
 ง 

52602389: สาขาวิชาการประกอบการ 
คาํสาํคญั : ปัจจยั/การตดัสินใจ/โรงเรียนสาธิต/มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม. 
 สุทธานุช เจนโชติสุวรรณ: การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ )ศึกษาการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
)ศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูป้กครองและนักเรียน และ ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่ม
ผูป้กครอง และกลุ่มนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน  คน สถิติทีใชใ้นการ
วิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน t-Test  F-Test และค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างของผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 36-45 ปี มีอาชีพ 
ธุรกิจส่วนตวั   มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 5,001-10,000 บาท กลุ่ม
นกัเรียน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัชนัมธัยมศึกษาปีที 5 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคญัในด้านหลกัสูตรและสือการสอนมากทีสุด ให้ความสําคญัในด้านทางกายภาพ อยู่ในอันดับ
รองลงมา และให้ความสาํคญัในดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรน้อยทีสุด  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ พบว่า การ
ตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัในดา้นงาน
สุขภาพอนามยัมากทีสุด ให้ความสาํคญัในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบั
ผูป้กครองอยู่ในอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในด้านบทบาทหน้าทีของครูน้อยทีสุด อายุ อาชีพ 
สถานภาพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัในเรืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 

ส่วนเพศ ระดบัการศึกษา อายุ ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง และจาํนวนเด็กนักเรียนทีมีภาระดูแลที
แตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในเรืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของกลุ่มผูป้กครอง ระดบัชนัการศึกษาที
แตกต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัในเรืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียน ส่วนเพศทีแตกต่างกนั มีความ
แตกต่างกนัในเรืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของกลุ่มนกัเรียน ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อโดยรวมกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง 

 ข้อเสนอแนะจากการวิจ ัย  พบว่า ควรเน้นความสาํคัญการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษโดยครูต่างประเทศให้กบันักเรียน และควรมีการติดตามประเมินผลการเรียนและการสอนทุก
ครังเพือทราบประสิทธิผลของการเรียนการสอน และนาํผลการประเมินทีไดม้าปรับปรุงบุคลากรหรือระบบ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลมากขึน 
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 The research had the purposes 1) to study the decision to study at the 
Demonstration of Silpakorn University, 2) to compare the decision to study at the 
Demonstration of Silpakorn University classifying from the personal factors of parents and 
students, 3) to study the relationship between the mix marketing factors affecting to the 
decision to study at the Demonstration of Silpakorn University. Sample group used in this 
study was parents and students studying at the Demonstration Of Silpakorn University all 501 
people. Statistics used for analyzing were mean, standard deviation, T-Test, F-Test, and 
Pearson coefficient correlation. 
 The result found that, most of parents were female; their age was between 36-45 
years old; their career was the private business; their marriage status was married; their 
educational level was Mattayom five of the high school. The mix marketing factors affecting to 
the decision to continue their study at the Demonstration of Silpakorn University in general 
was at the high level. When considering each side, it was found that the sample group 
focused on the course and the instruction media the most; the next on they focused on the 
physics; and they focused the least on the teachers and the personnel. The decision to 
continue their study at the Demonstration of Silpakorn University was at the high level. When 
considering each side, it was found that the sample group focused the most on the health; the 
next on was the relationship between the school and the community, and the school and 
parents; they focused the least on the role of the teachers. the different Age, career, status, 
and salary were not different about the decision to continue their study. While the different 
sex, educational level, relationship between students and the numbers of students whom 
were taken care, were not different about the decision to continue their study at the 
Demonstration Of Silpakorn University. For the different sex, it was different about the 
decision to continue their study. The relationship between the decision to entirely study there 
and the mix marketing factors in general had positively the relation of the high level. 
 The suggestion of the research was found that the Demonstration of Silpakorn 
University should emphasize on the management of English course by the teachers who were 
the native speakers; it should followed the estimation of the school record and the teaching  
every time so that it knew the efficiency of the study and could bring the estimation to 
enhance the personnel and the learning system to be more efficient. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสามารถสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจากอาจารย์
ทีปรึกษาอาจารย ์ดร. เกริกฤทธิ อมัพะวตั ทีไดส้ละเวลาให้คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น และไดก้รุณา
ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้ฉบบันีเสร็จสมบูรณ์  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ธเนศ คิดรุ่งเรือง เป็นผูใ้ห้คาํแนะนาํการใชแ้บบสอบถาม 
เครืองมือทางสถิติและใหค้วามรู้ทางดา้นการวเิคราะห์ทางสถิติสาํหรับการวจิยัในครังนี  
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.กณัฑธิ์มา นิลทองคาํ และผูช่้วยศาสตราจารยพ์าณี อนนัตชยั 
เป็นผูใ้หค้าํแนะนาํการใชแ้บบสอบถามสาํหรับการวจิยัในครังนี 
 ขอขอบพระคุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ทีเปิดโอกาสให้ผูว้ิจยั
สามารถเขา้ไปเก็บขอ้มูลทีโรงเรียนไดแ้ละอาจารยฝ่์ายแนะแนวทีคอยช่วยเหลือและประสานงานให้
ผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลกบัผูป้กครองและนกัเรียนทุกคน รวมทงัผูป้กครองและนกัเรียนทุกคนทีให้ความ
ร่วมมือใหข้อ้มูลวจิยัและตอบแบบสอบถามการทาํวจิยัในครังนี 
 สุดทา้ยผูว้จิยัใคร่กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวเจนโชติสุวรรณ รวมทงั
เพือนของผูว้ิจยัทีให้ความรักความห่วงใย ให้คาํแนะนาํ  เป็นกาํลงัใจและสนบัสนุน ส่งเสริมใน
ทุก ๆ ดา้นแก่ผูว้จิยัตงัแต่เริมตน้ จนวจิยัฉบบันีสาํเร็จลงดว้ยดี  
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