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บทคัดย่อ 
 

 วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาอิทธิพลของความแตกต่างทางดา้น

ปัจจยัส่วนบุคคลและความสัมพนัธ์ของปัจจยัแวดลอ้มและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอิ

พลทธกับแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้า เ รียนโรงเรียนนานาชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูป้กครองของนกัเรียนท่ี

กาํลงัศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 11 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร 400 ตวัอย่าง 

ทาํการศึกษาและใช้เวลาในการเก็บตวัอยา่งทั้งหมดประมาณ 4 เดือนระหว่างเดือน

กุมภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  และ MRA ณ ระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยใหค้วามสําคญักบั

ปัจจยัด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษมีความสําคญักับอนาคตบุตรหลาน และ

โรงเรียนนานาชาติสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มใหน้กัเรียนมีความกลา้แสดงออก และ

แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสังคมไทยมีความ

ตอ้งความเป็นนานาชาติมากข้ึน ยงัมีความสามารถปรับตวัติดต่อส่ือสารได้เม่ืออยู่

ต่างประเทศ ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีครบครัน ความสามารถของนกัเรียนในการสอบ

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เขา้เรียนต่อมหาวทิยาลยัช่ือดงัในต่างประเทศได ้โรงเรียนมีหอ้งสมุด ส่ือการสอนท่ีใช้

เหมือนในต่างประเทศ และโรงเรียนนานาชาติสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มให้บุตร

หลานมีความกล้าแสดงออก ทั้งน้ี พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่วนใหญ่ 

ยกเวน้ ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน

นานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ทุกปัจจยัแวดลอ้มและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน

นานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพลกัษณ์ของโรงเรียนถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ี

ผูป้กครองกลุ่มเป้าหมายคาดวา่โรงเรียนนานาชาติควรจะเป็นและควรจะมี ทาํให้ปัจจยั

จูงใจอ่ืนๆมีความความน่าสนใจในการตอบแบบสอบถามมากกวา่ 
 

คําสําคัญ: โรงเรียนนานาชาติ, แรงจูงใจ 
 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this study are to study influence of difference of personal 

factors and relationship of environmental and other relevant factors relating to 

motivation in choosing international school in Bangkok area.  This study uses 

questionnaire to collect data from four hundred parents of students from eleven 

international schools located in Bangkok, it took around four months from February 

to May 2012 for collecting information. The statistics consist of percentage, mean, 

standard deviation, t-test, F-test, MRA at significant level of 0.05.  

The findings shown that most respondents are female; have age range 

between 31-40 years; are business owner; earn income in range of 100,001-200,000 

baht per month; graduated with master degree; and marital status. Their comment on 

an environmental factors that English skill is very important to future of their 

children, International school yields better learning environments of expressing and 

listening opinions than Thai school, Thai society requires more internationality, and 

graduates from international schools have adaptability of communication when they 
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live aboard.  Others related factors are educational facilities, success of further 

education in reputable universities in aboard, library and educational media 

similarly used in reputable schools outside Thailand. For the motivation for sending 

children to international school, the students are self-confident reasonably. 

Moreover, most of personal factors, except educational level, have an influence on 

the motivation of Thai parents for sending their children to internal school in 

Bangkok area.  All environmental factors have relationship with the motivation. The 

schools’ image was considered as the primary factors that all international schools 

should have or should be; while the other factors are concerned more during survey. 

KEY WORDS:  INTERNATIONAL SCHOOL, MOTIVATION 

บทนํา 

การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า ทั้ งทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศให้มัน่คงและเจริญกา้วหนา้ โดยการจดัการศึกษา

ของไทยมีววิฒันาการมาโดยตลอด สืบเน่ืองมาจากทั้งปัจจยัภายในท่ีเกิดความตอ้งการ

พฒันาสังคมให้มีความเจริญและทนัสมยั และปัจจยัภายนอกท่ีเกิดจากกระแสความ

เปล่ียนแปลงของสังคมโลก ทั้งดา้นเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อส่ือสาร

กนัทาํใหป้ระเทศไทยและประชาชนไทยตอ้งปรับตวัใหท้นัสมยั เพื่อความอยูร่อดและ

เป็นการพฒันาประเทศให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ ภาษาองักฤษเป็นภาษาสําคญั

สําหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศและมีความสําคญัมากข้ึนทุกวนั รวมทั้งยงั

เป็นภาษากลางท่ีใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาคน้ควา้หาความรู้จาก

บทความต่างๆ ไม่วา่จากคอมพิวเตอร์หรือตาํราหนงัสือจากผูท้รงคุณวุฒิทัว่โลกเขียน

ไว ้ลว้นใชภ้าษาองักฤษเป็นส่วนใหญ่ การเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กเพื่อช่วยให้เด็ก

ไดเ้รียนรู้และมีทกัษะดา้นภาษาองักฤษเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ส่งผล

ทาํใหโ้รงเรียนนานาชาติไดรั้บความสนใจสืบต่อมา 

โรงเรียนนานาชาติได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลาย และกลายมาเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงเ น่ืองจากผู ้ปกครองหวัง ท่ีปลูกฝังว ัฒนธรรมระดับสากลท่ีใช้
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ภาษาองักฤษเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารให้กบับุตรหลาน ผูป้กครองส่วนใหญ่

ตระหนกัถึงความสําคญั และตอ้งการให้บุตรหลานของตนมีความสามารถในการใช้

ภาษาองักฤษไม่วา่จะเป็นดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนและมีสําเนียงเหมือนเจา้ของภาษา 

และยงัสามารถอยูใ่นความดูแลของผูป้กครอง โดยไม่ตอ้งลงทุนดว้ยการส่งบุตรหลาน

ไปเรียนในต่างประเทศ แต่ผูป้กครองตอ้งเอาใจใส่ในการเลือกโรงเรียนท่ีเหมาะสม

และดีท่ีสุดสําหรับบุตรหลาน โดยทําความเข้าใจระบบการศึกษา ภาษา และ

วฒันธรรมท่ีแตกต่าง  

ทั้งน้ีโรงเรียนนานาชาติยงัช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นสถานศึกษาให้กบั

บุตรหลานของชาวต่างประเทศท่ีเข้ามา ทาํงานหรือพาํนักอยู่ในประเทศไทย 

ผูป้กครองไทยสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระบบการศึกษาต่างประเทศ ท่ีมี

วฒันธรรมส่งเสริมให้กลา้คิดและกลา้แสดงออกได้ โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีตํ่ากว่าและไม่

จาํเป็นตอ้งส่งเด็กไปเรียนยงัต่างประเทศเหมือนเดิมอีก ทาํให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกบั

ครอบครัว มีความอบอุ่น และมีความผูกพนักบัสังคมและอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 

นอกจากนั้นยงัสามารถลดจาํนวนเงินตราท่ีไหลออกนอกประเทศไดอี้กดว้ย และยงั

ส่งเสริมดา้นการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้ง ยงัช่วยกระตุน้ทาํให้โรงเรียนต่างๆ ทั้ง

ของรัฐบาลและเอกชนเร่งพฒันาคุณภาพของโรงเรียน ให้มีคุณภาพท่ีดีทดัเทียมหรือ

ใกลเ้คียงกบัโรงเรียนนานาชาติ  

อยา่งไรก็ตาม การเลือกโรงเรียนนานาชาติใหดี้ตอ้งมีความเหมาะสมกบัปัจจยั

หลายดา้น โดยเฉพาะตวัเด็กท่ีเป็นผูเ้รียน ผูป้กครองจึงควรพิจารณาทั้งปัจจยัแวดลอ้ม

และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งละเอียด โดยโรงเรียนท่ีดีควรมีลกัษณะเป็นโรงเรียนท่ี

มีทิศทางการจดัการศึกษาท่ีชดัเจนตามมาตรฐานกลางกาํหนด มีระบบบริหารคุณภาพ 

ระบบปฏิบติังาน ระบบควบคุมคุณภาพ มีการทาํงานท่ีเป็นมาตรฐานท่ีเกิดจากความ

ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย มีการแสดงความรับผดิชอบในการจดัการศึกษาท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นโรงเรียนท่ีดี ดา้นวชิาการ ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นบริการ ดา้น

ช่ือเสียงของโรงเรียน ดา้นตวัครู และดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน  ปัจจยัต่างเหล่าน้ีมี
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ส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูป้กครอง ในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติให้

บุตรหลานของตน 

จากเหตุดงักล่าวข้างตน้ ทาํให้ผูว้ิจยัมองเห็นถึงความสําคญัและเกิดความ

สนใจ จึงตดัสินใจเลือกทาํการศึกษาแรงจูงใจของผูป้กครองไทย ในการส่งบุตรหลาน

เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจดงักล่าว ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล

ของผูป้กครองท่ีมีลักษณะแตกต่างกันมกัมีแนวโน้ม ท่ีมีพฤติกรรมและแรงจูงใจ

แตกต่างกนั และปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของบุตรหลานในโรงเรียน

นานาชาติทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจดงักล่าว โดยคาดหวงั

วา่จะไดข้อ้มูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะ

โรงเรียนนานาชาติในการดาํเนินกิจการ ใช้ประกอบแนวทางการปรับปรุงระบบ

การศึกษาไทย เพื่อใหก้า้วสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ

ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแวดลอ้ม  กบัแรงจูงใจในการส่งบุตร

หลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการ

ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ผลการวจิยัจะสามารถใชเ้พื่อศึกษาความแตกต่างกนั  ของปัจจยัส่วนบุคคล 

ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.  ผลการวจิยัจะสามารถใชเ้พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัแวดลอ้ม 

และปัจจยัอ่ืนๆ กบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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3. ผลการวิจยัจะสามารถใช้เป็นแนวทาง ในการดาํเนินการของโรงเรียน

นานาชาติ โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ผลการวจิยั จะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุงระบบการศึกษา

ไทย เพื่อใหก้า้วสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิด            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• อาชีพ 

• รายได้ตอ่เดือน 

• ระดบัการศกึษา 

  

ปัจจัยแวดล้อม 

• ด้านครอบครัว 

• ด้านสงัคมภายในประเทศ 

 ้ ั  ิ

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

• ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน 

• ความสําเร็จของนกัเรียน 

• เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการศกึษา 

แรงจงูใจในการ

สง่บตุรหลานเข้า

เรียน 

โรงเรียน

นานาชาตใินเขต
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจของ

ผูป้กครองไทย ในการส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร

ในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

John Dewey (อา้งถึงในสํานกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง, 2555) การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีเกิดข้ึนไดท้ั้งในและนอก

สถานศึกษา โดยเป็นการสร้างสม ถ่ายทอดทฤษฎีและประสบการณ์ของมนุษย ์

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2553); คอลัมนิสต์

นิตยสารมาเธอร์ แอนด์ แคร์ (2555); ชยัอนนัต ์สมุทวณิช (2555) โรงเรียนนานาชาติ

ได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลายและกลายมาเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ในปัจจุบนัมี

โรงเรียนนานาชาติเปิดสอนอยูใ่นเมืองไทยจาํนวนมาก รวมทั้งโรงเรียนสอนภาษาดว้ย 

โดยจาํนวนโรงเรียนนานาชาติกว่า 100 แห่ง มีนักเรียนประมาณ 33,000 คน แยก

ออกเป็นนกัเรียนไทย จาํนวน 16,000 คนและนกัเรียนต่างชาติ จาํนวน 17,000 คน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระทาํ

ของผูบ้ริโภคในการคน้หา การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ และ

การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนตามท่ีคาดหวงัไว ้หรือหมายถึง

การศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและ

การใชสิ้นคา้  

Kidd (1937: 101 อา้งถึงในสุวฒัน์ วฒันวงศ,์ 2533: 102) แรงจูงใจ หมายถึง 

แรงชักนําจากส่ิงท่ีมาเร้าให้ความต้องการเกิดแรงขับข้ึนมา ทาํให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมไปในแนวทางใดทางหน่ึงอยา่งมีทิศทาง  แรงจูงใจจึงเป็นกาํลงัท่ีก่อให้เกิด

พฤติกรรม  

กิติมา ปรีดีดิลก (2529: 174) การจูงใจมีประโยชน์ทาํให้มีความภาคภูมิใจใน

หน้าท่ีการงานท่ีทาํอยู่  เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานให้แก่หน่วยงานอย่าง

เต็มท่ี รู้จกัหน้าท่ีช่วยเหลือกนั  มีความสนใจในการสร้างสรรค ์ มุ่งทาํงานอ่างเต็มท่ี 

และสนใจและพอใจท่ีจะทาํงานนั้น 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นผู ้ปกครองของ

นกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกาํหนด

ไวใ้นเบ้ืองตน้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป จาํนวน 400 ตวัอย่างจากโรงเรียน

นานาชาติ 11 แห่งใน 7 เขตของกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 

62.50 มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี จาํนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 มีอาชีพประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 

100,001- 200,000 บาท จาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 มีระดบัการศึกษา

ปริญญาโท จาํนวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 และมีสถานภาพสมรส จาํนวน 358 

คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม     

ในด้านปัจจัยแวดล้อม 

  ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัยแวดล้อมในด้าน

ครอบครัว โดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษมีความสําคญั

กบัอนาคตบุตรหลานมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.533 ในดา้นสังคมภายในประเทศ โดยให้

ความสาํคญั กบัปัจจยัดา้นโรงเรียนนานาชาติสามารถสร้างสภาพแวดลอ้มให้นกัเรียน

มีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้นและด้านสังคมไทยมีความตอ้งความเป็นนานาชาติมากข้ึนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

7.535 เท่ากนั และในดา้นระดบันานาชาติ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นนกัเรียนท่ี

จบนานาชาติสามารถปรับตวัติดต่อส่ือสารไดเ้ม่ืออยู่ต่างประเทศมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 

8.097 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม    

ในด้านปัจจัยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง   

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในด้าน

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นการท่ีโรงเรียนจดัให้มีส่ิง

อาํนวยความสะดวกครบครันมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 7.645 ในด้านความสําเร็จของ

นกัเรียน โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความสามารถของนกัเรียนในการสอบเขา้

เรียนต่อมหาวิทยาลยัช่ือดงัในต่างประเทศไดม้ากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.253 และในดา้น

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านโรงเรียนมี

ห้องสมุด ส่ือการสอนท่ีใช้เช่นเดียวกบัสถาบนัการศึกษาในต่างประเทศมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย 8.048 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ในด้านแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาต ิ  

ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการส่งบุตรหลาน

เรียนโรงเรียนนานาชาติ โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านบุตรหลานมีความกล้า

แสดงออกและแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุมีผลมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 8.038 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ ยกเวน้ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา มี

อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งผลการศึกษาของรวิพร วีระเมธีกุล 

(2548) ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน อนุบาล

หลักสูตรสองภาษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศ อาย ุฐานะทางเศรษฐกิจ และอาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจ

ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา สังกดัคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร และระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการ



327 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิยนุช ทองทัว่  )2552  ( ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยั

การตดัสินใจของผูป้กครองนักเรียนไทย ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

นานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจยัด้านรายได้มีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนักเรียนไทย ในการส่งบุตร

หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษา ใน

กรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของปัจจยัดา้นการศึกษาท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจของผูป้กครองนักเรียนไทย ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

นานาชาติหลกัสูตรประเทศองักฤษระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเรืองรอง ผาสุก (2548) ท่ีไดท้าํการศึกษา

เปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษา ประถมศึกษาโรงเรียนวดัอมริ

นทราราม สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า ใน

ภาพรวมระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาระดับ

ประถมศึกษาโรงเรียนวดัอมรินทราราม สังกดัสํานักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 3 แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของอาชีพและรายไดไ้ม่มีผล

ต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาระดบัประถมศึกษาโรงเรียนวดัอมรินทราราม 

สังกดัสาํนกังานเขต พื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3  

สอดคล้องกับผลการศึกษาของชนินันท์ โรจน์เจริญงาม  )2546  ( ท่ีได้

ทาํการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนนานาชาติของผูป้กครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุ อาชีพ และ

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติดา้น

ความถ่ีในการรับข่าวสาร และดา้นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร/หลานแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดา้นสถานภาพสมรสมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร/หลาน

แตกต่างกนั และด้านระดบัการศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนนานาชาติดา้นความถ่ีในการรับข่าวสาร แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของ
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เพศ ท่ีไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติดา้นความถ่ีใน

การรับข่าวสาร และด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร/หลานแตกต่างกัน และ

สถานภาพสมรสไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติดา้น

ความถ่ีในการรับข่าวสาร 

ซ่ึ ง ย ั ง มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น กั บ ก า ร ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม  จ า ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2541)   ท่ีอธิบายว่าบุคคลท่ีมีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้ท่ีจะมีแรงจูงใจและพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกส่งบุตรหลานเรียนโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั แต่ผล

การศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีพบว่าปัจจยัด้านระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการส่ง

บุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเกิดข้ึนจากหลาย

ปัจจยั ไดแ้ก่ มุมมองของบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางการศึกษาเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ

โรงเ รียนนานาชาติ  ว่า เ ป็นโรงเ รียนท่ี เน้นการสอนภาษาอังกฤษท่ีส่ง เสริม

สภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมตะวนัตกเหมือนกนั ไม่เหมือนกนัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นรายไดท่ี้มีผลต่อแรงจูงใจเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นค่าใชจ่้ายมีมกั

สูงกวา่สถาบนัศึกษาปกติทัว่ไป  

ในส่วนของตัวแปรด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน พบว่าส่ิงอาํนวยความ

สะดวกทางด้านวิชาการมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

โรงเรียนนานาชาติ เน่ืองจากเป็นปัจจยัแรกท่ีผูป้กครองคาดหวงัวา่จะทาํให้การศึกษา

ของบุตรหลานในโรงเรียนนานาชาติ มีความพร้อมท่ีดีกวา่การศึกษาในโรงเรียนไทย 

โดยตวัแปรอิสระดา้นโรงเรียนมีชั้นเรียนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงมธัยมปลาย มีจาํนวน

นักเรียนต่อชั้นเรียนท่ีเหมาะสม โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กร

ต่างประเทศ โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีท่ี

ผูป้กครองทราบดีวา่ถา้บุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนนานาชาติ ก็ไดรั้บปัจจยัเหล่าน้ีอยู่

แลว้ ดงันั้นความเขา้ใจในการตอบแบบสอบถามจึงมุ่งประเด็นไปท่ีปัจจยัอ่ืนๆ เช่น

ปัจจัยแวดล้อมด้านครอบครัว  ปัจจัยแวดล้อมจากสังคมภายในประเทศ ปัจจัย

แวดล้อมจากระดับนานาชาติ ปัจจัยอ่ืนๆด้านความสําเร็จของนักเรียนและด้าน

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา มากกว่าดา้นภาพลกัษณ์ซ่ึงเป็นความเขา้ใจของ
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ผูป้กครอง เก่ียวกบัโรงเรียนนานาชาติในภาพรวมวา่เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการเรียน

การสอน ท่ีน่าเช่ือถืออยูแ่ลว้  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. ควรจดัหลกัสูตรการสอนให้ไดม้าตรฐาน ตามหลกัสูตรตน้กาํเนิดเช่น

องักฤษหรืออเมริกา รวมทั้งเน้นการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารในโรงเรียนอย่าง

เคร่งครัด จดัให้มีการสอนภาษาไทยและส่งเสริมวฒันธรรมไทยท่ีสอดคล้องกับ

ระเบียบตามท่ีภาครัฐกําหนด ทั้ งน้ีมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาในคร้ังน้ีท่ี

ผูป้กครองตอ้งการให้บุตรหลานของตนมีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ และสามารถ

สอบเขา้เรียนต่อมหาวทิยาลยัช่ือดงัในต่างประเทศไดม้ากท่ีสุด  

2.  ควรจดักิจกรรมท่ีมีสภาพแวดล้อม ท่ีช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

ความกลา้แสดงออกและแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน เน่ืองจากผลการศึกษาในคร้ัง

น้ี ผูป้กครองยงัใหค้วามสาํคญัตอ้งการให้บุตรหลานของตนมีความเป็นนานาชาติมาก

ข้ึนท่ีกลา้แสดงออกและกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญั

ท่ีสุด ในการสร้างแรงจูงใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

นานาชาติ 

3. ควรนาํวฒันธรรมตะวนัตก หรือวฒันธรรมของประเทศต่างๆ มาสอนให้

เด็กนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติไดเ้รียนรู้ ทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ี

แตกต่างและสามารถปรับตวัเขา้กบับุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มได้ง่ายเม่ือตอ้งดาํรงชีวิต

หรือทาํงานในต่างประเทศ 

4. โรงเรียนควรจดัให้มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน ซ่ึงถือเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีสุดท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ของโรงเรียน ถึงแมจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ 

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ

น้อยกว่าปัจจัยอ่ืนก็ตาม แต่ภาพลักษณ์ก็ยงัถือว่าเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีสําคัญต่อการ

ตดัสินใจเลือก รวมทั้งการใหค้วามสาํคญัต่อการใหบ้ริการห้องสมุดและการใชส่ื้อการ

สอนท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1. ควรทาํการศึกษาความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการท่ีแทจ้ริง อย่างเช่นนกัเรียน 

และผูใ้ห้บริการอย่างเช่นครูผูส้อนในโรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งกลุ่มผูป้กครองใน

โรงเรียนนานาชาติในพื้นท่ีส่วนอ่ืนๆ ของประเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกท่ีเป็น

ประโยชน์สาํหรับการเปรียบเทียบไดม้ากข้ึน 

2. ควรทําการศึกษาในมุมมองด้านต้นทุน โดยการศึกษาเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงท่ีใช้ในการศึกษาระหว่างโรงเรียนนานาชาติในประเทศ และ

โรงเรียนในต่างประเทศ เพื่อทาํให้ทราบถึงสัดส่วนของความแตกต่าง รวมทั้งการ

เปรียบเทียบความคุม้ค่าจากการลงทุนเพื่อการศึกษาในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ประสบการณ์

ชีวติในต่างแดน เป็นตน้ 
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