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การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจ 

ของผูปกครอง ในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสุมอยางเจาะจง เปน 

ผูปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

12 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 24 คน โดยใชแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง มีลักษณะเปนขอคำถาม 

แบบปลายเปด ที่มีคา IOC ระหวาง 0.67-1.0 ตรวจสอบความถูกตองดวยเทคนิคการตรวจสอบ 

แบบสามเสาแลวดำเนินการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับมาก 

ทุกดานประกอบดวย 1) ภาพลักษณของโรงเรียน 2) ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และการจัดสภาพ

แวดลอม 3) คาธรรมเนียมการเรียน 4) บุคลากรในโรงเรียน 5) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

6) สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ และ 7) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ

ชุมชน  
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ABSTRACT 

The purpose of this qualitative research was to study the factors affecting parents’ 

decision in choosing private elementary schools for their children in Phra Pradaeng District, 

Samut Prakan Province. The research sample was 24 parents of students in 12 private 

elementary schools in Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province, derived by purposive 

sampling. The data were collected by a structured interview form. It comprised the 

open-ended questions with the IOC between 0.67 and 1.00. The obtained data were 

validated with triangulation technique, and analyzed by using content analysis. 

The research findings revealed that the factors affecting the parents’ decision in 

choosing private elementary schools for their children were at a high level in all aspects. 

The aspects were as follows: 1) school image, 2) location, building and environment, 3) 

school fee, 4) school personnel, 5) curriculum and instruction, 6) facilities, welfare and 

services, and 7) relationship between school and community. 

Keywords:  parent’s decision, private elementary schools 

บทนำ 
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ที่ไดบัญญัติวาคนไทยทุกคนมีสิทธ์ิไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 

สิบสองปอยางเสมอภาค และรัฐจะตองจัดใหทั่วถึง มีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย และการจัด 

การศึกษาจะตองใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา (กรมวิชาการ, 2544: 21) 
จะเห็นไดวาการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดสนับสนุน 

ใหเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา รัฐจะชวยเหลือ สนับสนุนดานการเงิน การลดหยอน

ภาษี สิทธิประโยชนอยางอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอสถานศึกษาเอกชน สงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 

ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคล ดานการบริหารงานทั่วไป เพื่อใหสถานศึกษา

เอกชนมีมาตรฐาน สถานศึกษาเอกชนจะตองเปนนิติบุคคล บริหารโดยคณะกรรมการบริหาร  
ซึ่งประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู 

ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544: 3)  

สังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองการปกครองตลอดจนการศึกษา ซึ่งสงผลกระทบตอการเรียนรู คานิยม ขนบธรรมเนียม
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ประเพณี และวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนของชาติ กอใหเกิดปญหา สังคมและพฤติกรรมท่ี 

ไมพึงประสงค การจัดการศึกษาในประเทศไทย มีจุดหมายสำคัญเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย 

ที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต

รวมทั้งสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2543: 5) เด็กจึงเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและสามารถสรางความเจริญใหแกเศรษฐกิจและสังคม 

ไดในภายภาคหนา การท่ีจะพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพไดนั้น ผูปกครอง 

มีความจำเปนท่ีจะตองตระหนักถึงการใหความรูและการใหการศึกษาแกเด็กเปนสำคัญ ฉะน้ัน จึงมี

ความจำเปนตองเลือกสถานศึกษาและเตรียมความพรอมใหแกบุตรหลานของตนเพ่ือนำไปสู 

การพัฒนาการศึกษาตอไป แตเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง

อยูตลอดเวลา สงผลใหการดำเนินชีวิตของครอบครัวแตละครอบครัวเปล่ียนแปลงไป จากเดิมท่ี 

พอแมผูปกครองมีเวลาในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานอยางเต็มที่ แตปจจุบันไมสามารถกระทำได

เหมือนกอน เพราะลักษณะของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเด่ียว  

อีกท้ังการท่ีผูปกครองมีความจำเปนตองออกไปประกอบอาชีพตาง ๆ นอกบานเพ่ือหารายไดชวย

เศรษฐกิจของครอบครัว ดวยเหตุนี้สถานศึกษาจึงเปนทางเลือกท่ีผูปกครองตองการใหเปนตัวแทน 
ในการฝกอบรม สั่งสอนบุตรหลานใหเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพในอนาคต 

โรงเรียนประถมศึกษาเปนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยรัฐบาลทุกสมัยตางถือเปน

ภารกิจและใหความสำคัญตอการจัดการประถมศึกษามาโดยตลอด การจัดการศึกษาระดับ 

ประถมศึกษาอยูในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดตาง ๆ ซึ่งดูแล 

การจัดการศึกษาของหนวยงานระดับโรงเรียน ซึ่งเปนหนวยงานระดับปฏิบัติที่มีความสำคัญมาก 

เพราะเปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีนำนโยบายการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

ใหการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยตรง ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดตาง ๆ  

มีจำนวนมาก ดวยเหตุนี้ในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาใหแกบุตรหลานน้ันจึงมีหลายทางเลือก 
เกณฑการเลือกของผูปกครองแตละคนจึงอาจแตกตางกัน เพราะบุตรหลานยังเล็กเกินไปท่ีจะตัดสินใจ

เลือกท่ีจะเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ดวยตนเอง และถึงแมวาผูปกครองมิไดเลือกโรงเรียนใหแกตนเอง 
แตเปนการเลือกใหแกบุตรหลานท่ีอยูในความอุปการะ แตผูปกครองมีสิทธ์ิในการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนประถมศึกษาใดก็ไดที่ตนตองการ ภายใตขอบเขตที่เหมาะสมตรงกับความพึงพอใจของตน 

(ภณิษา พรมโน, 2551: 2) 
อำเภอพระประแดงมีทั้งหมด 15 ตำบล และมีจำนวนประชากรคอนขางมาก เน่ืองจาก 

มีโรงงานอุตสาหกรรม ทำใหมีคนอพยพเขามาอยูเปนจำนวนมาก จึงมีจำนวนเด็กท่ีจะตองเขาเรียน

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากขึ้น ผูปกครองจำตองสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งมี

จำนวนโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับประถมศึกษาท่ีสังกัดโรงเรียนเอกชนท้ังส้ิน 12 โรงเรียน สงผลให 
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ผูปกครองมีทางเลือกมากมายในการตัดสินใจเลือกสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนท่ีตนพึงพอใจ 

ปจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตางประสบปญหา

ที่ผูปกครองลดความตองการท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียน จากการสัมภาษณผูปกครองถึงปจจัยท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งมีบุตรหลานกำลังศึกษาอยูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 15 คน จาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอำนวยวิทย จำนวน 10 คน และ

โรงเรียนณัฎฐเวศม จำนวน 5 คน พบวา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจของผูปกครอง ประกอบดวย 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เชน หลักสูตรท่ีโรงเรียนใชเปนแนวทางจัดการศึกษาใหกับ

นักเรียน ไดแก การกำหนดหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของนักเรียน มีความยืดหยุนตามศักยภาพ

ของนักเรียนแตละคน ผูปกครองเขารวมกำหนดหลักสูตร โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน

เปนสำคัญ และเนนกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนท่ีเนนคุณธรรมนำความรู ดานคาธรรมเนียมการเรียน 

เชน คาใชจายท่ีโรงเรียนเก็บจากผูปกครองหรือนักเรียน ไดแก คาลงทะเบียนแรกเขา คาการเรียน 

การสอน คาวัสดุอุปกรณ รวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามท่ีสถานศึกษาแตละแหงไดกำหนดไว  

ดานบุคลากร เชน การจัดระบบการบริหารบุคลากร การปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากรใหมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามความมุงหมายท่ีตั้งไว 

มีการจัดบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมไดอยางเหมาะสม ดานอาคารสถานที่ และการจัดการ

สภาพแวดลอม เชน การจัดหองเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบและหองพิเศษ (หองปฏิบัติการ

ทางคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา โรงอาหาร หองสมุด หองพยาบาล หองน้ำ) ที่มั่นคง

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ จัดบรรยากาศภายในบริเวณสวยงามรมรื่นเหมาะแกการเรียนรู มีสถานท่ี

พักผอนหยอนใจ สนามกีฬา สนามเด็กเลน อยางพอเพียง ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและ 

การบริการ หมายถึง การจัดบริการอำนวยความสะดวกใหแก ชุมชน ผูปกครอง นักเรียน และครู 
ไดแก การบริหารหองสมุด การบริการแนะแนว การบริการดานสุขภาพ การบริการสอนซอมเสริม  
การใหความปลอดภัยแกนักเรียน และการบริการรถรับ-สงนักเรียน และ ดานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน หมายถึง การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในดานการใหขอมูล

ขาวสารของโรงเรียน การรับฟงความคิดเห็น การประชุม การจัดงานประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจน 

มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาชวยพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประโยชนดานการเรียนการสอน รวมทั้ง

โรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สอดคลองกับทัศนะของธรรมนูญ นวลใจ (2541: 52) 
ที่กลาววา การตัดสินใจของผูปกครองที่จะเลือกโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงจำเปนตองพิจารณา 

จากปจจัยหลายประการ อีกท้ังผูปกครองแตละทานมีคุณลักษณะแตกตางกัน จึงมีบรรทัดฐาน 
ในการตัดสินใจแตกตางกัน เชน ผูปกครองบางทานอาจใสใจเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 

ในขณะท่ีผูปกครองบางทานสนใจเร่ืองกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกีฬามากกวา ดังน้ัน การตัดสินใจ

ในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาใหแกบุตรหลานน้ัน ผูปกครองแตละทานจึงมเีกณฑในการตัดสินใจ
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แตกตางกัน ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยหลายประการ เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ 
ผูปกครอง ปจจัยเก่ียวกับสถานศึกษา เชน ทำเลท่ีตั้ง จำนวนครู สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
มาตรฐานทางวิชาการ และรูปแบบการบริหาร ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีจึงนาจะเปนปจจัยสำคัญ 
ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนท่ีอยูในอำเภอพระประแดง 

จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดังกลาว ประกอบกับผูวิจัยเปนผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ
ปจจัยท่ีสงผลการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
เอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในเชิงลึกดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) เพ่ือที่จะนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจการ
ของโรงเรียนใหไดมาตรฐานตามขอกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ และตรงตามความตองการ 
ของผูปกครองใหมากท่ีสุดเพ่ือที่จะไดสงบุตรหลานเขาโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค 

เ พ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับ 
ประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยภาพลักษณของโรงเรียน ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และการจัดสภาพแวดลอม 
คาธรรมเนียมการเรียน บุคลากรในโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สิ่งอำนวย 
ความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ และความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  
เปนพหุปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 
ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 
วิธีดำเนินการ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูปกครองที่มีบุตรหลานกำลังศึกษา

อยูในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4,903 คน 
จาก 12 โรงเรียน  

 1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง ไดมาจากการสุมอยางเจาะจง (purposive sampling) 
โดยกำหนดใหเปนผูปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 12 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือผูปกครองทั่วไป รวมทั้งสิ้น 24 คน 
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2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

 2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนใหกับบุตรหลาน ประกอบดวย 

   2.1.1  ภาพลักษณของโรงเรียน  

   2.1.2  ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และการจัดสภาพแวดลอม   

   2.1.3  คาธรรมเนียมการเรียน  

   2.1.4  บุคลากรในโรงเรียน  

   2.1.5  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   2.1.6  สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ 

   2.1.7  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 

 2.2  ตัวแปรตาม (dependent variable) ไดแก การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือก

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนใหกับบุตรหลาน 

3. กรอบแนวคิด 
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4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 

ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

เปนแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง โดยมีลักษณะเปนขอคำถามแบบปลายเปด (open ended questions)  

5. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 ใชการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

แลวทำการวิเคราะหหาคา IOC โดยมีคา IOC เปนรายขออยูระหวาง 0.67-1.00  

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยขอหนังสือเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถึงผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา

เอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 12 โรงเรียน แลวนำสงถึงผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พรอมนัดหมายกำหนด 

วันสัมภาษณผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลลวงหนา แลวดำเนินการสัมภาษณ 

กลุมตัวอยางดวยตนเองตามวันเวลาท่ีกำหนด บันทึกขอมูลในการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณ 

ที่สรางและพัฒนาแลว เพ่ือนำขอมูลไปวิเคราะหตอไป 

7. สถิติท่ีใชในการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณในแบบสัมภาษณมาตรวจสอบความถูกตอง

ดวยเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา (triangulation) กลาวคือขอมูลที่ไดรับจากแหลงบุคคล 

สถานท่ี และเวลาท่ีตางกันหากพบวามีขอมูลท่ีตรงกัน แสดงวาเปนขอมูลที่ถูกตอง แลวดำเนินการ

วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) เพ่ือสรุปเปนขอคนพบตอไป 

 

ผลการวิจัย 
ปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 

ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับมากทุกดานประกอบดวย 

1. ภาพลักษณของโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนโดยรวมท่ีเปนท่ียอมรับวามีชื่อเสียง 

ในการสอน และกิจกรรมตาง ๆ สถานท่ีนาเรียน มีความสะดวกสบาย สะอาด มีชื่อเสียง มีประวัติ

ความสำเร็จของนักเรียน ผูปกครองเปนศิษยเกา มีศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักในสังคม กอตั้ง 

มานาน อยูใกลบานและเปนท่ียอมรับของชุมชน เอกลักษณของโรงเรียนท่ีโดดเดนดานวิชาการ และ

กิจกรรมสงเสริมความสามารถดานตาง ๆ สงเสริมนักเรียนใหมีมารยาทท่ีดี มีความเปนไทย  

ย้ิมแยมแจมใสและมีสัมมาคารวะ ออนนอมตอผูใหญ บุคคลากรประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยาง 

และสภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ มีกลไกการปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน จากงานวิชาการ และการแสดง

ของกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดี จากรางวัลที่โรงเรียนไดรับ  
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2. ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานที่ และการจัดสภาพแวดลอม ประกอบดวยโรงเรียนต้ังอยูในยาน

ชุมชน นักเรียนไปกลับไดสะดวกทุกฤดูกาล การเดินทางสะดวกปลอดภัยในการเดินทางรับ-สง 

การจราจรท่ีสะดวกไมคับคั่ง ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียนน้ำไมทวม ไมมีน้ำขังตลอดป มีการระบายน้ำ

สะดวก มีบริเวณรมรื่นนาอยู ไมมีขยะหรือสิ่งปฏิกูล มีถังขยะรองรับเพียงพอ สะอาด มีการแยกขยะ 

และไมใหมีกล่ินเหม็น และอยูนอกบริเวณ ไมตั้งอยูใกลแหลงการพนัน แหลงเส่ือมโทรมทางดาน

ศีลธรรม บริเวณโรงเรียนไดรับการเอาใจใสดูแล และตกแตงอยางเหมาะสม สวยงาม สะอาด เรียบรอย 

และรมรื่นอยูเสมอ ทำใหนาอยูนาเรียน และมีแหลงเรียนรูมาก นักเรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข 

ทั้งทางกาย ใจ มีรั้วรอบขอบชิด มีดอกไมประดับ ไมยืนตน ไดรับการดูแลตกแตงสวยงาม มีที่นั่ง

พักผอน ทางเดินและสนามหญาไดรับการดูแลตกแตงเปนอยางดี มีรั้ว มียาม และทุกคร้ังท่ีเร่ิมเรียน

ประตูร้ัวโรงเรียนควรจะถูกปดเสมอเพ่ือความปลอดภัย มีอาคารเรียนถาวรเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  

มีการแยกอาคารเรียนของแตละชั้น นักเรียนไมแออัดเกินไป มีสถานท่ีรองรับไดเหมาะสม หองเรียน

เปนสัดสวน สภาพใชการไดดี มีอากาศถายเทดี สะดวกตอการเรียนการสอน มีแสงสวางเหมาะสม

และท่ัวถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนอยางดี มีหองสวมและหองปสสาวะเพียงพอ

กับจำนวนนักเรียนและแยกชายหญิงท่ีมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ  

3. คาธรรมเนียมการเรียน ประกอบดวย เงินท่ีสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีไดรับ

อนุมัติจากสวนราชการท่ีเหมาะสมตามอัตราและมีการผอนชำระไดโดยไมเดือดรอน และคาธรรมเนียม 

อื่น ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากผูปกครอง เพ่ือเปนคาบำรุงหองสมุด คาบำรุงกีฬา 

คาเวชภัณฑ คาภาคปฏิบัติ คาวัสดุฝกหรือคาอุปกรณการศึกษา อยูในอัตราท่ีไมแพง เพ่ือนำมา 

จัดกิจกรรมตาง ๆ  

4. บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารท่ีมีความเปนผูนำ มีความรู ความสามารถ 

คุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย บุคลิกภาพดี มีช่ือเสียง ขยันและอดทน วิสัยทัศนกวางไกล มีมนุษยสัมพันธท่ีดี

ติดตอไดงาย เปนกันเองกับทุกคน คอยหมั่นอบรมลูกศิษยอยูเสมอ และตอนรับผูปกครองอยางดี 
ทุกคน สะดวกในการพูดคุย สามารถสอบถามและพูดคุยไดงาย มีการใชนวัตกรรมที่เหมาะสม 

ในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ และกาวทันเทคโนโลยี มีแผนพัฒนาบุคลากร 
ในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง ทำใหมีชื่อเสียงท่ีดี มีผลงาน สงผลตอคุณภาพของการศึกษาและ 

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ มีจิตวิทยาท่ีดี สามารถสอนใหเกิดความเขาใจ

ไดงาย ทำใหนักเรียนรักและอยากมาโรงเรียน มีบุคลิกภาพท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส เต็มใจใหความชวยเหลือ 

ตอบขอซักถามท่ีของใจและมีทาทีเปนมิตร มีมารยาทท่ีดีงาม อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

ตอผูปกครอง ทำใหผูปกครองกลาท่ีจะติดตอ พูดคุยเม่ือตองการสอบถามขอมูลของลูก สรางบรรยากาศ

การเรียนการสอนท่ีดี นักเรียนจะเปนกันเอง กลาซักถาม เรียนไดอยางมีความสุข มีคุณสมบัติ 

และจำนวนเหมาะสมกับนักเรียน  
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5. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย โรงเรียนจัดหลักสูตรเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและผูเรียน นักเรียนจะไดมีความรูที่เหมาะสมตามวัย เรียนรู

ในเร่ืองที่เหมาะสมกับทองถ่ิน มีการสอนเก่ียวกับวัฒนธรรมในทองถ่ินตาง ๆ ดวยหลักสูตรทองถ่ิน 

ที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีสวนรวมในกิจกรรมมากท่ีสุด โดยใหเด็ก

คิดวิเคราะหแยกแยะ นำเสนอเปน นักเรียนจะไดปฏิบัติจริง และมีผลงานกลับมาบาน เนนใหผูเรียน

คิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน สามารถเอาตัวรอดในสังคม ดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ โดยนำไปใช

ในชีวิตประจำวัน รูจักการแกปญหาในการใชชีวิต  

6. สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ ประกอบดวย การจัดส่ิงอำนวย 

ความสะดวกและใหบริการ ทำใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีพัฒนาการท่ีดี ผูปกครองหมด 

ความกังวลเร่ืองการดูแล จัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียน ไดแก การบริการสอน 

ซอมเสริม หองสมุด ใหคำปรึกษาหรือแนะแนว ทำใหมีความรูเพ่ิมขึ้น และสงเสริมการเขารวมแขงขัน

ทางดานวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

มีบริการใหความปลอดภัยแกนักเรียน และการบริการรับ-สงนักเรียน โดยเนนความปลอดภัย 

แกนกัเรียน มรีถรบั-สงโดยมีครไูปกบัรถ และมคีรคูอยใหความปลอดภัยใหเมือ่รถสวนทางกันเขา-ออก  

7. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย กิจกรรมในดานการใหขอมูล

ขาวสารของโรงเรียน นักเรียนรวมกิจกรรมกับบุคคลภายนอก สรางความสัมพันธกับวัด ชุมชน และ 

ผูปกครอง ทำใหเกิดความรักความคุนเคยชวยเหลือกัน มีการรับฟงความคิดเห็น การประชุมรวมกับ

ชุมชนหรือผูปกครองโดยตลอด และมีผูปกครองเครือขายเสนอความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ สงผล 

ตอความสัมพันธที่ดี มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม มีความรวมมือกับชุมชนตลอดปในชุมชน 

ใกลโรงเรียนเสมอมา ทำใหนักเรียนเปดโลกทัศนดวยกิจกรรมนอกหองเรียน รวมกันอนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรมรวมกับชุมชน มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาชวยพัฒนาโรงเรียน โดยเชิญ

วิทยากรท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชน และทำใหนักเรียนรูจักเปนผูใหและตระหนักถึงความสำคัญ 

ในทองถ่ินของตน 

 

อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ภาพลักษณของโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนโดยรวมท่ีเปน 

ที่ยอมรับวามีชื่อเสียงในการสอน และกิจกรรมตาง ๆ สถานท่ีนาเรียน มีความสะดวกสบาย สะอาด 

มีชื่อเสียง มีประวัติความสำเร็จของนักเรียน ผูปกครองเปนศิษยเกา มีศิษยเกาท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจัก

ในสังคม กอตั้งมานาน อยูใกลบานและเปนท่ียอมรับของชุมชน เอกลักษณของโรงเรียนท่ีโดดเดน

ดานวิชาการ และกิจกรรมสงเสริมความสามารถดานตาง ๆ สงเสริมนักเรียนใหมีมารยาทท่ีดี  
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มีความเปนไทย ย้ิมแยมแจมใสและมีสัมมาคารวะ ออนนอมตอผูใหญ บุคลากรประพฤติปฏิบัติ 

ที่เปนแบบอยางและสภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ มีกลไกการปฏิบัติอยางมีมาตรฐาน จากงาน

วิชาการ และการแสดงของกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดี จากรางวัลที่โรงเรียนไดรับ เปนปจจัยท่ีสงผล 

ตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชน

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ภาพลักษณและเอกลักษณ

ของโรงเรียนท่ีดี จะเปนท่ีกลาวขานติดตออยางสืบเน่ืองจากรุนสูรุนของผู เ รียนสูผูปกครอง 

จากปากตอปากในชุมชนใหไดทราบกิตติศัพททำใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธาตอโรงเรียนอยางยาวนาน 

ซึ่งโรงเรียนจะตองพยายามเสริมสรางและรักษาภาพลักษณที่ดีแกโรงเรียนตนเอง ดวยการจัด 

การเรียนการสอนท่ีดี กิจกรรมที่เหมาะสม และสภาพแวดลอมที่สวยงามนาเรียน ผลงานท่ีปรากฏ 

ใหเห็นในตัวผูเรียนศิษยเกาท่ีประสบความสำเร็จ อันจะสงผลตอความมั่นคง สามารถดำเนินงาน 

ไดอยางสืบเน่ืองยาวนานของโรงเรียนเอกชน สอดคลองกับงานวิจัยของชาย หาญณรงค (2551: 5)  

ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ  

ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองฯ  

ในระดับมากท่ีสุดมี 4 ปจจัย ตามลำดับดังน้ี คือ ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ความสามารถของครู 

การจัดการเรียนการสอน การอำนวยความสะดวกและการบริการ สวนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ของผูปกครองฯ ในระดับมากมี 2 ปจจัย ตามลำดับดังน้ี คือ ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และคาใชจาย

ในการศึกษา และภาสกร ชูศรี (2554: 17) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจสงบุตรหลาน 

เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนของผูปกครองในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก

ทุกดาน เรียงจากมากไปนอย คือดานบุคลากร ดานการบริการ ดานภาพลักษณของโรงเรียน 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม และดานคาธรรมเนียมการเรียน

ตามลำดับ                                     
2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ทำเลท่ีต้ัง อาคารสถานท่ี และการจัดสภาพแวดลอม ประกอบดวย

โรงเรียนต้ังอยูในยานชุมชน นักเรียนไปกลับไดสะดวกทุกฤดูกาล การเดินทางสะดวกปลอดภัย 

ในการเดินทางรับ-สง การจราจรท่ีสะดวกไมคับคั่ง ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียนน้ำไมทวม ไมมีน้ำขัง
ตลอดป มีการระบายน้ำสะดวก มีบริเวณรมรื่นนาอยู ไมมีขยะหรือสิ่งปฏิกูล มีถังขยะรองรับเพียงพอ 

สะอาด มีการแยกขยะ และไมใหมีกล่ินเหม็น และอยูนอกบริเวณ ไมตั้งอยูใกลแหลงการพนัน 

แหลงเส่ือมโทรมทางดานศีลธรรม บริเวณโรงเรียนไดรับการเอาใจใสดูแล และตกแตงอยางเหมาะสม 
สวยงาม สะอาด เรียบรอย และรมรื่นอยูเสมอ ทำใหนาอยูนาเรียน และมีแหลงเรียนรูมาก มีสุขภาพ

จิตดี มีความสุขทั้งทางกาย ใจ มีรั้วรอบขอบชิด มีดอกไมประดับ ไมยืนตน ไดรับการดูแลตกแตง

สวยงาม มีที่นั่งพักผอน ทางเดินและสนามหญาไดรับการดูแลตกแตงเปนอยางดี มีรั้ว มียาม และ 

ทุกคร้ังที่เริ่มเรียนประตูรั้วโรงเรียนควรจะถูกปดเสมอเพื่อความปลอดภัย มีอาคารเรียนถาวรเพียงพอ
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กับจำนวนนักเรียน มีการแยกอาคารเรียนของแตละชั้น นักเรียนไมแออัดเกินไป มีสถานท่ีรองรับ 

ไดเหมาะสม หองเรียนเปนสัดสวน สภาพใชการไดดี มีอากาศถายเทดี สะดวกตอการเรียนการสอน  

มีแสงสวางเหมาะสมและท่ัวถึง นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดเปนอยางดี มีหองสวม 

และหองปสสาวะเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และแยกชายหญิง มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 

ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากทำเล

ที่ตั้ง นับเปนปจจัยอันดับตน ๆ ที่ภาคเอกชนจะตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบในการท่ีจะลงทุน

จัดต้ังโรงเรียน ซึ่งจะตองพิจารณาถึงสถานท่ีที่ใกลชุมชน สะดวกในการเดินทาง สวนอาคารสถานท่ี 

และการจัดสภาพแวดลอมเปนสิ่งท่ีสามารถสรางและปรับปรุงใหสวยงามนาอยูนาเรียน ตอบสนอง

ตอการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีมาตรฐาน โรงเรียนเอกชนสวนใหญจึงมีการตกแตงใหโรงเรียน

มีสภาพแวดลอมทั้งในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียนใหสวยงาม เสริมสรางบรรยากาศในโรงเรียน 

ใหนักเรียนอยากมาเรียนย่ิงขึ้น นอกเหนือจากวัสดุอุปกรณเพ่ือการเรียนการสอนท่ีครบครันดวย 

สอดคลองกับงานวิจัยของชาย หาญณรงค (2551: 7) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 

พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองฯ ในระดับมากมี 2 ปจจัย ตามลำดับดังน้ี คือ 

ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และคาใชจายในการศึกษา และสุภากร ขวัญยืน (2554: 9) ที่ศึกษาวิจัย 

เร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองนักเรียนในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอระดับประถมศึกษา 

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ดานสถานท่ี ผูปกครองตัดสินใจ 

ในเรื่องการจัดบรรยากาศในโรงเรียน  

3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา คาธรรมเนียมการเรียน ประกอบดวย เงินท่ีสถานศึกษาเอกชน
เรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากสวนราชการท่ีเหมาะสมตามอัตราและมีการผอนชำระไดโดย 

ไมเดือดรอน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเรียกเก็บจากผูปกครอง เพ่ือเปน
คาบำรุงหองสมุด คาบำรุงกีฬา คาเวชภัณฑ คาภาคปฏิบัติ คาวัสดุฝกหรือคาอุปกรณการศึกษา 

อยูในอัตราท่ีไมแพง เพ่ือนำมาจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครอง 
ในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคาธรรมเนียมการเรียนของโรงเรียนเอกชนในปจจุบัน 

จะตองปรับปรุงใหสอดคลองกับฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองที่จะสามารถจายได เปนท่ีเปดเผย

สามารถเปรียบเทียบไดกับโรงเรียนเอกชนอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกัน อัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม 

ประกอบกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีโรงเรียนเอกชนจัดใหแกบุตร
หลานของตนอยางเหมาะสมที่ตองมีงบประมาณเปนคาใชจายเปนสิ่งท่ีผูปกครองจะประเมิน 

ความคุมคาท่ีบุตรหลานของเขาจะไดรับ สอดคลองกับงานวิจัยของชาย หาญณรงค (2551: 40)  
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ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอ  

ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ 

ของผูปกครองฯ ในระดับมากมี 2 ปจจัย ตามลำดับดังน้ี คือ ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และคาใชจาย

ในการศึกษา  

4.  จากผลการวิจัยท่ีพบวา บุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารท่ีมีความเปนผูนำ 

มีความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย บุคลิกภาพดี มีชื่อเสียง ขยันและอดทน วิสัยทัศน

กวางไกล มีมนุษยสัมพันธที่ดีติดตอไดงาย เปนกันเองกับทุกคน คอยหมั่นอบรมลูกศิษยอยูเสมอ 

และตอนรับผูปกครองอยางดีทุกคน สะดวกในการพูดคุย สามารถสอบถามและพูดคุยไดงาย 

มีการใชนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนในดานตาง ๆ และกาวทันเทคโนโลยี 

มีแผนพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ทำใหมีชื่อเสียงท่ีดี มีผลงาน สงผลตอคุณภาพ

ของการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ มีจิตวิทยาท่ีดี สามารถสอน

ใหเกิดความเขาใจไดงาย ทำใหนักเรียนรักและอยากมาโรงเรียน มีบุคลิกภาพท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส 

เต็มใจใหความชวยเหลือ ตอบขอซักถามที่ของใจและมีทาทีเปนมิตร มีมารยาทท่ีดีงาม อัธยาศัยดี  

มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูปกครอง ทำใหผูปกครองกลาท่ีจะติดตอ พูดคุยเมื่อตองการสอบถามขอมูล

ของลูก สรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี นักเรียนจะเปนกันเอง กลาซักถาม เรียนไดอยาง 

มีความสุข มีคุณสมบัติและมีสัดสวนจำนวนครูเหมาะสมกับนักเรียน เปนปจจัยท่ีสงผลตอ 

การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากบุคลากรท่ีประกอบดวยผูบริหาร

และครูเปนกลจักรท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงานในโรงเรียนเอกชน ที่จะสามารถ 

สรางความประทับใจในความเปนกันเองใหแกผูปกครอง ผูบริหารและครูจึงตองเปนผูที่มีความเปนครู

เปนอยางสูงกระตือรือรนในการทำงาน มีบุคลิกภาพท่ีดี ย้ิมแยมแจมใส มีทัศนคติที่ดีในการทำหนาท่ี
เปนบุคลากรในโรงเรียนเอกชน ท่ีอาจจะตองไดรับช้ีแนะ เนนย้ำและพัฒนาบุคลากรอยูเสมอ เน่ืองจาก
อาจจะมีการเปล่ียนงานของบุคลากรคอนขางสูงเพราะอาจจะไดรับคาตอบแทนจากโรงเรียนอื่น 

ที่สูงกวา สอดคลองกับงานวิจัยของประไพ นิลนอย (2548: 16) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจ

ของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวา ในภาพรวม 

ใหน้ำหนักการตัดสินใจอยูในระดับมาก รองลงมาใหน้ำหนักการตัดสินใจดานคุณภาพผูบริหารและ
ครู ในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับแรก รองลงมาใหน้ำหนักการตัดสินใจในระดับมากดานคุณภาพ 

ผูเรียน คุณภาพดานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม ดานทำเลท่ีตั้ง ดานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน และดานคาใชจายเปนอันดับสุดทาย และภาสกร ชูศรี (2554: 17) ที่ศึกษาวิจัย

เรื่องปจจัยในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนของผูปกครองในเขตเทศบาล 

เมืองเพชรบุรี พบวา โดยรวมอยูในระดับมากทุกดาน เรียงจากมากไปนอย คือ ดานบุคลากร  
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ดานการบริการ ดานภาพลักษณของโรงเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดลอม และดานคาธรรมเนียมการเรียน ตามลำดับ                                      

5. จากผลการวิจัยท่ีพบวา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย โรงเรียน 

จัดหลักสูตรเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและผูเรียน นักเรียนจะไดมีความรู 

ทีเ่หมาะสมตามวัย เรียนรูในเรือ่งทีเ่หมาะสมกับทองถ่ิน มกีารสอนเก่ียวกับวฒันธรรมในทองถ่ินตาง ๆ 

ดวยหลักสูตรทองถ่ินท่ีหลากหลาย จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีสวนรวมในกิจกรรม

มากท่ีสุด โดยใหเด็กคิดวิเคราะหแยกแยะ นำเสนอเปน นักเรียนจะไดปฏิบัติจริง และมีผลงานกลับ

มาบาน เนนใหผูเรียนคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน สามารถเอาตัวรอดในสังคม ดำรงชีพไดอยางมี

คุณภาพ โดยนำไปใชในชีวิตประจำวัน รูจักการแกปญหาในการใชชีวิต เปนปจจัยท่ีสงผลตอ 

การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองมาจากหลักสูตรและการจัดการเรียน 

การสอน หรือการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา เน่ืองจากผลจาก 

การดำเนินงานจะปรากฏแกตัวผูเรียนใหผูปกครองยอมรับไดหรือไม ผูที่สำเร็จการศึกษาสามารถ

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน หรือสามารถเอาตัวรอดในสังคม ดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพหรือไม ลวน

เปนผลจากการจัดการเรียนการสอนท่ีดีทั้งสิ้น โรงเรียนเอกชนท่ีมีชื่อเสียง สามารถดำเนินการไดอยาง

ตอเน่ืองยาวนานเปนผลมาจากการท่ีผูปกครองยอมรับวาเปนโรงเรียนท่ีดีเดนทางวิชาการท้ังสิ้น 

สอดคลองกับงานวิจัยของนาฎนภางค รวยดี (2548: 49) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครอง 

ในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา ในอำเภอปราณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน 
สถานศึกษาเอกชนในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณภาพ 

การสอนมีน้ำหนักการตัดสินใจเปนอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ดานการจัดอาคารเรียนและ 
สภาพแวดลอมดานการอำนวยความสะดวกและการบริการ ดานคาธรรมเนียมการเรียน และ 

ดานความสัมพันธระหวางชุมชนระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชนเปนอันดับสุดทาย และ 

ศศิกานต สุวรรณแสง (2552: 57) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีผูปกครองใชในการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การจัดลำดับ 

ความสำคัญของปจจัยเพ่ือการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน ใหความสำคัญ 3 ลำดับแรก คือ ปจจัย

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและการจัดสภาพแวดลอม 
และปจจัยดานครู        

6. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ส่ิงอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ ประกอบดวย 

การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกและใหบริการ ทำใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีพัฒนาการท่ีดี  

ผูปกครองหมดความกังวลเร่ืองการดูแล จัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิชาการของโรงเรียน ไดแก  
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การบริการสอนซอมเสริม หองสมุด ใหคำปรึกษาหรือแนะแนว ทำใหมีความรูเพ่ิมขึ้น และสงเสริม 

การเขารวมแขงขันทางดานวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน มีบริการใหความปลอดภัยแกนักเรียน และการบริการรับ-สงนักเรียน โดยเนน 

ความปลอดภัยแกนักเรียน มีรถรับ-สงโดยมีครูไปกับรถ และมีครูคอยใหความปลอดภัยใหเม่ือรถ 

สวนทางกันเขา-ออก เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในระดับมาก ทั้งนี้

เน่ืองมาจากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ เปนสิ่งสนับสนุนใหการดำเนินการ

ของโรงเรียนเอกชนมีความเพียบพรอมสมบูรณย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมที่จะชวยสงเสริม 

ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น ลดความกังวลในดานตาง ๆ แกผูปกครองทำใหผูปกครองไว

วางใจในการดำเนินการของโรงเรียนย่ิงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของศศิกานต สุวรรณแสง 

(2552: 73) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยท่ีผูปกครองใชในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน

ระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การจัดลำดับความสำคัญของปจจัยเพ่ือ 

การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชน ใหความสำคัญ 3 ลำดับแรก คือ ปจจัยดานหลักสูตรและ 

การจัดการเรียนการสอน ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและการจัดสภาพแวดลอมและปจจัยดานครู 

และสุภากร ขวัญยืน (2554: 34) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองนักเรียนในการสง 

บุตรหลานเขาศึกษาตอระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

พบวา ดานความปลอดภัย ผูปกครองตัดสินใจในเรื่องการดูแลนักเรียน       

7. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย กิจกรรม

ในดานการใหขอมูลขาวสารของโรงเรียน นักเรียนรวมกิจกรรมกับบุคคลภายนอก สรางความสัมพนัธ

กับวัด ชุมชน และผูปกครอง ทำใหเกิดความรักความคุนเคยชวยเหลือกัน มีการรับฟงความคิดเห็น 

การประชุมรวมกับชุมชนหรือผูปกครองโดยตลอด และมีผูปกครองเครือขายเสนอความคิดเห็น 
ในเรื่องตาง ๆ สงผลตอความสัมพันธที่ดี มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม มีความรวมมือกับชุมชน
ตลอดปในชุมชนใกลโรงเรียนเสมอมา ทำใหนักเรียนเปดโลกทัศนดวยกิจกรรมนอกหองเรียน รวมกัน

อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมรวมกับชุมชน มีการระดมทรัพยากรจากชุมชนมาชวยพัฒนาโรงเรียน 

โดยเชิญวิทยากรท่ีเปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนมาใหความรูแกนักเรียน มีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน และทำใหนักเรียนรูจักเปนผูใหและตระหนักถึงความสำคัญ

ในทองถิ่นของตน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับ
ประถมศกึษาในโรงเรยีนเอกชนอำเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ ในระดบัมาก ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก

โรงเรียนเอกชนเปนสถานศึกษาท่ีผูปกครองและชุมชนมีความคาดหวังในคุณภาพของการดำเนินการ
ที่นาจะสูงกวาโรงเรียนภาครัฐ เน่ืองจากตองจายคาธรรมเนียมการเรียนท่ีสูงกวา จึงสะทอน 

ความตองการและความคาดหวังท่ีโรงเรียนจะตองรับทราบและดำเนินการสนองตอบอยางใกลชิด
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ดวยกิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชน และตัวแทนผูปกครองและศิษยเกา ซึ่งจะทำใหโรงเรียนเกิด 

ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เปนท่ียอมรับสามารถสนองตอบตอความตองการในการพัฒนาผูเรียน 

ตามความตองการของผูปกครองและชุมชนอยางยาวนาน สอดคลองกับงานวิจัยของพิรุณ 

เรืองไพศาล (2549: 12) ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสง

นักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครราชสีมา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียง

ตามลำดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานบุคลากร ดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

ดานกิจการนักเรียน ดานวิชาการ ดานการบริหาร ดานส่ิงอำนวยความสะดวกและบริการ 

ดานความสัมพันธกับผูปกครอง และดานท่ีมีระดับปานกลาง คือ ดานคาธรรมเนียมการเรียน 

และสุภากร ขวัญยืน (2554: 12) ที่ศึกษาวิจัยเ ร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองนักเรียน 

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอดอนสัก 

จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การตัดสินใจของผูปกครองนักเรียนในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

ตอระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ผูปกครองตัดสินใจในเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครอง  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 โรงเรียนเอกชนควรใหความสำคัญในการเสริมสรางภาพลักษณและเอกลักษณ 

ของโรงเรียนท่ีดี ใหเปนท่ียอมรับผานการปฏิบัติงานใหเกิดผลเปนท่ีประจักษควบคู ไปกับ 

การประชาสัมพันธโรงเรียน 

 1.2 โรงเรียนเอกชนควรพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดสภาพแวดลอม 

ใหสวยงามนาเรียนและตอบสนองตอการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีมาตรฐานอยูเสมอ 
 1.3 โรงเรียนเอกชนควรพิจารณาทบทวนอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสมกับฐานะ 

ทางเศรษฐกิจของผูปกครองที่เปนกลุมเปาหมาย และสามารถเทียบเคียงไดกับโรงเรียนเอกชน 

ในระดับเดียวกัน 

 1.4 โรงเรียนเอกชนควรใหความสำคัญในการบริหารงานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในการพัฒนาบุคลากร และการดูแลรักษาขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

เพ่ือใหโรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยูกับโรงเรียนอยางยาวนาน 
 1.5 โรงเรียนเอกชนควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย 

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือเปนจุดขาย มีชื่อเสียงและทำใหผูเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา

สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถเอาตัวรอดในสังคม ดำรงชีพไดอยางมีคุณภาพ 



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 
Vol.8 No. 1 January-June 2017 162

 1.6 โรงเรียนเอกชนควรสงเสริมใหมีองคกรเพ่ือสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ

ชุมชน ในโครงสรางการบริหารโรงเรียนอยางชัดเจน เชน ชมรม/สมาคมศิษยเกา ชมรม/สมาคม 

ผูปกครอง ใหมีสวนรวมในการดำเนินการของโรงเรียนเอกชนมากย่ิงขึ้น 

 1.7 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ควรใหการสงเสริมสนับสนุน หรือชวยเหลือในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

แกผูปกครอง ชุมชนและสังคมในทุก ๆ ดาน เพ่ือเปนสถานศึกษาคุณภาพรวมดำเนินการจัด 

การศึกษากับภาครัฐอยางแทจริง 

2. ขอเสนอแนะในการทำการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรศึกษาวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน 

เขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนในบริบทและภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณ 

 2.2 ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเอกชนโดยการเทียบรอย (benchmarking) 

กับสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติเปนเลิศ (best practice)  

 

สรุป 
การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนระดับประถมศึกษา 

ในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของของผูปกครองในการสงบุตรหลาน 

เขาเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสุมอยางเจาะจง (purposive sampling) เปนผูปกครอง 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

12 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยใชแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง มีลักษณะเปนขอคำถาม 
แบบปลายเปด (open ended questions) ที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.67-1.0 ตรวจสอบความถูกตอง

ดวยเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา (triangulation) แลวดำเนินการวิเคราะหเน้ือหา (content 

analysis) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน 
เขาเรียนระดับประถมศกึษาในโรงเรยีนเอกชนอำเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ อยูในระดบัมาก

ทุกดานประกอบดวย 1) ภาพลักษณของโรงเรียน 2) ทำเลท่ีตั้ง อาคารสถานท่ี และการจัด 

สภาพแวดลอม 3) คาธรรมเนียมการเรียน 4) บุคลากรในโรงเรียน 5) หลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 6) สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและการใหบริการ และ 7) ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน  
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