ 71 4.27 0.63 มากที่สุด 85.35 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.21 0.71 มากที่สุด 84.21 

อื่น ๆ 30 4.30 0.60 มากท่ีสุด 86.00 
รวม 355 4.14 0.68 มาก 82.70 

2.โรงเรียนมีการประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่ง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนโดย
การเข้าถึงพ่อแม ่ผู้ปกครองและ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

เกษตรกร 2 4.00 - มาก 80.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.30 0.67 มากทีสุ่ด 86.01 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.45 0.60 มากที่สุด 88.99 

รับราชการ 70 4.50 0.50 มากที่สุด 90.00 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.53 0.61 มากที่สุด 90.53 

อื่น ๆ 30 4.50 0.57 มากที่สุด 90.00 
รวม 353 4.41 0.61 มากที่สุด 88.10 

ปัจจัยด้ำนรำคำ       
1.มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนท่ี
เหมาะสมโดยค านึงถึงคณุภาพและ
บริการ 

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

141 4.43 0.60 มากที่สุด 88.51 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.56 0.56 มากที่สุด 91.11 

รับราชการ 71 4.59 0.62 มากทีสุ่ด 91.83 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

18 4.44 0.70 มากที่สุด 88.89 

อื่น ๆ 30 4.37 0.67 มากที่สุด 87.33 
รวม 352 4.49 0.61 มากที่สุด 89.77 

2.ผู้ปกครองสามารถเบิก
ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือสามารถ
ผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือได้รับความ
เดือดร้อนทางการเงิน 

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

142 4.11 0.84 มาก 82.25 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

90 4.28 0.79 มากที่สุด 85.56 

รับราชการ 71 4.48 0.61 มากที่สุด 89.58 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.16 0.90 มาก 83.16 

อื่น ๆ 30 4.27 0.83 มากที่สุด 85.33 
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ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

รวม 354 4.25 0.80 มากที่สุด 84.92 
3.โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการ
ดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนและคดิ
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

141 4.16 0.82 มาก 83.26 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.38 0.72 มากที่สุด 87.64 

รับราชการ 71 4.35 0.78 มากที่สุด 87.04 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.47 0.70 มากที่สุด 89.47 

อื่น ๆ 30 4.27 0.78 มากที่สุด 85.33 
รวม 352 4.28 0.78 มากที่สุด 85.68 

4.โรงเรียนมีการจดังบประมาณตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 

เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

138 4.26 0.73 มากที่สุด 85.22 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.40 0.63 มากที่สุด 88.09 

รับราชการ 71 4.42 0.65 มากที่สุด 88.45 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.21 0.79 มากที่สุด 84.21 

อื่นๆ 29 4.31 0.71 มากที่สุด 86.21 
รวม 348 4.33 0.69 มากที่สุด 86.67 

ปัจจัยทำงสังคม       
1. เป็นโรงเรยีนที่มีช่ือเสียง เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง มีผลงานเปน็
ที่รู้จักของประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้ง
ด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กที่
จบการศึกษาออกไป 

เกษตรกร 2 4.00 1.41 มาก 80.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

143 4.14 0.75 มาก 82.80 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.22 0.72 มากที่สุด 84.49 

รับราชการ 71 4.31 0.67 มากที่สุด 86.20 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.47 0.61 มากที่สุด 89.47 

อื่น ๆ 30 4.27 0.78 มากที่สุด 85.33 
รวม 354 4.22 0.72 มากที่สุด 84.46 

2.โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้
ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและ
โรงเรียนอื่น 

เกษตรกร 2 3.50 0.71 มาก 70.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

141 4.16 0.70 มาก 83.26 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

88 4.27 0.66 มากที่สุด 85.45 
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ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

รับราชการ 71 4.31 0.65 มากที่สุด 86.20 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.42 0.61 มากที่สุด 88.42 

อื่น ๆ 30 4.43 0.63 มากที่สุด 88.67 
รวม 351 4.25 0.67 มากที่สุด 85.07 

3. เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองเรยีนมาและมเีครือข่าย
ศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งและกว้างขวาง 

เกษตรกร 2 3.00 - ปานกลาง 60.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

142 3.79 0.89 มาก 75.77 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

88 4.01 0.90 มาก 80.23 

รับราชการ 71 3.79 0.84 มาก 75.77 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 3.74 0.93 มาก 74.74 

อื่น ๆ 30 4.00 0.98 มาก 80.00 
รวม 352 3.86 0.90 มาก 77.10 

4.มีพี่/ลูกพ่ีลูกน้อง/ญาต/ิ 
เพื่อน ๆ ของลูก ก าลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อ 

เกษตรกร 2 3.00 - ปานกลาง 60.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

140 3.72 1.00 มาก 74.43 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

86 3.97 0.89 มาก 79.30 

รับราชการ 70 3.60 1.00 มาก 72.00 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

18 3.83 0.79 มาก 76.67 

อื่น ๆ 30 3.87 1.11 มาก 77.33 
รวม 346 3.77 0.98 มาก 75.43 

ปัจจัยด้ำนบริกำร       
1.โรงเรียนมีสวสัดิการส าหรับ
นักเรียนท่ีดี เช่น ประกันอุบัติเหตุ
หรือประกันสุขภาพ 

เกษตรกร 2 4.00 1.41 มาก 80.00 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

142 4.42 0.74 มากที่สุด 88.45 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.51 0.62 มากที่สุด 90.11 

รับราชการ 71 4.44 0.65 มากที่สุด 88.73 

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.42 0.77 มากที่สุด 88.42 

อื่น ๆ 30 4.37 0.67 มากที่สุด 87.33 
รวม 353 4.44 0.69 มากที่สุด 88.78 

2.โรงเรียนมีระบบงาน การบริการ เกษตรกร 2 4.50 0.71 มากที่สุด 90.00 
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ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรตดัสินใจส่งบุตรหลำน
เข้ำศึกษำตอ่ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 

อำชีพ จ ำนวน 
(คน) 

Mean Std. 
Deviation 

กำรแปล
ควำม 

ร้อยละ 

และการอ านวยความสะดวกรวดเร็ว
เมื่อผู้ปกครองไปตดิต่อ 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย/
เจ้าของกิจการ 

142 4.43 0.69 มากที่สุด 88.59 

รับจ้าง /พนักงาน
บริษัท 

89 4.51 0.59 มากที่สุด 90.11 

รับราชการ 71 4.63 0.54 มากที่สุด 92.68 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

19 4.42 0.69 มากที่สุด 88.42 

อื่น ๆ 30 4.43 0.68 มากที่สุด 88.67 
รวม 353 4.49 0.64 มากที่สุด 89.80 

 

ตารางที่ 4.16 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ปัจจัยด้ำนภำพลกัษณ์ทำงกำยภำพ       
1.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการ
เรียนรู้ทีส่วยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัย
และปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ดี 
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.94 5 0.39 1.58 0.17 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

86.07 350 0.25   

รวม 88.01 355    
2.โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.04 5 0.61 1.69 0.14 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

125.12 348 0.36   

รวม 128.16 353    
3.โรงเรียนมีมาตรการและระบบรกัษา
ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.90 5 0.38 1.45 0.21 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

91.22 349 0.26   

รวม 93.12 354    
4.โรงเรียนมีการจดับรรยากาศการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.46 5 0.69 2.53 0.03 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

94.29 345 0.27   

รวม 97.74 350    
ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ       
1.โรงเรียนมีการจดัการ การบริหาร 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายของ
โรงเรียนทีม่ีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

0.77 5 0.15 0.50 0.77 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

105.60 348 0.30   
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

รวม 106.36 353    
2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการ
มีส่วนร่วม 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.64 5 0.33 1.09 0.37 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

104.29 346 0.30   

รวม 105.93 351    
3.โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติงาน 
ระบบฐานขอ้มลู ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.13 5 0.23 0.79 0.56 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

100.12 347 0.29   

รวม 101.26 352    
4.โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนและ
หลักสตูรที่มีคณุภาพมาตรฐานและมี
ประโยชน์ต่อความส าเร็จในเป้าหมายที่วาง
ไว้ในอนาคต 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.26 5 0.45 1.72 0.13 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

91.82 349 0.26   

รวม 94.07 354    
5.โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการที่
ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับวัย  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.48 5 0.30 1.15 0.33 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

89.63 349 0.26   

รวม 91.11 354    
6.โรงเรียนมีการปลูกงังคณุธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ 
บุคลิกภาพและมรีะบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.24 5 0.25 1.22 0.30 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

70.92 349 0.20   

รวม 72.16 354    
7.โรงเรียนมีการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยครูต่างประเทศเจา้ของภาษา 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

0.72 5 0.14 0.34 0.89 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

145.52 349 0.42   

รวม 146.24 354    
8.โรงเรียนมีการจดัชั้นเรียนใหม้ีจ านวน
นักเรียนต่อห้องเรียนท่ีเหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ ์
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.90 5 0.78 2.39 0.04 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

113.28 347 0.33   

รวม 117.17 352    
9.มีการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนตา่งๆและ
น าข้อมูลไปเปรียบเทียบประกอบการ
ตัดสินใจ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.05 5 0.61 1.40 0.22 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

149.73 343 0.44   

รวม 152.78 348    
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร       
1.ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ มีชื่อเสียง มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็น
นักพัฒนาและให้ความสนใจสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.52 5 0.30 0.76 0.58 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

139.35 348 0.40   

รวม 140.87 353    
2.ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการสอนและเอาใจใส่ งึก
การมีระเบียบวินัยให้แก่บตุรเป็นอย่างดี 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.42 5 0.28 0.99 0.43 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

100.16 347 0.29   

รวม 101.59 352    
ปัจจัยด้ำนคุณภำพนกัเรียน       
1.นักเรียนมีความรู้ความสามารถดา้น
วิชาการ ด้านดนตรี กีฬาเป็นท่ีประจักษ์ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.12 5 0.22 0.52 0.76 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

151.18 349 0.43   

รวม 152.30 354    
2.นักเรียนมีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
และส าเนียงเหมือนเจ้าของภาษา 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.06 5 0.21 0.44 0.82 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

166.86 349 0.48   

รวม 167.92 354    
3.นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคดิ มุมมองที่เป็น
สากลและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

1.43 5 0.29 0.80 0.55 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

123.90 349 0.36   

รวม 125.32 354    
4.นักเรียนมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรง ร่าเริง
แจ่มใส กล้าแสดงออก มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย 
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.92 5 0.58 1.97 0.08 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

103.48 349 0.30   

รวม 106.39 354    
5.เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรยีนมีคณุภาพ
มาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เปน็คนดี 
คนเก่ง มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมาย
ได้อย่างต่อเนื่อง และประกอบ  อาชีพได ้

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.04 5 0.41 1.31 0.26 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

108.31 349 0.31   

รวม 110.35 354    
ปัจจัยด้ำนควำมสมัพันธ์ระหว่ำงโรงเรียน
กับชุมชน 

      

1.โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจดัขึ้น 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.91 5 0.78 1.73 0.13 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

 ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

157.60 349 0.45   

รวม 161.51 354    
2.โรงเรียนมีการประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนโดยการเขา้ถึงพ่อ
แม่ ผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

3.24 5 0.65 1.73 0.13 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

129.83 347 0.37   

รวม 133.07 352    
ปัจจัยด้ำนรำคำ       
1.มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนท่ี
เหมาะสมโดยค านึงถึงคณุภาพและบริการ 
  
  

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.20 5 0.44 1.19 0.31 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

127.76 346 0.37   

รวม 129.95 351    
2.ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการ
เรียนหรือสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียม
การเรยีนได้กรณีทีม่ีความจ าเป็นหรือไดร้ับ
ความเดือดร้อนทางการเงิน 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

6.75 5 1.35 2.17 0.06 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

216.86 348 0.62   

รวม 223.62 353    
3.โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการดูแล
นักเรียนหลังเลิกเรียนและคดิค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.03 5 0.81 1.34 0.25 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

207.56 346 0.60   

รวม 211.59 351    
4.โรงเรียนมีการจดังบประมาณตาม
มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.10 5 0.42 0.88 0.50 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

163.24 342 0.48   

รวม 165.33 347    
ปัจจัยทำงสังคม       
1.เป็นโรงเรยีนที่มีช่ือเสียง เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่รู้จักของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ใกล้เคียง ท้ังด้านวิชาการและคุณภาพของ
เด็กท่ีจบการศึกษาออกไป 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.88 5 0.58 1.10 0.36 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

182.50 348 0.52   

รวม 185.37 353    
2.โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรยีนอืน่ 
 
 
 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

4.05 5 0.81 1.81 0.11 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

154.38 345 0.45   

รวม 158.43 350    
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

3.เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
เรียนมาและมีเครือข่ายศิษย์เก่าทีแ่ข็งแกร่ง
และกว้างขวาง 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

5.44 5 1.09 1.36 0.24 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

276.17 346 0.80   

รวม 281.61 351    
4.มีพี่ / ลูกพี่ลูกน้อง / ญาติ /เพื่อนๆ ของ
ลูก ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีจะน าบุตร
ไปศึกษาต่อ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

7.16 5 1.43 1.51 0.18 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

321.80 340 0.95   

รวม 328.96 345    
ปัจจัยด้ำนบริกำร       
1.โรงเรียนมีสวสัดิการส าหรับนักเรียนท่ีดี 
เช่น ประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

0.98 5 0.20 0.41 0.84 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

165.96 347 0.48   

รวม 166.94 352    
2.โรงเรียนมีระบบงาน การบริการ และ
การอ านวยความสะดวกรวดเร็วเมือ่
ผู้ปกครองไปติดต่อ 
 

ความแตกต่าง
ระหว่างกลุม่ 

2.20 5 0.44 1.09 0.37 

ความแตกต่าง
ภายในกลุ่ม 

140.02 347 0.40   

รวม 142.22 352    
 

สมมติฐานหลัก : อาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลไม่มีอิทธิพลต่อระดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 

สมมติฐานรอง : อาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล มีอิทธิพลต่อระดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าสถิติที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่า 0.05 จ านวน 1 ประเด็นของปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ 1 ประเด็นของปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา ดังนั้น อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพลต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ดังนี้ 

1 ประเด็นของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ คือ โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1 ประเด็นของปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา คือ โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ 
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บทที่ 5 
บทสรุป และอภิปรำยผลกำรศึกษำ  

 
5.1 บทสรุป 

 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความต้องการน าบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่มีอิทธิพลของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่เลือก
โรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2562 คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
ตามโรงเรียนอนุบาลในเมืองเชียงใหม่จ านวน  15 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 และ 26 - 27 สิงหาคม 2562 
ไดจ้ านวน  14 โรง แบบส ารวจ จ านวน 368 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.78 จากที่แจกไปจ านวน 450 ชุด ทั้งนี้
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variances: ANOVA) ผลการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลมีดังนี้  

 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไป  
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองมีอายุเฉลี่ยประมาณ 38 ปี โดยมีอายุระหว่าง 36-40 ปี (ร้อยละ 

38.59) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 81.25) มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี  (ร้อยละ 61.96)  มี
รายได้รวมโดยเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน อยู่ระหว่าง 20,001-40,000 บาท (ร้อยละ 38.86) ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เจ้าของกิจการ  (ร้อยละ 39.13) มีการวางแผนการศึกษาโดยเลือกโปรแกรมการ
เรียน/หลักสูตรปกติให้แก่บุตรหลาน (ร้อยละ 43.48)  และทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียนที่จะ
น าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ (ร้อยละ 72.99) 

5.1.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจส่งบุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษำปีท่ี1 

ระดับความส าคัญของปัจจัยในภาพรวมที่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญเป็น 3 ล าดับแรก 
คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา  ปัจจัยด้านบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มากที่สุด และให้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้ายในประเด็น ปัจจัยทางสังคม โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของประเด็นในภาพรวม พบว่า ระดับความส าคัญของรายละเอียดของ
ประเด็นในภาพรวมที่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญเป็น 3 ล าดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ  

1. โรงเรียนมีการปลูกงังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ บุคลิกภาพและมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

2. โรงเรียนมีมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 

รวมถึงสังคมภายในที่ดี  
และให้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้ายในประเด็น มีพ่ี/ลูกพ่ีลูกน้อง/ญาติ/เพ่ือน ๆ ของลูก ก าลัง

ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 



 
 

 

 

114 

5.1.3 กำรทดสอบสมมติฐำน 
เมื่อท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
(1) ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพลต่อระดับความส าคัญ

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 8 ประเด็น ได้แก่ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่
สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ดี  ,โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ,โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ,โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการที่ส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับ
วัย ,โรงเรียนมีการปลูกงังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ บุคลิกภาพและมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ,โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสม
เป็นไปตามเกณฑ์ ,นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีความประพฤติ
เรียบร้อย มีระเบียบวินัย ,มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงคุณภาพและบริการ 

(2)  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล มีอิทธิพล ต่อระดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 18 ประเด็น ได้แก่ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม
และแหล่งการเรียนรู้ที่สวยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย รวมถึงสังคมภายในที่ดี  ,โรงเรียนมีการ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ,โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิ
บาล ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม ,โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมีประโยชน์ต่อความส าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ,โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการ
ที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับวัย ,โรงเรียนมีการปลูกงังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ บุคลิกภาพ
และมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ,โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อ
ห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ ,ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนและเอา
ใจใส่ งึกการมีระเบียบวินัยให้แก่บุตรเป็นอย่างดี ,นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านดนตรี 
กีฬาเป็นที่ประจักษ์ ,นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและส าเนียง
เหมือนเจ้าของภาษา ,นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคิด มุมมองที่เป็นสากล
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ,นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก มีความ
ประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ,เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน 
เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายได้อย่าง
ต่อเนื่อง และประกอบอาชีพได้ ,มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงคุณภาพและบริการ ,
ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการเรียนหรือสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้กรณีที่มีความ
จ าเป็นหรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน ,โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน
และคิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ,โรงเรียนมีการจัดงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ,เป็น
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กที่จบการศึกษาออกไป 

(3) อาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพลต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับ
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นัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ,โรงเรียนมีการจัดชั้นเรียนให้มีจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตาม
เกณฑ ์

 
5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 
ผลจากการศึกษาครั้งนี้  ท าให้ทราบถึงความต้องการน าบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ที่เลือก
โรงเรียนที่จะน าบุตรไปศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปี 2562 โดยสามารถน าผลที่ไดจาก
การศึกษาไปเสนอแนะและประยุกตใชในการก าหนดทิศทางของแนวนโยบายการบริหารจัดการและการวาง
แผนการด าเนินงานของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมใหดีขึ้น จากผลการศึกษามีประเด็นที่
เกี่ยวข้องและควรน ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1.ระดับความส าคัญของปัจจัยในภาพรวมที่กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองให้ความส าคัญเป็น 3 ล าดับแรก 
คือ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา ปัจจัยด้านบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ กาญจนา มักเชียว (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา  ในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาผู้ปกครอง
ให้ความส าคัญในด้านอาจารย์และบุคลากรมากที่สุด และการศึกษาของ เบญจวรรณ เครือทอง (2559) 
ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยให้ความส าคัญด้านวิชาการมากท่ีสุด และการศึกษาของ ปัญจา ชูช่วย (2559) ศึกษาปัจจัยใน
การให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองใน
พ้ืนที่เฉพาะกิจสามจังหวัดชายแดนใต้ด้านสถาบันการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

 2.ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพลต่อระดับความส าคัญ
ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ กาญจนา มักเชียว (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครอง และจ านวนเด็ก
นักเรียนที่มีภาระดูแลที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษา และการศึกษาของ 
ปัญจา ชูช่วย (2559) ศึกษาปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มี ระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยในการให้
เยาวชนเขตพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
และการศึกษาของ วิริยะ ชะนะมา (2560) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 
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2 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่สอดคล้องกับการศึกษาของ เบญจวรรณ 
เครือทอง (2559) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า  ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  

3.รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล มีอิทธิพล ต่อระดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา มักเชียว 
(2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา  ในโรงเรียนโชติ
กาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความแตกต่าง
ในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และผลการศึกษาของ 
เบญจวรรณ เครือทอง (2559) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และผลการศึกษาของ 
ปัญจา ชูช่วย (2559) ศึกษาปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีรายได้ต่างกันมีปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษา
ต่อในสถาบันอาชีวศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4.อาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลมีอิทธิพลต่อระดับความส าคัญของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  ซึ่งแตกต่างกับผลการศึกษาของ กาญจนา มักเชียว (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา  ในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครอง และจ านวน
เด็กนักเรียนที่มีภาระดูแลที่แตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการตัดสินใจเลือกศึกษา และการศึกษา
ของ เบญจวรรณ เครือทอง (2559) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย พบว่า  ผู้ปกครองที่มี
อาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองคูคต อ าเภอล า
ลูกกา จังหวัดปทมุธานี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และการศึกษาของ ปัญจา ชูช่วย (2559) ศึกษา
ปัจจัยในการให้บุตรหลานศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาของผู้ปกครองในพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพ ต่างกันมีปัจจัยในการให้เยาวชนเขตพ้ืนที่เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 
 
 

 
 



 

 

แบบสอบถาม ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 
ในการน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 
ค าชี้แจง   :   แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ในการน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะน าไปวิเคราะห์สรุปเป็นภาพสะท้อนความคิดของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองโปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง กรุณาใส่เครื่องหมาย   ตามระดับความคิดเห็นที่ท่านมีในแต่ละหัวข้อ  
 

1. ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ...............................................นามสกุล........................................................................... 
 

2.  อายุของท่าน (ผู้ปกครอง)…………….. ปี   
 

3. สถานภาพ   1. โสด   2.สมรส        3.หย่า/แยกกันอยู่/หม้าย      4.อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………… 
 

4.  วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน (ผู้ปกครอง)       
 1. ประถมศึกษา            2. มัธยมศึกษาตอนต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. / เทียบเท่า  
 4. อนุปริญญา / ปวส. / เทียบเท่า    5. ปริญญาตร ี      6. ปริญญาโท   7. ปริญญาเอก    

 

5.  รายได้รวมโดยเฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน (โดยประมาณ) 
 1. ไม่เกิน 20,000 บาท      2. 20,001 – 40,000 บาท    3. 40,001 – 60,000 บาท  
 4. 60,001 – 80,000 บาท   5. ตั้งแต่ 80,001 บาทขึ้นไป   

 

6.  อาชีพ   
 1. เกษตรกร   2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/เจ้าของกิจการ  3. รับจ้าง /พนักงานบริษัท  
 4. รับราชการ   5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ      6. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ…………………………..………… 

 

7.ท่านมีการวางแผนการศึกษาโดยเลือกโปรแกรมการเรียน/หลักสูตรใดของโรงเรียนให้แก่บุตรหลาน 
 1.หลักสตูรปกติ     2.หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)    3.แผนการเรียนภาษาจีน    4.หลักสูตรนานาชาติ     5. ยังไม่ได้ตดัสินใจ 
 

8. ท่านมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ท่านเลือกอย่างไร  
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 

9.ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ 
ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น/ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพ      
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและแหลง่การเรียนรู้ทีส่วยงาม สะอาด ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย 
รวมถึงสังคมภายในที่ด ี

     

2. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย และเพียงพอ      
3. โรงเรียนมีมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ      
4. โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน      
ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษา      
1. โรงเรียนมีการจัดการ การบริหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายของโรงเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล 

     

2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วม      
3. โรงเรียนมีระบบบริหาร ระบบปฏิบัติงาน ระบบฐานข้อมูล ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

     

4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีประโยชน์ต่อ
ความส าเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต 

     

5. โรงเรียนมีกิจกรรมและนันทนาการที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และ
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย 

     

6. โรงเรียนมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความประพฤติ บุคลิกภาพและมีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

     

โปรดพลิก  



 

 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ 
ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

ระดับความคิดเห็น/ระดับความส าคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7. โรงเรียนมีการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูต่างประเทศเจา้ของภาษา      
8. โรงเรียนมีการจัดชั้นเรยีนให้มจี านวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ ์      
9. มีการศึกษาข้อมูลของโรงเรียนต่างๆและน าข้อมูลไปเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ      
ปัจจัยด้านบุคลากร      
1. ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ มีชื่อเสียง มคีุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักพัฒนาและให้ความ
สนใจสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

     

2. ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการสอนและเอาใจใส่ ฝึกการมีระเบียบวินัย
ให้แกบุ่ตรเป็นอย่างด ี

     

ปัจจัยด้านคุณภาพนักเรียน      
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ด้านดนตรี กีฬาเป็นท่ีประจักษ์      
2. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและส าเนียงเหมือน
เจ้าของภาษา 

     

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ วิธีคิด มุมมองที่เป็นสากลและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

     

4. นักเรียนมสีุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจม่ใส กล้าแสดงออก มีความประพฤตเิรียบร้อย มี
ระเบียบวินยั 

     

5. เมื่อส าเร็จการศึกษานักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง และประกอบ  
อาชีพได้ 

     

ปัจจัยด้านความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน      
1. โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรยีนจัดขึ้น      
2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตา่งๆ เกี่ยวกับโรงเรยีนโดยการเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองและ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

     

ปัจจัยด้านราคา      
1. มีอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงคุณภาพและบริการ      
2. ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนยีมการเรียนหรือสามารถผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
กรณีที่มีความจ าเป็นหรือได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน 

     

3. โรงเรียนมีทุนการศึกษาและมีการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนและคดิค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม      
4. โรงเรียนมีการจัดงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน      
ปัจจัยทางสังคม      
1. เป็นโรงเรียนท่ีมีชื่อเสยีง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มผีลงานเป็นท่ีรู้จักของประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านวิชาการและคุณภาพของเด็กที่จบการศึกษาออกไป 

     

2. โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่น      
3. เป็นสถาบันที่ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเรียนมาและมีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีแข็งแกร่งและกว้างขวาง      
4. มีพี่ / ลูกพี่ลูกน้อง / ญาติ /เพื่อนๆ ของลูก ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนท่ีจะน าบุตรไปศึกษาต่อ      
ปัจจัยด้านบริการ      
1. โรงเรียนมีสวสัดิการส าหรับนักเรียนท่ีดี เช่น ประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพ      
2. โรงเรียนมีระบบงาน การบริการ และการอ านวยความสะดวกรวดเรว็เมื่อผู้ปกครองไปติดต่อ      

 

10.ท่านมีข้อมลูมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับคุณภาพของโรงเรียนที่จะน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่สอดคล้องกับปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา 
 1. ทราบดี    2.ทราบ   3.พอรับทราบ   4.ไม่เคยรับทราบ 

 

11.ความคิดเห็นที่ท่านมีต่อโรงเรียนที่จะน าบุตรหลานเข้าศึกษาต่อจากข้อมูลที่ท่านได้รับ 
.................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

************************************************************ 



 

 

 

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
 

269 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 50100 
โทรศัพท์ 0 – 5325 - 2565  โทรสาร 0-5327-4640 

http://www.mcp.ac.th 
 

http://www.mcp.ac.th/

