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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเลือกตัดสิ นใจในการนําบุตรหลานเข้ าเรียนประถมศึกษารัฐบาล
กรณี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
(DETERMINATION OF FACTORS THAT ATTRACT PARENTS TO ENROLL
THEIR CHILDREN TO GOVERNMENT PRATOM SCHOOL (PRIMARY
SCHOOL) AT NONGHONG PREFECTURE
BU-REERUM PROVINCE)
วาริ น รัตนเพียร1 ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจใน
การนําบุตรหลานเข้าเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล กรณี อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปี การศึกษา 2555 จํานวน 3,314 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 360 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจในการ
นําบุตรหลานเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล ด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน ด้านระยะทางระหว่าง
บ้านกับโรงเรี ยน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจนําบุตรหลานเข้าเรี ยน
ระดับประถมศึ กษารั ฐบาล ตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ด้านชื่ อเสี ยงโรงเรี ยนด้าน
วิชาการ และด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมาก
2. ผูป้ กครองได้นาํ ข้อมูลแต่ละโรงเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกันก่อนตัดสิ นใจใน
การนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
อยูใ่ นระดับมาก
1

นักศึกษา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต โครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สําหรับผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2
อาจารย์พิเศษ โครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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3. ผูป้ กครองตัดสิ นใจจากเป็ นโรงเรี ยนที่ผปู ้ กครองได้เคยศึกษาเล่าเรี ยน ในการ
นําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อยูใ่ นระดับมาก
4. ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกัน ความเกี่ ยวข้องกับบุตรหลานต่างกัน มีเกณฑ์การ
ตัดสิ นใจโดยคํานึงถึงปั จจัยด้านต่างๆที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การตัดสิ นใจของผูป้ กครอง
ABSTRACT
The purpose of this research is to determine factors that attract parents to
enroll their children to government Pratom school (primary school) at Nonghong
prefecture Bu-reerum Province academe year 2012. 360 names of students were
selected from total 3314 concerning for this research. Questionnaires requested the
parents to answer questions like reputation of schools; distances between home and
school; relationship between parents and school.
Result showed that
1. The prime factor that attracts parents to enroll their children to government
pratom school is the reputation of the school followed by the distance between the
school and their home.
2. Parents compared the information concerning schools before making a
decision to send their children to government pratom school at Nonghong prefecture
Bureerum Province at a high level.
3. Parents prefer schools which they used to attend before.
4. Decisions vary mainly according to ages of parents. Relative like
grandparents, uncles, aunts also play their parts with statistic level of 0.05.
Keywords ; Decisions by parrents
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุ บนั มี นโยบายเรี ยนฟรี 15ปี พร้ อมมี เงิ นช่ วยเหลื อให้กบั ผูป้ กครอง แต่
โรงเรี ยนเอกชนมีบ ทบาทมากขึ้ นต่อการศึกษาของไทย ทําให้มีแรงกระตุน้ ต่อการ
ตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการที่จะตัดสิ นใจว่าจะเลือกโรงเรี ยนไหน ให้กบั บุตรหลาน
แต่ก็ยงั มีผปู้ กครองบางส่ วนที่ยงั เลือกโรงเรี ยนรัฐบาลให้กบั บุตรหลาน และยังมีนโยบาย
เรี ยนฟรี เข้ามาช่ วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กบั ผูป้ กครอง ซึ่ งจะทําให้ผปู้ กครองตัดสิ นใจ
ให้บุตรหลานเรี ยนชั้นประถมที่โรงเรี ยนรัฐบาลในการจัดการศึกษาภาครัฐบาล
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจนําบุตรหลานเข้าเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจกับความตั้งใจในการนําบุตรหลาน
เข้าโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการนํา
บุตรหลานเข้าโรงเรี ยนประถมรัฐบาลของผูป้ กครอง
2.ปั จ จัย ด้า นชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ย น ปั จ จัย ด้า นระยะทางระหว่า งบ้า นกับ
โรงเรี ยน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครอง เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความ
ตั้งใจในการนําบุตรหลานเข้าโรงเรี ยนประถมรัฐบาลของผูป้ กครอง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้า นประชากรศาสตร์ การวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูป้ กครองของนัก เรี ย น
โรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อําเภอหนองจังหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 360 คน
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล
2. ปั จจัยทางด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน
3. ปั จจัยทางด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
4. ปั จจัยทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน
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ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจของผูป้ กครองที่นาํ บุตรหลานเรี ยนระดับประถมศึกษา
ที่โรงเรี ยนรัฐบาล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อได้ทราบการตัดสิ นใจของผูป้ กครองทําให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถม
รัฐบาลทราบว่านโยบายที่ใช้บริ หารงานอยูน่ ้ นั ตรงกับการตัดสิ นใจของผูป้ กครองที่นาํ
บุตรหลานมาเข้าเรี ยนมากน้อยเพียงใด
2. ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ สามารถเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารในการวางกลยุทธ์
ของโรงเรี ยนประถมรัฐบาลให้ทดั เทียมกับโรงเรี ยนประถมเอกชนและให้ใกล้เคียงกับ
การตัดสิ นใจของผูป้ กครองมากที่สุด
3. ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ สามารถเป็ นข้อมูลที่ช่วยในงานวิจยั อื่น ๆ ได้
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกเรี ยนประถมศึกษาที่โรงเรี ยนรัฐบาลของ
ผูป้ กครอง กรณี อาํ เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอตามลําดับดังนี้
1. ประวัติความเป็ นมาของการศึกษาไทย
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
2.1 ความหมายของการตัดสิ นใจ
2.2 กระบวนการตัดสิ นใจ
2.3 ประเภทการตัดสิ นใจ
2.4 ขั้นตอนในการตัดสิ นใจ
3. ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจ
3.1 ด้านส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง
3.2 ด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
3.3 ด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
3.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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กรอบด้ านความคิด
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง
1.1 เพศ
1.2 ความเกี่ยวข้องกับนักเรี ยน
1.3 อายุ
1.4 อาชีพ
1.5 รายได้
2. ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจ

ตัวแปรตาม
ความตั้งใจของ
ผูป้ กครองในการนํา
บุตรหลานเข้าเรี ยน
โรงเรี ยนประถมรัฐบาล

2.1 ด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
2.2ด้านระยะทางระหว่างบ้านและโรงเรี ยน
2.3ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูป้ กครอง

วิธีดําเนินงานวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจในการนําบุตรหลาน
เข้าโรงเรี ยนประถมรัฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งมีวิธี
ดําเนินงานวิจยั ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือมือที่ใช้ในงานวิจยั
3. วิธีสร้างเครื่ องมือ
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4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีวเิ คราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ได้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองที่มีบุตรหลานศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนรัฐบาลในเขต อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี การศึกษา
2555 จํานวน 360 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม เนื้อหา
แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ส่ วน โดยที่
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนตัวของผูป้ กครอง
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ตัดสิ นใจของครอบครัว และแบบสอบถามประเมินค่า (rating scale)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามความตั้งใจในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
รัฐบาลประถม
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
for Windows ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ดงั นี้
1. ข้อมู ล เกี่ ย วกับ สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้วิเ คราะห์ ค วามถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองใช้วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าร้อยละ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในการนําบุตรหลาน
เข้าโรงเรี ยนประถมรัฐบาล
1. หาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการเลื อกตัดสิ นใจของผูป้ กครองกับ ความตั้ง ใจของ
ผูป้ กครองใช้สูตรAnova
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ T-Test และ F-Test
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

398
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนประถมศึกษาที่โรงเรี ยน
รัฐบาลของผูป้ กครอง กรณี อาํ เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถาม
แจกไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 ฉบับ ได้รับคืนมาจํานวน 360 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ
97.30 %
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปั จจัยส่ วนบุคคล
- สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 56.9 และ
เป็ นชายร้อยละ 43.1
- อายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุดร้อยละ 29.7
- ความเกี่ยวข้องกับนักเรี ยน ส่ วนมากเป็ นบิดามารดา ร้อยละ 48.6
- อาชีพ ค้าขายร้อยละ 26.1
- รายได้รวมต่อเดือน ระหว่าง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 53.1
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกณฑ์การตัดสิ นใจของผูป้ กครองที่ส่งบุตรหลานเข้า
เรี ยนระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาล อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
- ปั จ จัย ด้ า นชื่ อ เสี ย งของโรงเรี ยนที่ ใ ช้ ใ นการตัด สิ น ใจเลื อ กโรงเรี ยน
ประถมศึกษารัฐบาลที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.715 ส่ วนปั จจัยด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจเลื อกโรงเรี ยนประถมศึกษารั ฐบาลที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ชื่ อเสี ยง
ของโรงเรี ยนด้านกีฬา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.987
และชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนด้านดนตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.019
- ปั จจัยด้า นระยะทางระหว่า งบ้า นกับ โรงเรี ย นที่ใ ช้ในการตัดสิ นใจเลื อก
โรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลที่อยูใ่ นระดับมากได้แก่ โรงเรี ยนอยูใ่ กล้บา้ น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.776 โรงเรี ยนอยูร่ ะหว่างบ้านและที่
ทํางานของผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.879
และประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรับ-ส่ ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.976
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- ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
เลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผูป้ กครองสามารถ
พบครู หรื อบุ ตรหลานได้ตลอดเวลาทําการของโรงเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.52 และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.911 โรงเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมชุมชนในวันสําคัญต่าง ๆ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.926 และผูป้ กครองมีส่วน
ร่ วมเสนอความคิดเห็นต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.917
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความตั้งใจของผูป้ กครองในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลในแต่ละด้าน
- ด้านเป็ นโรงเรี ยนที่ผปู ้ กครองได้เคยศึกษาเล่าเรี ยนระดับความสําคัญมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.029
- ด้านการนําข้อมูลของแต่ละโรงเรี ยนไปเปรี ยบเทียบกันระดับความสําคัญ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.946
- ด้านการศึกษาข้อมูลของโรงเรี ยนเพื่อนํามาพิจารณาประกอบกับความตั้งใจ
นําบุตรหลานเข้าเรี ยนระดับความสําคัญปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65
- ด้านกิจกรรมของโรงเรี ยนสอดคล้องกับความสนใจของผูป้ กครองและนักเรี ยน
ระดับความสําคัญปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.946
ด้านการค้นคว้าและติดตามข้อมูลของโรงเรี ยนจากสื่ อต่าง ๆ ระดับความสําคัญ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.799
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1.ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครองที่แตกต่างกันมีผลต่อความตั้งใจของ
ผูป้ กครองในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมรัฐบาลแตกต่างกัน
2.ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมรัฐบาล(ด้านชื่อเสี ยงของ
โรงเรี ยน ด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
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กับผูป้ กครอง)ที่แตกต่างกันมีผลต่อ ความตั้งใจของผูป้ กครองในการนําบุตรหลานเข้า
เรี ยนโรงเรี ยนประถมรัฐบาล รัฐบาลที่แตกต่างกัน
สรุ ปผลการวิจัย
1. ระดับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กตัด สิ น ใจนํา บุ ต รหลานเข้า เรี ย นระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวม
อยูใ่ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อทั้ง 3 ด้านสรุ ปได้ ดังนี้ คือ
1.1 ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน ผูป้ กครองนํามาเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนด้านวิชาการ
1.2 ปั จจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ผูป้ กครองนํามาเป็ นปั จจัย
ที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจส่ ง บุ ตรหลานเข้า เรี ย นโรงเรี ย นประถมศึก ษารัฐบาลอํา เภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ โรงเรี ยนตั้งอยูใ่ กล้บา้ น โรงเรี ยนตั้งอยู่
ระหว่างบ้านและที่ทาํ งานของผูป้ กครอง และประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรับ-ส่ ง
นักเรี ยน
1.3 ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน ผูป้ กครองนํามา
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจกับความตั้งใจใน
การนําบุตรหลานเข้าเรี ยนระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดรายข้อ
ทั้ง 5 ด้านสรุ ปได้ ดังนี้ คือ
2.1 ผูป้ กครองได้ศึกษาข้อมูลในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเพื่อนํามา
พิจารณาประกอบกับความตั้งใจในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา
รัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ผูป้ กครองได้คน้ คว้าและติดตามข้อมูลของโรงเรี ยนจากสื่ อต่าง ๆ ก่อน
ตัดสิ นใจในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
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2.3 ผูป้ กครองได้นาํ ข้อมูลแต่ละโรงเรี ยนมาเปรี ยบเทียบกันก่อนตัดสิ นใจ
ในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก
2.4 ผูป้ กครองตัดสิ นใจจากเป็ นโรงเรี ยนที่ผปู้ กครองได้เคยศึกษาเล่าเรี ยน
ในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับมาก
2.5 ผูป้ กครองตัดสิ นใจจากการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยนสอดคล้องกับความ
สนใจของผูป้ กครองละนักเรี ยนในการนําบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา
รัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ความเกี่ยวข้องของ
ผูป้ กครองกับบุตรหลาน และรายได้รวมต่อเดือน สรุ ปผลได้ดงั นี้
3.1 ผูป้ กครองที่มีอายุต่างกัน มีเกณฑ์การตัดสิ นใจโดยคํานึงถึงปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ ที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.2 ผูป้ กครองที่มีความเกี่ยวข้องกับบุตรหลานต่างกัน มีเกณฑ์การตัดสิ นใจ
โดยคํานึงถึงปั จจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนและปั จจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อําเภอ
หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน
ปั จจัยด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ผูป้ กครองที่มีเพศต่างกัน มีเกณฑ์การตัดสิ นใจโดยคํานึงถึงปั จจัยด้าน
ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน ปั จจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนและปั จจัยด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล
อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.4 ผูป้ กครองที่มีอาชี พต่างกัน มีเกณฑ์การตัดสิ นใจโดยคํานึ งถึ งปั จจัย
ด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยนและปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนที่จะตัดสิ นใจ
เลือกโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาล อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกันอย่าง
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มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับ
ผูป้ กครองแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.5 ผูป้ กครองที่ มีรายได้รวมต่อเดื อนต่า งกัน มีเกณฑ์ก ารตัดสิ นใจโดย
คํานึงถึงปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยน ปั จจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน
และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับผูป้ กครองที่จะตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยน
ประถมศึกษารัฐบาล อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติที่ใช้
สมมุติฐานที่ 1. ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูป้ กครอง
อายุผปู ้ กครอง
f-test
ความเกี่ ย วข้อ งของผู ้ป กครองกับ บุ ต ร f-test
หลาน
เพศของผูป้ กครอง
t-test
อาชีพของผูป้ กครอง
f-test
รายได้รวมต่อเดือนของผูป้ กครอง
f-test
สมมุติฐานที่ 2. ปั จจัยที่ใช้ในการตัดสิ นใจ
ด้านชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
anova
ด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน anova
ด้า นความสั ม พันธ์ ระหว่างโรงเรี ย นกับ anova
ผูป้ กครอง

ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
0.039
0.003

ปฎิเสธ
ยอมรับ

0.788
0.007
0.006

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.127
0.788
0.067

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษา
รัฐบาล กรณี อาํ เภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
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1. ผูป้ กครองมีระดับปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสิ นใจนําบุตรหลานเข้าเรี ยน
ระดับประถมศึกษาในโรงเรี ยนรั ฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ทั้งนี้ เป็ นเพราะในปั จจุบนั มีโรงเรี ยนจํานวนมากและ
ความแตกต่างในการดํารงชี วิตของผูป้ กครองแต่ละคนทําให้การที่ผปู้ กครองจะเลือก
โรงเรี ย นจึ ง จํา เป็ น ต้องพิจารณาปั จจัย หลายประการรวมทั้ง ปั จจัยส่ วนบุ คคลของ
ผูป้ กครองที่แตกต่างกัน ฐานะทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้นความสนใจในการศึกษา
ไม่เหมือนกันทําให้มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนมีความแตกต่างกัน
ซึ่ งปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจมากที่สุดคือปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนด้านวิชาการ
ผูป้ กครองนํา มาเป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัด สิ น ใจส่ ง บุ ต รหลานเข้า เรี ย นโรงเรี ย น
ประถมศึ กษารั ฐบาลอําเภอหนองหงส์ จัง หวัดบุ รีรัมย์ อยู่ในระดับ มาก ปั จจัยด้า น
ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรี ยน ผูป้ กครองนํามาเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถม ศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
อยูใ่ นระดับมาก
2. ผูป้ กครองที่มี เพศ อายุ อาชีพ ความเกี่ยวข้องกับบุตรหลาน และรายได้รวม
ต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจนําบุตรหลานเข้าเรี ยนระดับประถมศึกษา
ในโรงเรี ยนรัฐบาลของผูป้ กครอง อําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้งั ไว้
ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
จากผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจส่ งบุตรหลาน
เข้าเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษารัฐบาลอําเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้
1. ปั จจัยด้านชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนด้านวิชาการ เป็ นสิ่ งที่สําคัญในการตัดสิ นใจ
เลือกโรงเรี ยนให้กบั บุตรหลาน ดังนั้นโรงเรี ยนรัฐบาลควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสอน
วิชาการและส่ งเสริ มเด็กให้สามารถแข่งขันด้านวิชาการกับโรงเรี ยนเอกชนได้
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ ของ
โรงเรี ยนให้กบั ชุมชนและผูป้ กครองได้ทราบเป็ นระยะ
3. โรงเรี ยนควรให้ความร่ วมมือกับชุ มชนในการทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
และเป็ นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนให้เป็ นที่รู้จกั
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