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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกตัดสินใจในการนําบุตรหลานเข้าเรียนประถมศึกษารัฐบาล 

กรณ ีอาํเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

(DETERMINATION OF FACTORS THAT ATTRACT PARENTS TO ENROLL 

THEIR CHILDREN TO GOVERNMENT PRATOM SCHOOL (PRIMARY 

SCHOOL) AT NONGHONG PREFECTURE  

BU-REERUM PROVINCE) 

วาริน รัตนเพียร1   ณฐัพนัธ์ บวัวราภรณ์ 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจใน

การนาํบุตรหลานเขา้เรียนประถมศึกษารัฐบาล กรณี อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 3,314 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 360 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจในการ

นาํบุตรหลานเรียนประถมศึกษารัฐบาล ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน ดา้นระยะทางระหวา่ง

บา้นกบัโรงเรียน และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจนาํบุตรหลานเขา้เรียน

ระดบัประถมศึกษารัฐบาล ตามลาํดบัความสําคญั ได้แก่ด้านช่ือเสียงโรงเรียนด้าน

วชิาการ และดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก   

2. ผูป้กครองไดน้าํขอ้มูลแต่ละโรงเรียนมาเปรียบเทียบกนัก่อนตดัสินใจใน

การนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

อยูใ่นระดบัมาก 

 

1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

สาํหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยพ์ิเศษ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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3. ผูป้กครองตดัสินใจจากเป็นโรงเรียนท่ีผูป้กครองไดเ้คยศึกษาเล่าเรียน ในการ

นาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อยูใ่นระดบัมาก   

4. ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนั ความเก่ียวขอ้งกบับุตรหลานต่างกนั มีเกณฑ์การ

ตดัสินใจโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้นต่างๆท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล 

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : การตดัสินใจของผูป้กครอง 

 

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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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัมีนโยบายเรียนฟรี 15ปี พร้อมมีเงินช่วยเหลือให้กบัผูป้กครอง แต่

โรงเรียนเอกชนมีบทบาทมากข้ึนต่อการศึกษาของไทย ทาํให้มีแรงกระตุน้ต่อการ

ตดัสินใจของผูป้กครองในการท่ีจะตดัสินใจวา่จะเลือกโรงเรียนไหน ให้กบับุตรหลาน 

แต่ก็ยงัมีผูป้กครองบางส่วนท่ียงัเลือกโรงเรียนรัฐบาลให้กบับุตรหลาน และยงัมีนโยบาย

เรียนฟรีเขา้มาช่วยแบ่งเบาค่าใชจ่้ายให้กบัผูป้กครอง ซ่ึงจะทาํให้ผูป้กครองตดัสินใจ

ใหบุ้ตรหลานเรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียนรัฐบาลในการจดัการศึกษาภาครัฐบาล  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจนาํบุตรหลานเขา้เรียนระดบั

ประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจกบัความตั้งใจในการนาํบุตรหลาน

เขา้โรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการนาํ

บุตรหลานเขา้โรงเรียนประถมรัฐบาลของผูป้กครอง 

2.ปัจจัยด้านช่ือเสียงของโรงเรียน ปัจจัยด้านระยะทางระหว่างบ้านกับ

โรงเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ตั้งใจในการนาํบุตรหลานเขา้โรงเรียนประถมรัฐบาลของผูป้กครอง 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ การวิจยัคร้ังน้ี คือผูป้กครองของนักเรียน

โรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอหนองจงัหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์จาํนวน 360 คน  

 ตวัแปรอิสระ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล  

 2. ปัจจยัทางดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน 

 3. ปัจจยัทางดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

 4. ปัจจยัทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน 
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 ตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจของผูป้กครองท่ีนาํบุตรหลานเรียนระดบัประถมศึกษา

ท่ีโรงเรียนรัฐบาล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อไดท้ราบการตดัสินใจของผูป้กครองทาํให้ผูบ้ริหารโรงเรียนประถม

รัฐบาลทราบวา่นโยบายท่ีใชบ้ริหารงานอยูน่ั้นตรงกบัการตดัสินใจของผูป้กครองท่ีนาํ

บุตรหลานมาเขา้เรียนมากนอ้ยเพียงใด 

2. ผลการศึกษาวจิยัท่ีได ้สามารถเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการวางกลยุทธ์

ของโรงเรียนประถมรัฐบาลใหท้ดัเทียมกบัโรงเรียนประถมเอกชนและให้ใกลเ้คียงกบั

การตดัสินใจของผูป้กครองมากท่ีสุด 

3. ผลการศึกษาวจิยัท่ีได ้สามารถเป็นขอ้มูลท่ีช่วยในงานวิจยัอ่ืน ๆ ได ้

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนประถมศึกษาท่ีโรงเรียนรัฐบาลของ

ผูป้กครอง กรณีอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

1. ประวติัความเป็นมาของการศึกษาไทย 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

2.1 ความหมายของการตดัสินใจ 

2.2 กระบวนการตดัสินใจ 

2.3 ประเภทการตดัสินใจ 

2.4 ขั้นตอนในการตดัสินใจ 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจ 

3.1 ดา้นส่วนบุคคลของผูป้กครอง 

3.2  ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน 

3.3  ดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน 

3.4  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กรอบด้านความคิด 

ตวัแปรอิสระ                                                                                                               

 

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

ในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจในการนาํบุตรหลาน

เขา้โรงเรียนประถมรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงมีวิธี

ดาํเนินงานวจิยัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. เคร่ืองมือมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 

3. วธีิสร้างเคร่ืองมือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง 

1.1 เพศ 

1.2 ความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 

1.3 อาย ุ

1.4 อาชีพ 

1.5 รายได ้

 

ตวัแปรตาม 

ความตั้งใจของ

ผูป้กครองในการนาํ

บุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนประถมรัฐบาล 

 

 

2. ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

2.1 ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน 

2.2ดา้นระยะทางระหวา่งบา้นและโรงเรียน 

2.3ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั

ผูป้กครอง 
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4. วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5. วธีิวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีได ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองท่ีมีบุตรหลานศึกษาใน

ระดบัประถมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลในเขต  อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ปีการศึกษา 

2555 จาํนวน 360 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม เน้ือหา

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยท่ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของผูป้กครอง  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก

ตดัสินใจของครอบครัว และแบบสอบถามประเมินค่า (rating scale)  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความตั้งใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

รัฐบาลประถม 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 

for Windows ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์ดงัน้ี 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้วิเคราะห์ความถ่ี 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใช้วิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าร้อยละ  

การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการนาํบุตรหลาน

เขา้โรงเรียนประถมรัฐบาล 

1. หาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจของผูป้กครองกับความตั้งใจของ

ผูป้กครองใชสู้ตรAnova 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้T-Test และ F-Test  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนประถมศึกษาท่ีโรงเรียน

รัฐบาลของผูป้กครอง กรณีอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถาม

แจกไปยงักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 370 ฉบบั ไดรั้บคืนมาจาํนวน 360 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 

97.30 %  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัส่วนบุคคล 

- สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด ร้อยละ 56.9 และ

เป็นชายร้อยละ 43.1  

- อายรุะหวา่ง 26-30 ปีมากท่ีสุดร้อยละ 29.7  

- ความเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน ส่วนมากเป็นบิดามารดา ร้อยละ 48.6 

- อาชีพ คา้ขายร้อยละ 26.1  

- รายไดร้วมต่อเดือน ระหวา่ง 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 53.1 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เกณฑ์การตดัสินใจของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้

เรียนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ 

- ปัจจัยด้านช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียน

ประถมศึกษารัฐบาลท่ีอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นวิชาการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.715 ส่วนปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีใชใ้นการ

ตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ช่ือเสียง

ของโรงเรียนดา้นกีฬา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.987 

และช่ือเสียงของโรงเรียนดา้นดนตรี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.019 

- ปัจจยัด้านระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือก

โรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลท่ีอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ โรงเรียนอยูใ่กลบ้า้น มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 4.09 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.776 โรงเรียนอยูร่ะหวา่งบา้นและท่ี

ทาํงานของผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.879 

และประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการรับ-ส่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.976 
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- ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีใชใ้นการตดัสินใจ

เลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูป้กครองสามารถ

พบครูหรือบุตรหลานไดต้ลอดเวลาทาํการของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.911  โรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนในวนัสําคญัต่าง ๆ 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.926 และผูป้กครองมีส่วน

ร่วมเสนอความคิดเห็นต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.917 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ความตั้งใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

โรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลในแต่ละดา้น  

- ดา้นเป็นโรงเรียนท่ีผูป้กครองไดเ้คยศึกษาเล่าเรียนระดบัความสําคญัมาก 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.029 

- ดา้นการนาํขอ้มูลของแต่ละโรงเรียนไปเปรียบเทียบกนัระดบัความสําคญั

มาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.946 

- ดา้นการศึกษาขอ้มูลของโรงเรียนเพื่อนาํมาพิจารณาประกอบกบัความตั้งใจ

นาํบุตรหลานเขา้เรียนระดบัความสาํคญัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 

- ดา้นกิจกรรมของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูป้กครองและนกัเรียน

ระดบัความสําคญัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.946 

ดา้นการคน้ควา้และติดตามขอ้มูลของโรงเรียนจากส่ือต่าง ๆ ระดบัความสําคญั

ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.799 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  

       1.ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความตั้งใจของ

ผูป้กครองในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมรัฐบาลแตกต่างกนั 

       2.ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมรัฐบาล(ดา้นช่ือเสียงของ

โรงเรียน ดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
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กบัผูป้กครอง)ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ ความตั้งใจของผูป้กครองในการนาํบุตรหลานเขา้

เรียนโรงเรียนประถมรัฐบาล รัฐบาลท่ีแตกต่างกนั 

สรุปผลการวจัิย 

1. ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกตัดสินใจนําบุตรหลานเข้าเรียนระดับ

ประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ภาพรวม

อยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดรายขอ้ทั้ง 3 ดา้นสรุปได ้ดงัน้ี คือ 

1.1 ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน ผูป้กครองนาํมาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ 

จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนดา้นวชิาการ  

1.2 ปัจจยัดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ผูป้กครองนาํมาเป็นปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอ

หนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ โรงเรียนตั้งอยูใ่กลบ้า้น โรงเรียนตั้งอยู่

ระหวา่งบา้นและท่ีทาํงานของผูป้กครอง และประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาในการรับ-ส่ง

นกัเรียน 

1.3 ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน ผูป้กครองนาํมา

เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล

อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจกบัความตั้งใจใน

การนาํบุตรหลานเขา้เรียนระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอ

หนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณารายละเอียดรายขอ้

ทั้ง 5 ดา้นสรุปได ้ดงัน้ี คือ 

2.1 ผูป้กครองไดศึ้กษาขอ้มูลในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเพื่อนาํมา

พิจารณาประกอบกบัความตั้งใจในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา

รัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   

2.2 ผูป้กครองไดค้น้ควา้และติดตามขอ้มูลของโรงเรียนจากส่ือต่าง ๆ ก่อน

ตดัสินใจในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ 

จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   
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2.3 ผูป้กครองไดน้าํขอ้มูลแต่ละโรงเรียนมาเปรียบเทียบกนัก่อนตดัสินใจ

ในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดั

บุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก 

2.4 ผูป้กครองตดัสินใจจากเป็นโรงเรียนท่ีผูป้กครองไดเ้คยศึกษาเล่าเรียน 

ในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดั

บุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัมาก   

2.5 ผูป้กครองตดัสินใจจากการจดักิจกรรมของโรงเรียนสอดคลอ้งกบัความ 

สนใจของผูป้กครองละนกัเรียนในการนาํบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษา

รัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์อยูใ่นระดบัปานกลาง   

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน จาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ความเก่ียวขอ้งของ

ผูป้กครองกบับุตรหลาน และรายไดร้วมต่อเดือน สรุปผลไดด้งัน้ี 

3.1 ผูป้กครองท่ีมีอายุต่างกนั มีเกณฑ์การตดัสินใจโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้น

ต่าง ๆ ท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.2 ผูป้กครองท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุตรหลานต่างกนั มีเกณฑ์การตดัสินใจ

โดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนและปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอ

หนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน

ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.3 ผูป้กครองท่ีมีเพศต่างกนั มีเกณฑ์การตดัสินใจโดยคาํนึงถึงปัจจยัดา้น

ช่ือเสียงของโรงเรียน ปัจจยัดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียนและปัจจยัดา้นความ 

สัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล 

อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3.4 ผูป้กครองท่ีมีอาชีพต่างกนั มีเกณฑ์การตดัสินใจโดยคาํนึงถึงปัจจยั

ดา้นระยะทางระหว่างบา้นกบัโรงเรียนและปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนท่ีจะตดัสินใจ

เลือกโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนัอยา่ง
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มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั

ผูป้กครองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3.5 ผูป้กครองท่ีมีรายได้รวมต่อเดือนต่างกัน มีเกณฑ์การตดัสินใจโดย

คาํนึงถึงปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน ปัจจยัดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน

และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองท่ีจะตดัสินใจเลือกโรงเรียน

ประถมศึกษารัฐบาล อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง 

อายผุูป้กครอง f-test  0.039 ปฎิเสธ 

ความเก่ียวข้องของผู ้ปกครองกับบุตร

หลาน 

f-test 0.003 ยอมรับ 

เพศของผูป้กครอง t-test 0.788 ยอมรับ 

อาชีพของผูป้กครอง f-test 0.007 ยอมรับ 

รายไดร้วมต่อเดือนของผูป้กครอง f-test 0.006 ยอมรับ 

สมมุติฐานท่ี 2. ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจ 

ดา้นช่ือเสียงของโรงเรียน anova 0.127 ยอมรับ 

ดา้นระยะทางระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน anova 0.788 ยอมรับ 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผูป้กครอง 

anova 0.067 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนประถมศึกษา

รัฐบาล กรณีอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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1. ผูป้กครองมีระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจนาํบุตรหลานเขา้เรียน

ระดบัประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

ภาพรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะในปัจจุบนัมีโรงเรียนจาํนวนมากและ

ความแตกต่างในการดาํรงชีวิตของผูป้กครองแต่ละคนทาํให้การท่ีผูป้กครองจะเลือก

โรงเรียนจึงจาํเป็น ต้องพิจารณาปัจจยัหลายประการรวมทั้งปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูป้กครองท่ีแตกต่างกนั ฐานะทางสังคมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นความสนใจในการศึกษา

ไม่เหมือนกนัทาํให้มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนมีความแตกต่างกนั 

ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดคือปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนดา้นวิชาการ 

ผูป้กครองนํามาเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย์ อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้าน

ระยะทางระหว่างบา้นกบัโรงเรียน ผูป้กครองนาํมาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนประถม ศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์

อยูใ่นระดบัมาก   

2. ผูป้กครองท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ ความเก่ียวขอ้งกบับุตรหลาน และรายไดร้วม

ต่อเดือนต่างกนั มีปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจนาํบุตรหลานเขา้เรียนระดบัประถมศึกษา

ในโรงเรียนรัฐบาลของผูป้กครอง อาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

จากผลการศึกษา ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจส่งบุตรหลาน

เขา้เรียนโรงเรียนประถมศึกษารัฐบาลอาํเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นช่ือเสียงของโรงเรียนดา้นวิชาการ เป็นส่ิงท่ีสําคญัในการตดัสินใจ

เลือกโรงเรียนใหก้บับุตรหลาน  ดงันั้นโรงเรียนรัฐบาลควรเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

วชิาการและส่งเสริมเด็กใหส้ามารถแข่งขนัดา้นวชิาการกบัโรงเรียนเอกชนได ้

2. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นวิชาการ และดา้นอ่ืน ๆ ของ

โรงเรียนใหก้บัชุมชนและผูป้กครองไดท้ราบเป็นระยะ  

3. โรงเรียนควรใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนในการทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์

และเป็นการประชาสัมพนัธ์ช่ือเสียงของโรงเรียนใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
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