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การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนสถานศึกษาเอกชน 

 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม 

เบญญาภา ดุษิยามี* 
    
 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบการตดัสินใจของผูป้กครองในการ
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม จ าแนกตาม
เพศ และอาย ุ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ผูป้กครองโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จ านวน 162 คน 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคอร์ท 
(Likert)  และก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใชต้าราง เครซ่ีและมอร์แกนที่ ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 162 คน  สถิติพื้นฐานที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐานตวัแปร 2 กลุ่มใช ้t-test และตวัแปร
ที่มากกวา่ 2 กลุ่มใช ้ F-test ผลการวิจยัพยวา่ ระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองในการตดัสินใจส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในภาพรวมและรายดา้นในระดบัปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
เพศและอายขุองผูป้กครองในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ .05 
 
ค าส าคญั 
 การตัดสินใจ , ผู้ปกครอง , บุตรหลาน , สถานศึกษาเอกชน 
 
บทน า 
 การสร้างรากฐานที่ส าคญัในการพฒันามนุษยก์ลายเป็นประเด็นส าคญัในการจดัการศึกษา
ไทยในปัจจุบนัเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันามนุษยใ์หมี้ความ เจริญงอกงาม ทั้งทางดา้น 
 
*นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 



สติปัญญา ความรู้ที่ควบคู่กบัคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถที่จะท างานได ้ตลอดจนใชค้วามรู้
โดยผา่นการคิดวเิคราะห์ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ และสามารถ
ปรับตวัไดใ้นสงัคมที่ก  าลงัเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว สงัคมไทยในปัจจุบนัน้ี ครอบครัวถือเป็นส่ิง
ส าคญัโดยเฉพาะบทบาทครอบครัวที่เปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก พอ่แม่ซ่ึงเคยท าหนา้ที่ในการเล้ียงดู
ลูกเปล่ียนบทบาทเป็นผูใ้ชแ้รงงานในการเพิม่รายไดเพือ่การยงัชีพและเล้ียงครอบครัว โดยผลกัภาระ
ในการเล้ียงดูแลลูก ใหก้บัองคก์รท าหนา้ที่ในการดูแล ซ่ึงไดแ้ก่ สถานรับเล้ียงเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล  สุกญัญา วงศบ์ุญเนตร (2552)โดยที่ผูป้กครองแต่ละคนมีความคาดหวงั
ต่อองคก์รที่เล้ียงดูลูกทดแทนครอบครัวแตกต่างกนัออกไป บางคนมุ่งหวงัวา่บุตรธิดาจะไดรั้บการ
ดูแลอยา่งอบอุ่นปลอดภยั และเป็นสุข บางคนหวงัวา่ลูกจะอ่านออกเขียนได ้ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งมี
เป้าหมายทิศทางในการพฒันาเด็กไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไปของสงัคมไทย 
 การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน จึงไดเ้ขา้มามีบทบาทชดัเจนในการมีส่วนร่วม   
ช่วยแกไ้ขปัญหาและสร้างประโยชน์แก่สงัคมไทย การศึกษาเอกชนไดมี้การจดัการศึกษาทุก
ระดบัชั้นเป็นการแบ่งเบาภาระในการจดัการศึกษาของรัฐ แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติจึงมีแนว 
นโยบายส่งเสริมการจดัการศึกษา เอกชนใหมี้คุณภาพมากขึ้น (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน, 2544, หนา้ 11) แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไดมี้การประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง
และบุคคลในชุมชนเพือ่ร่วมพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ ดงันั้น การจดัการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน จึงมีการขยายตวัมากยิง่ขึ้น เพือ่สร้างทางเลือก และตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองที่
เพิม่มากขึ้น ปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในสถานศึกษาเอกชน จึง
มีหลายปัจจยั เช่น ปัจจยัดา้นวิชาการ ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ปัจจยัดา้นอาคารสถานที ่
และส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นค่าใชจ่้าย  

ปัจจุบนัโรงเรียนเอกชน มีการแข่งขนัในการพฒันาคุณภาพของโรงเรียนกนัมากยิง่ขึ้น 
สาเหตุแรกมาจากการที่มีโรงเรียนเอกชนเกิดขึ้นมากมาย สาเหตุ ต่อมาเกิดจากนโยบายเรียนฟรี 15 
ปีของรัฐบาลที่ครอบคลุมถึงระดบัการศึกษาปฐมวยั จึงท าใหก้ารตดัสินใจในการเลือกส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนของผูป้กครองไม่ไดค้  านึงถึงเพยีงแค่งบประมาณเท่านั้น แต่หากยงัมีส่ิงอ่ืนที่เก่ียวกบั ตวัการ
ท าใหผู้ป้กครองตดัสินใจในการเลือกโรงเรียนนั้น ๆ ใหแ้ก่บุตรหลาน จึงเห็นไดว้า่วิธีการที่จะท าให้ 
โรงเรียนเอกชนยงัสามารถคงด าเนินการอยูไ่ดน้ั้นจ าเป็นที่ตอ้งศึกษาและคน้ควา้ความตอ้งการของ
ผูป้กครองที่เป็นตวัการส าคญัในการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนเพือ่ส่งบุตรหลาน
เขา้เรียน  



ผูว้จิยัในฐานะเป็นผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา รวมทั้งเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนเห็น
ความส าคญัของการจดัการศึกษา จึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนเอกชน เพือ่หวงัวา่ผลการวจิยัจะเป็น ประโยชน์กบั
การพฒันาสถานศึกษาที่ต่อไป   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.เพือ่ศึกษาระดบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน                                          

ในสถานศึกษาเอกชน 

 2.เพือ่เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน

สถานศึกษาเอกชน จ าแนกตามเพศ อาย ุ  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือผูป้กครองโรงเรียนอนุบาล
เสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม จ านวน 280 คน กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียน
อนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม จ านวน 162 คน โดยไดม้าจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ตามตาราง (Krejcie and Morgan, 1970, น. 607-610) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาด
เคล่ือนที่ยอมรับ + 5% และใชว้ธีิการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นเองจากการศึกษา
งานวจิยั และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล ทัว่ ไปของผูป้กครอง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ตอนที่ 2 เป็น แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้รับ 
การศึกษาในสถานศึกษา จ านวน 23 ขอ้ 
  ลกัษณะแบบสอบถามในตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยก าหนดตวัเลือกไว ้5 ระดบั คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด โดยมี

เกณฑใ์หน้ ้ าหนกัคะแนนตามแนวทางการสร้างเคร่ืองมือ ของลิเคอร์ท (Likert) ดงัน้ี                       



  5 หมายถึง การตดัสินใจในระดบัมากทีสุด 
  4 หมายถึง การตดัสินใจในระดบัมาก 
  3 หมายถึง การตดัสินใจในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง การตดัสินใจในระดบันอ้ย 
  1 หมายถึง การตดัสินใจในระดบันอ้ยสุด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย 

         1. สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ คือตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดย

การหาค่า IOC หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

       2. สถิติพื้นฐานที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย         

( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

            เกณฑก์ารประเมินแบบสอบถามการตดัสินใจ 

  ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด 

  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยที่สุด 

            3. สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน สถิติทดสอบ t-test ที่เป็นอิสระต่อกนั

(Independent Sample Test) ส าหรับเปรียบเทียบความคิดเห็นของปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครอง

ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในสถานศึกษาเอกชน จ าแนกตามตวัแปรเพศ สถิติทดสอบ F-test 

(One Way ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้

เรียนในสถานศึกษาเอกชน จ าแนกตาม ตวัแปรเพศ และ อาย ุหากพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ Scheffe' 
 



ผลการวิจัย 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง 162 คน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ  านวน 92 คน โดยมี อาย ุ 30 – 40 ปีมากที่สุด และรองลงมาไดแ้ก่ มากกวา่ 

40 ปีขึ้นไป  

 2. การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียน

อนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม จากกลุ่มตวัอยา่ง 162 คน มีความเห็นโดยภาพรวม และราย

ดา้นอยูใ่นระดบั ปานกลาง  

 3. ผลการเปรียบเทียบ การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษา

เอกชน ผูป้กครองที่มีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษาเอกชน

โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 โดยสรุปรายดา้นดงัน้ี 

  3.1 ดา้นวชิาการ พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษา

เอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ในดา้นวชิาการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการพฒันาครูโดยการส่งอบรมตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการสอน อยูใ่นระดบัมากที่สุด และโรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนครบ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากที่สุดเช่นกนั ส่วนโรงเรียนจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ

สอนที่เป็นประโยชน์แก่นกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก และโรงเรียนมีครูเพยีงพอในการสอนทุกวชิาก็อยู่

ในระดบัมากเช่นกนั และสุดทา้ยท่านทราบวา่โรงเรียนมีการจดัตั้งคณะกรรมการในการจดัท า

หลกัสูตรอยูใ่นระดบัปานกลาง  

  3.2 ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้

เรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ในดา้นภาพลกัษณ์ของ

โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีการแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆเก่ียวกบั

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน และการปรับปรุงโรงเรียนไดมี้การรับฟังแนวคิดหรือขอ้เสนอแนะของ

ผูป้กครอง โรงเรียนมีการยกยอ่งใหก้ าลงัใจและประกาศเกียรติคุณของนกัเรียนที่เรียนดีประพฤติดี 



และสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน  ผูบ้ริหารมีการปรับแต่งโรงเรียนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ และ

ส่ิงแวดลอ้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั และเร่ืองโรงเรียนมีการประชาสมัพนัธง์านกิจกรรมของโรงเรียน

แก่ผูป้กครองและชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  

  3.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม  ดา้นสภาพแวดลอ้ม

โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ ค่าเฉล่ียระดบัมากมี 3 ขอ้ 

ไดแ้ก่ โรงเรียนมีความสะอาด ร่มร่ืน และมีการบ ารุงรักษา อาคาร อุปกรณ์ และเคร่ืองใชใ้หส้ามารถ

ใชไ้ดต้ลอดเวลา  โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ครบถว้น เช่น โทรทศัน์ วดีีทศัน์ โทรศพัท ์และ

คอมพวิเตอร์ที่เช่ือมต่อกบัโลกภายนอกหอ้งเรียนได ้และโรงเรียนมีหอ้งเรียนที่สามารถรองรับ

นกัเรียนไดเ้หมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน ส่วนในระดบัปานกลางมี 2 ขอ้ดงัน้ี โรงเรียนเป็นศูนยร์วม

ของผูท้รงคุณวฒิุในสาขาต่างๆที่สามารถใหบ้ริการความรู้แก่นกัเรียนได ้และโรงเรียนมีหอ้งน ้ า 

หอ้งสว้ม บริการนกัเรียนอยา่งเพยีงพอและถูกสุขลกัษณะ    

  3.4 ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน

สถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ดา้นบุคลากร  โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก มี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เร่ืองฝ่ายบริหารและครู

มีการยิม้แยม้ แจ่มใส  เร่ืองครูใหค้วามรักอบอุ่นนกัเรียนทุกไดแ้ก่ ครูเอาใจใส่และสอนนกัเรียนให้

อยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข ไม่ข่มเหงซ่ึงกนัและกนั ฝ่ายบริหารและครูมีความเป็นกนัเองต่อนกัเรียน 

และในระดบัปานกลางมีเพยีงขอ้เดียวคือ ครูมีกิจกรรมที่ดึงดูดใหน้กัเรียนสนใจการเรียน  

  3.5 ดา้นค่าใชจ่้ายทางการศึกษา พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้

เรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าใชจ่้ายทางการศึกษา 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 

ท่านพงึพอใจต่อค่าใชจ่้ายต่างๆของโรงเรียน โรงเรียนไดรั้บเงินอุดหนุนบางส่วน และสุดทา้ยคือ

ท่านรู้สึกพอใจต่อค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  



 4. ผลการเปรียบเทียบ อายขุองผูป้กครองในการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษา

เอกชนในภาพรวม และรายดา้นคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา และ  ดา้นค่าใชจ่้ายทาง

การศึกษา มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 และวเิคราะห์ความแตกต่างเป็น

รายคู่ตามวธีิของเซฟเฟ่ (Scheffe ‘post hoc comparison ) ดงัน้ี  

  4.1 ผูป้กครองที่มีอายมุากกวา่ 40 ปีขึ้นไป มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้

เรียนสถานศึกษาเอกชน ในดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 โดยผูป้กครองที่มีอายมุากกวา่ 40 ปีขึ้นไปแตกต่างจากผูป้กครองที่มีอาย ุต  ่ากวา่ 20 ปี  

  4.2 ผูป้กครองที่มีอายมุากกวา่ 40 ปีขึ้นไป มีการตดัสินใจการส่งบุตรหลานเขา้

เรียนสถานศึกษาเอกชนในดา้นค่าใชจ่้ายทางการศึกษาแตกต่างจากผูป้กครองที่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี

และมีอาย ุ30-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่าง                                

  4.3 ผูป้กครองที่มีอายมุากกวา่ 40 ปีขึ้นไป มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้

เรียนสถานศึกษาเอกชนในภาพรวมแตกต่างกบัผูป้กครองที่มีอาย ุ30-40 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่าง  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการวจิยัเร่ืองการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในสถานศึกษา

เอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม พบวา่ ประเด็นที่น่าสนใจควรน ามาอภิปราย

ผล ดงัน้ี           

 1. จากผลการศึกษา การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน

สถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจ 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น  ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน 

เป็นดา้นที่ผูป้กครองใหค้วามส าคญัมากที่สุด แสดงวา่ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน เป็นส่ิงที่ท  าให้

ผูป้กครองเช่ือมัน่ ศรัทธา และยอมรับวา่โรงเรียนจะสามารถพฒันาบุตรหลานไดอ้ยา่งมีศกัยภาพซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุริยา เสียงเยน็ (2550,หนา้5) ศึกษาการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน

ต่อ โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั จงัหวดันครปฐม ผลการวจิยั พบวา่ เกณฑใ์นการตดัสินใจส่งบุตร



หลานเขา้เรียนต่อโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั จงัหวดันครปฐม ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง

ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ผูป้กครองไดใ้หค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกในการตดัสินใจส่งบุตร

หลานเขา้เรียนในโรงเรียน        

  1.1 ดา้นวิชาการ พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษา

เอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ในดา้นวชิาการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เน่ืองจากงานวชิาการถือเป็นหวัใจหลกัของการบริหารการศึกษา เพราะจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา

ก็คือ การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทรงภพ ชุ่มวงศ ์(2551, หนา้ 3) 

ศึกษาการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน ในอ าเภอเมือง จงัหวดั

พะเยา ผลการศึกษา พบวา่ ดา้นวชิาการ ผูป้กครองไดใ้หค้วามส าคญัในระดบัมาก   

  1.2 ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้

เรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ในดา้นภาพลกัษณ์ของ

โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของโรงเรียนเป็นเสมือนกระจกเงาที่

สะทอ้นภาพของโรงเรียนทั้งดา้นการท างานของผูบ้ริหาร และครู ถา้โรงเรียนมีภาพลกัษณ์ที่ดี 

ผูป้กครองก็จะเกิดความเช่ือมัน่ ในความพร้อมของการจดัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จตุรงค ์ศิริเลิศ 

(2550, หนา้3) ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษ ์สมุทรปราการ โดยภาพรวมในอยูใ่นระดบัมาก น ้ าหนกัการตดัสินใจ

อนัดบั 1 ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ที่ผูป้กครองไดใ้หค้วามส าคญัของการตดัสินใจส่งบุตรหลาน

เรียนเขา้เรียน           

  1.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มสถานศึกษา พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม   ดา้นสภาพแวดลอ้ม

โรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  แสดงวา่โรงเรียนที่มีบรรยากาศสภาพแวดลอ้มที่ดี              

จะท าใหน้กัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบายใจ และรู้สึก

อยากมาโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนที่มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มไม่ดีจะท าใหผู้เ้รียน หรือบุคลากร                           

เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ห่างเหิน และไม่อยากมาโรงเรียนหรือปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ฐิติมา โชคคณาพทิกัษ ์(2553, หนา้ 3) ศึกษาการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโครงการ



โรงเรียนสองภาษา ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดัภูเก็ต พบวา่ ใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มของ

โรงเรียน เป็นอนัดบัหน่ึง ที่ผูป้กครองตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา 

ในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จงัหวดัภูเก็ต    

  1.4 ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน

สถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เพราะบุคลากร เป็นบุคคลที่ขบัเคล่ือนใหโ้รงเรียนท าภารกิจที่ส าคญัของโรงเรียน

ลุล่วงตามเป้าหมาย และส่ิงส าคญัที่สุดคือการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรูญ ภูมิสุทธิกุล   (2549, หนา้ 3) ศึกษาการตดัสินใจของผูป้กครองใน

การส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนบูรณวทิย ์เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร พบวา่การตดัสินใจของ

ผูป้กครอง โดยภาพรวมมีน ้ าหนกัการตดัสินใจระดบัมาก อนัดบั 1 คือดา้นบุคลากรของโรงเรียน

  1.5 ดา้นค่าใชจ่้ายทางการศึกษา พบวา่ ผูป้กครองมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้

เรียนสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ดา้นค่าใชจ่้ายทางการศึกษา 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงวา่ ค่าใชจ่้ายทางการศึกษาอาจขึ้นอยูก่บัเศรษฐกิจไทยใน

ปัจจุบนัเพราะถา้เศรษฐกิจดีการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในสถานศึกษาเอกชนยอ่มไม่เกิดปัญหาดา้น

ค่าใชจ่้ายของผูป้กครอง แต่ถา้เศรษฐกิจไม่ดี การตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้

เรียนสถานศึกษาเอกชนยอ่มมีปัญหาดา้นคา่ใชจ่้ายตามมา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ                                

ฟ้าใส นามเทียร   (2557, หนา้ 327-338) ศึกษาการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้

เรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนขนาดเล็กใน กรุงเทพมหานคร พบวา่การตดัสินใจของผูป้กครองดา้น

ค่าใชจ่้ายการศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง     

 2. ผลการเปรียบเทียบผูป้กครองที่มีเพศต่างกนั มีการตดัสินใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

สถานศึกษาเอกชนโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม แตกต่างกนัทุกดา้นอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ.05 ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ ดา้นภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ดา้นสภาพแวดลอ้ม

สถานศึกษา ดา้นบุคลากรและดา้นวชิาการ อาจสืบเน่ืองมาจาก ผูป้กครองไม่วา่เพศหญิงหรือเพศ

ชาย มีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกตดัสินใจไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั จึงส่งผลใหผู้ป้กครองที่มีเพศ



ต่างกนัใหค้วามส าคญัในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั                            

จตุรงค ์ ศิริเลิศ (2550, หนา้3) ไดศึ้กษาการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนทรงวทิยาเทพารักษ ์สมุทรปราการ พบว่า ผูป้กครองที่มีเพศต่างกนัมีการตดัสินใจส่งบุตร

หลานเขา้เรียนในโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05     

 3. ผลการเปรียบเทียบผูป้กครองที่มีอายตุ่างกนัมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียน

สถานศึกษาเอกชน โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา จงัหวดันครปฐม ในภาพรวมแตกต่างกนั ในดา้น

สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา กบั ดา้นค่าใชจ่้ายทางการศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 

นอกนั้นไม่พบความแตกต่าง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จรูญ ภูมิสุทธิกุล (2549, หนา้ 3) ศึกษาการตดัสินใจ

ของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนบูรณวทิย ์เขตบางพลดั กรุงเทพมหานครพบวา่ 

ผูป้กครองที่มีอายแุตกต่างกนัมีการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัที่ระดบั .05  

ข้อเสนอแนะ 

 1.1 ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ระดบัการศึกษา อาชีพ ต าแหน่งหนา้ที่การงาน รายได ้ 

เพิม่เติมที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนสถานศึกษาเอกชน 

 1.2  ควรมีการศึกษาวจิยัเปรียบเทียบความคิดเห็นก่อนและหลงัการตดัสินใจส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนสถานศึกษาเอกชน         

 1.3 ควรเปรียบเทียบการตดัสินใจของผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนกบัโรงเรียน
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