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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาเหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
ส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี และเปรียบเทียบเหตุผล
การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียน
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 
อาชีพและ รายได้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ปกครอง
ในสถานศึกษาเอกชน อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี จ านวน 304 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .96 การ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการ
ทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One- Way ANOVA) 

 

 
ผลการศึกษาพบว่า  
1. เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครอง

ในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนอ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริการ ด้านวิชาการ ด้านภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาและด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

2. เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
อ าเภอบางบัวทอง จั งหวัดนนทบุรี  ระดับ
การศึกษาพบว่าผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีเหตุผลการตัดสินใจในการส่งนักเรียน
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรีโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
2 อาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยปทุมธานี 



วารสารวทิยาลัยนครราชสีมา ฉบบัพเิศษ  “กา้วสู่ทศวรรษที่ 2 ของวิทยาลัยนครราชสีมา”      .  

. 

 

14 

3. เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ตัวแปรอาชีพ พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกัน
มีเหตุผลการตัดสินใจในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. เหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ตัวแปรรายได้  พบว่าผู้ปกครองที่ มีรายได้
ต่างกันมีเหตุผลการตัดสินใจในการส่งนักเรียน
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจของผู้ปกครอง, การเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to 
study The Reason for the Guardian’s Decision 
to Send Descendant to Attend Class in Private 
Schools in Bang Bua Thong District Nonthaburi 
Province;The Reason for the Guardian’s 
Decision to Send  Descendant to Attend Class in 
Private Schools Bang Bua Thong District 
Nonthaburi Province classified by education 
level, occupation and monthly income. 
 The samples in this study were 304 
Parents in Private Schools in Bang Bua Thong 

District Nonthaburi Province. The instruments 
used for data collection 5 point-rating scale 
questionnaires. The Cronbach’s alpha 
coefficient showed the value of .96. By 
percentage, mean and standard deviation. The 
test of hypothesis was done by using t-test and 
One-Way ANOVA. 
 The research results revealed as 
following; 

1. The Reason for the Guardian’s 
Decision to Send Descendant to Attend Class in 
Private Schools Bang Bua Thong District 
Nonthaburi Province as a whole and individual 
aspect are at a high level.In order by arrange the 
mean from more to less in Buildings and 
Environment, Academic Service school 
Academic, Image of school and relationship to 
Community. 

2. There was a statistical significant 
difference at .05 level for The Reason for the 
Guardian’s Decision to Send Descendant to 
Attend Class in Private Schools Bang Bua 
Thong District Nonthaburi Province classified 
by education level as whole and individual 
aspects. 
 3. There was a statistical significant 
difference at .05 level for The Reason for the 
Guardian’s Decision to Send Descendant to 
Attend Class in Private Schools Bang Bua 
Thong District Nonthaburi Province classified 
by occupation as whole and individual aspects. 
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 4. There was a statistical significant 
difference at .05 level for The Reason for the 
Guardian’s Decision to Send Descendant to 
Attend Class in Private SchoolsBang Bua 
Thong District Nonthaburi Province classified 
by monthly income as whole and individual 
aspects. 
 
Keywords : The Guardian’s Decision, The 
Attend  Class in Private Schools 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา
คุณภาพคน การศึกษาสร้างคนให้มีคุณภาพ คน
ดี มี ระ เบี ยบวิ นั ย  มี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต 
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มีความสามัคคี
และรักชาติ ตลอดจนมีส านึกของความเป็นไทย 
การศึกษาจึงเป็นปัจจัยก าลังอ านาจแห่งชาติใน
สังคมจิตวิทยา หากจัดการศึกษาได้ดีจะได้ก าลัง
ของชาติ  ผลผลิตและอุดมการณ์ที่ ดี งาม 
การศึกษาจึงเป็นการสร้างคน เพื่อน าไปสู่การ
สร้างชาติที่มั่นคง (จรวยพร  ธรณินทร์, ม.ป.ป.:
1)     
 โรงเรียนเป็นสถาบันที่ไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันแรกใน
ชีวิตของเด็ก  เพราะเด็กต้องการใช้เวลาในช่วง
ชีวิตส่วนใหญ่ของการเจริญเติบโต  และการ
สะสมวิชาความรู้ประสบการณ์ชี วิ ตจาก
โรงเรียน สิ่งที่ เด็กได้รับจากโรงเรียนจึงไม่
เพียงแต่การเจริญเติบโต  พัฒนาการทาง
สติปัญญา ความรู้  ความเฉลียวฉลาด แต่ยัง

ครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาพอนามัยและสุข
นิสัยที่ดีด้วย (อรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา, 2537 :1) 
 ในการจั ดการศึ กษาของ เอกชน 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ร ะ บ บ โ ร ง เ รี ย น ต า ม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 
2525 ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ส่วนพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดหลักการ
บริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนให้ มี ฐ านะ เป็ นนิ ติ บุ คคลและมี
คณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าที่บริหารและ
จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็น
อิสระ โดยมีการก ากับติดตาม การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่นเดียวกับ
สถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี้เพื่อให้เอกชนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อมให้
การสนับสนุนด้ านเงินอุดหนุนและสิทธิ
ประโยชน์อย่ างอื่ นรวมทั้ งส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่สถานศึกษาของ
เอกชน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ ฉบับที่ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2555) 
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5 
ม ก ร า ค ม  2553 ท า ง ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
สภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการ
พัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ โดยมีแนวนโยบาย”ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชา
สังคมและทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร
จัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา” 
ในปัจจุบันสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ได้สร้างความ
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กดดันให้ เกิดความจ าเป็นอย่ างยิ่ งในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจัดการศึกษาของไทยให้
สามารถผลิตผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มี
คุณธรรมและจริยธรรมอีกทั้งยังรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ ในโลกที่มี
ความรู้และเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากและเปลี่ยนไป
อย่างรวดเร็ว มนุษย์ไม่สามารถจดจ าทุกอย่าง 
อีกทั้งความรู้ไม่ได้อยู่นิ่งหรือเกิดที่จะเรียนรู้
ผ่านผู้รู้คนใดคนหนึ่งต่อไป มนุษย์จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้สามารถเติบโต และเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิตและต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด โดย
การปลูกฝังให้ เด็กมี เจตคติที่ดีต่อการรับรู้ 
เรียนรู้  และมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ กลั่นกรองข้อมูลเลือกใช้และน ามาใช้ใน
สถานการณ์ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้มนุษย์ยังจ าเป็นต้องมีความสามารถ
ในการเรียนรู้จากผู้อื่นและมีลักษณะที่จะท าให้
ผู้อื่นยินดีที่จะแบ่งปันความรู้  ประสบการณ์
ตลอดจนการหยิบยื่นโอกาสทางการเรียนรู้ให้
คุณสมบัติที่เอื้อต่อการเจริญงอกงามตลอดชีวิต
ดังกล่าว จ าเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัยและ
ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(ลาวัลย์  พินิจจันทร์, 
2550 : 2)เด็กซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
และสามารถสร้างความเจริญให้แก่เศรษฐกิจ
และสังคมภายหน้า การที่จะพัฒนาเด็กให้
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นั้นพ่อ
และแม่มีความจ าเป็นที่จะต้องตระหนักถึงการ
ให้ความรู้  และการให้การศึกษาแก่เด็กเป็น
ส าคัญฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องเลือก
สถานศึกษา และเตรียมความพร้อมให้แก่บุตร
หลานของตนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการศึกษา 

จากระดับปฐมวัยต่อไปยังระดับประถมศึกษา 
และต่อไปในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเด็กในวันนี้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีปกติสุข สามารถเอื้อหนุน
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติได้อย่ างมีประสิทธิภาพ แต่
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในสังคมใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผล
ให้การด า เนินชี วิ ตและครอบครั วแต่ละ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเคยมีเวลาเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน
บุตรหลานอย่างเต็มที่ เมื่อสภาวะทางเศรษฐกิจ 
และสังคมเปลี่ยน การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน
บุตรหลานจึงไม่สามารถอาจกระท าได้เหมือน
ก่อน เพราะลักษณะของครอบครัวเปลี่ยนแปลง
จากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมาก
ขึ้น อีกทั้ งการที่พ่อ แม่  ผู้ปกครองมีความ
จ าเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพต่างๆนอก
บ้านเพื่อหารายได้ ช่วยเศรษฐกิจของครอบครัว 
ส่งผลให้มีเวลาในการเลี้ยงดูได้อบรมสั่งสอน
บุตรหลานน้อยลง ขณะเดียวกันความจ าเป็นใน
การเตรี ยมความพร้อมของสังคมเพื่ อให้
ประชาชนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการรับรอง
การพัฒนาประเทศในอนาคตก็เป็นสิ่งส าคัญที่
ต้องเร่งด าเนินการด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้อง
เตรี ยมความพร้ อมของสั งคมเพื่ อให้ ได้
ประชาชนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการรองรับ
การพัฒนาประเทศในอนาคตก็เป็นสิ่งส าคัญ
ต้องเร่ งด า เนินการ ด้ วยเหตุนี้ จึ งมีความ
จ า เป็นต้องมีการเตรี ยมความพร้อมของ
ประชาชนตั้ งแต่อยู่ ในวัยเด็ก ซึ่ งเป็นวัยที่
สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็ว ฉะนั้นการให้
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กา รศึ กษ าแก่ เ ด็ ก  เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก ในวั นนี้ 
เจริญเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเน้น
ศักยภาพเป็นส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ในวันข้างหน้า (สาวิตรี พังงา, 2550 : 1-2)  

จากแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
นั้น ท าให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความส าคัญใน
การที่จะส่งบุตรหลานหรือนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนต่ างๆมากขึ้นซึ่ งผู้ปกครองมี
ทางเลือกอยู่หลายทางทั้งโรงเรียนของรัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพปัจจุบันการ
ตัดสินใจในการส่งบุตร หลานหรือนักเรียน
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนของเอกชน มี
องค์ประกอบที่มาเกี่ยวข้องหลายประการ จึงท า
ให้เกิดการแข่งขันระหว่างโรงเรียนโดยพยายาม
ที่จะปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาในด้าน
การจัดการต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
การตั ดสิ นใจของผู้ ปกครองที่ จ ะ เลื อก
สถานศึกษาใดจ าเป็นจะต้องพิจารณาหลาย
ประการ อีกทั้งที่ผู้ปกครองแต่ท่านมีคุณสมบัติ
ที่แตกต่างกันจึงมีบรรทัดฐานในการตัดสินใจ
แตกต่างกัน เช่น ผู้ปกครองบางท่านอาจใส่ใจใน
เรื่องวิชาการ ในขณะที่ผู้ปกครองบางท่านสนใจ
เรื่ องสถานที่ และสิ่ งแวดล้อม ดั งนั้นการ
ตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตร
หลานนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจเลือก
สถานศึกษาให้กับบุตรหลานของตน (ธรรมนูญ 
นวลใจ, 2541 : 52) 

จังหวัดนนทบุรีอยู่ในเขตปริมณฑล
และเป็นชุมชนเมืองที่ เติบโตรองลงมาจาก
กรุงเทพมหานคร มีค่าครองชีพสูง พ่อแม่
ผู้ปกครองต่างต้องช่วยกันท างานเลี้ยงชีพ ท าให้
ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็ก ต้องส่งเด็กเข้าโรงเรียนซึ่ง

โรงเรียนอนุบาลและประถมเอกชนก็ เป็น
ทางเลือกที่กลุ่มผู้ปกครองมองไว้ โรงเรียน
เอกชนหลายแห่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันจึง
มีการพัฒนาขีดความสามารถในทุกๆด้านเพื่อ
ความคงอยู่ของสถาบันต่อไป จากปัญหา
ดังกล่าวการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนนั้นมี
ความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน
เอกชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน
เอกชนเพื่อจะได้ทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน
เอกชน 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาเหตุผลการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 2. เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรีจ าแนกตามระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ของผู้ปกครอง 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขต
ของการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    1.1 ด้านวิชาการ 

     1 . 2  ด้ านอาค าร  สถานที่ แ ละ
สภาพแวดล้อม 
     1.3 ด้านการบริการ 
     1.4 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
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     1.5 ด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
     2.1 ประชากร 
           ประชากร ได้แก่  ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียน
เอกชนจ านวน 4 แห่ง ในเขตอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี มีประชากรทั้งหมด 1,289 คน  
     2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียน
เอกชนจ านวน 4 แห่ง ในอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรโดยใช้ตารางการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ ศิริชัย  กาญจนวาสีและ
คณะ(2537 : 106) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
และระดับความคลาดเคลื่อน +10% จ านวน 304 
คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและ
สุ่มอย่างง่าย 
 3.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพ
ของผู้ปกครอง ประกอบด้วย ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้   

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ เหตุผลการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านอาคาร 
สถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านการบริการ 
ด้ านคว ามสั มพั นธ์ กั บชุ มชนและด้ าน
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา     

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา

ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบ แล้ว

คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์และถูกต้องน ามา
วิเคราะห์ดังนี้ 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
สถานภาพของผู้ปกครอง 

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีโดย
การวิ เคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย (X) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมรายด้านและ
รายข้อ และน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปล
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุร ี

 3. เปรียบเทียบเหตุผลการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองทั้ง 5 ด้านในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยใช้ (t –test) จ าแนกตามอาชีพและรายได้โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีที่พบความ
แตกต่างใช้การเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการ 
Least Significant Difference (LSD) 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุผลการ
ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่ตัดสินใจเลือก
โรงเรียนให้นักเรียนเข้ าศึกษา โดยค านึง
องค์ประกอบด้านต่ างๆของโรงเรียนเป็น
หลักเกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนให้นักเรียน เช่น 
ด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่างาน
วิชาการเปรียบเหมือนหัวใจของการสร้าง
นักเรียนให้คุณภาพ ให้มีความรู้ มีจริยธรรม เกิด
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล โด ยที่
ความส าคัญของงานวิชาการในสถานศึกษา งาน
วิ ช าก าร เป็ น ง านหลั กของการบริ ห า ร
สถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด 
มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาได้จาก ผลงานด้านวิชาการ เนื่องจาก
งานวิชาการเกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทางตรงหรือ
ทางอ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น (ปรียาพร 
วงศ์อนุตรโรจน์, 2543 : 1-3) กล่าวไว้ว่า 

ด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
ซึ่งเป็นจุดประชาสัมพันธ์จุดแรกของผู้ปกครอง
ที่ ได้พบเห็นและประเมินสถานภาพของ
การศึกษาว่ามีศักยภาพในการบริหารด าเนินการ
อย่างไร ต่อความเชื่อมั่นที่จะส่งนักเรียนเข้า
เรียน สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาควรเป็น
สถานที่จัดให้เด็กอยู่ร่วมกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน
อย่างมีความสุข สะดวก สบายและปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมจะมีทั้ งสภาพแวดล้อมใน

ห้องเรียน และสภาพแวดลอ้มภายนอกห้องเรียน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะ
ด้ าน อาคาร สถานที่  และสภาพแวดล้อม 
ผู้ปกครองมีระดับการตัดสินใจในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป้าหมายการพัฒนาเด็ก 
ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของตัวเองให้
เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น มั่นใจและมีความสุข 
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ยของเชาวรั ตน์  โทณผลิน (2539: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ผู้ปกครอง
นักเรียนตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนมากที่สุด คือปัจจัยด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อาคารและ
สถานที่ ได้แก่ โรงเรียนมีการดูแลรักษาความ
สะอาดของอาคาร สถานที่  เช่น ห้องน้ า 
ห้องเรียน ห้องนอน ห้องอาหาร ตามล าดับ 
(เชาวรัตน์ โทณผลิน, 2539:23)  

ด้านการบริการ การให้บริการเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ทางโรงเรียนจะต้องให้กับนักเรียน
การบริการด้านอาหารให้โรงเรียนประกอบ
อาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย มีสารอาหาร
ครบ 5 หมู่ตามที่ร่างกายต้องการและบริการด้าน
สุขภาพ ครูและนักเรียนต้องมี  สุขภาพที่ดี 
โรงเรียนจัดแพทย์ พยาบาลหรืออนามัย ตรวจ
สุขภาพครูและนักเรียนเป็นประจ าเด็กแต่ละคน
มีบันทึกสุขภาพและบริการรถรับ-ส่งและใช้
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ ยวกับ 
ระเบียบและวิธีปฏิบัติส าหรับรถรับ-ส่งนักเรียน 
ต้องมีความปลอดภัย มีเครื่องมือที่จะช่วยเหลือ 
นักเรียนได้ เมื่อรถเกิดอุบัติ เหตุ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2533 : 29) 
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ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน
กับชุมชนจึงมีความสัมพันธ์กับอย่างใกล้ชิด 
จะต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้ง 2 ฝ่าย การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน
ด้วยการน าเสนอเป็นเอกสาร วารสาร และการ
ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียน ในโอกาสที่โรงเรียนจัด กิจกรรมต่างๆ 
ทั้งในรูปแบบของสมาคม ผู้ปกครองและครู 
เ ป็ น  ก า ร เ สริ มสร้ า ง คว าม เ ข้ า ใ จ เ เ ล ะ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
ซึ่งส่งผลต่อเหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ใน การส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , 
2532 : 91) 

ด้ านภาพลั กษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรี ยนที่ จั ดการศึกษาเป็นที่พอใจของ
ผู้ปกครอง ส่วนหนึ่งจะต้องดูที่ผลผลิต นั่นคือ
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่และนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว ผลสัมฤทธิ์ งานวิชาการมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ผู้ปกครอง
มั กจะประ เมิ นจากตั วบ่ งชี้ ที่ ส า คั ญคื อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (พนม 
พงษ์ไพบูลย์ , 2536 : 96)  

2. การเปรียบเทียบเหตุผลการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีและปริญญา

ตรีมีระดับเหตุผลการตัดสินใจในการส่ง
นักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน อ าเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี มากกว่าผู้ปกครองที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าระดับปริญญาตรีและปริญญาตรี จะมีระดับ
เหตุผลการตัดสินใจ หรือค านึงถึงปัจจัยหลายๆ
ด้าน ในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
ในปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลวิจัยของลาวัลย์ 
พินิจจันทร์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัย
เรื่ องการตัดสินใจของผู้ปกครองมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจในด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการเอาใจใส่
ของครู ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
ด้ านค่ าธรรมเนียมการเรียนและด้ านการ
จัดบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

3. การเปรียบเทียบเหตุผลการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชน จ าแนกตามตัวแปรอาชีพ พบว่า
ผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีระดับเหตุผลการ
ตัดสินใจในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของลาวัลย์ พินิจจันทร์ (2550 : 
บทคัดย่อ) พบว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจในด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด้านการเอาใจใส่ของครู ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน ด้ าน
ค่าธรรมเนียมการเรียนและด้านการจัดบริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจุฬาภรณ์ 
ประจงพงศ์พันธ์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบตามอาชีพของผู้ปกครอง ที่มีอาชีพ
รับราชการกับผู้ปกครองที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
มีการตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนโดยรวม
แตกต่างกัน 

4. การเปรียบเทียบเหตุผลการตัดสินใจ
ในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตาม
ตัวแปรรายได้แสดงว่าผู้ปกครองที่มีรายได้
แตกต่างกันมีระดับเหตุผลการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ บุญประคอง ไม้เขียว (2543 : 
34) พบว่าผู้ปกครองที่มีรายได้ของครอบครัวที่
แตกต่างกัน จะตัดสินใจส่งบุตรหลานหรือ
นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
องค์ประกอบด้านต่างๆที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ รุ่งระวี อภิบาลญาติ (2542 : 35) 
พบว่าตัวแปรด้านรายได้ของผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลในการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1.1 จากข้อค้นพบของการศึกษา 
แสดงให้เห็นว่า ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนมี

ค่าเฉลี่ยต่ าสุด จึงควรส่งเสริมให้มีการ เผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของโรงเรียน 
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ให้บริการด้านต่างๆ แก่ชุมชนตามล าพัง 
ตามความสามารถที่ทางโรงเรียนด าเนินการได้
นอกจากนี้โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและเข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่างๆ มาก
ขึ้น  

1.2 จากข้อค้นพบของการศึกษา 
แสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ของผู้ปกครองที่แตกต่างกันมีผลต่อ
เหตุผลการตัดสินใจในการส่งนักเรียนเข้า
โรงเรียนเอกชนพบว่าผู้ปกครองที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน อาชีพแตกต่างกันและ
รายได้แตกต่างกันมีเหตุผลการตัดสินใจในการ
ส่งนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนอ าเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรีโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันทางโรงเรียนจึงสมควรจัดมีการให้
ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตร และ
นโยบายต่างๆของโรงเรียน ซึ่งท าให้ผู้ปกครอง
เล็งเห็นความส าคัญของปัจจัยด้านต่างๆใน
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการส่งเสริมการศึกษา
เรื่องเหตุผลการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
ส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนใน
รูปแบบอื่นๆ โดยการศึกษา แนวการศึกษา
ทางเลือกใหม่ เพื่ อ เป็นประโยชน์ ในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของโรงเรียนในด้าน
วิชาการ ด้านอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม 
ด้านการบริการ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน
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และด้านภาพลักษณ์ของสถานศึกษาต่อไป 
2.2 ควรค้นคว้าศึกษาเหตุผลการ

ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนในโรงเรียนเอกชน โดยเก็บข้อมูลจาก

ผู้ปกครองและใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
2.3 ควรศึกษาปัจจัยเหตุผลการ

ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้า
เรียนในโรงเรียนเอกชน 
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