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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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 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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บทท ี1 

บทนํา 
 

1.  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สังคมไทยในปัจจุบนันีเป็นยุคแห่งการเรียนรู้  ตอ้งอาศยัการศึกษาเป็นตวัช่วยในการ
พฒันาศกัยภาพหรือเสริมสร้างพลงัทีมีอยูใ่นตวัมนุษย ์ ซึงสามารถทาํไดต้งัแต่จุดแรกเริมและตลอด
ช่วงวยัของชีวิต  จึงกล่าวไดว้า่ทุกครอบครัวจึงให้ความสําคญัต่อการศึกษาเป็นอยา่งมาก  รวมทงั
การเลือกสถานศึกษาหรือโรงเรียนให้แก่คนในครอบครัว นอกจากนันบทบาทครอบครัวในยุค
ปัจจุบนัเปลียนแปลงไปมาก พ่อแม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการเพิมรายไดเ้พือการยงัชีพและ 
เลียงครอบครัว โดยอาศยัโรงเรียนเป็นทีพึงในการดูแลเด็ก โดยทีพ่อแม่แต่ละคนมีความมุ่งหวงั
เกียวกบัโรงเรียน  ทีจะดูแลเด็กให้อบอุ่น ปลอดภยั เป็นสุข รวมทงัเสริมสร้างความรู้ ปลูกฝัง 
จิตสาํนึกทีถูกตอ้ง เพือให้เด็กไดพ้ฒันาไปอยา่งมีคุณภาพ และมีเป้าหมายทิศทางในการพฒันาอยา่ง
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัลกัษณะของสังคมไทย 
 ประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม มีความสัมพนัธ์เกียวขอ้งอยู่กบั
การศึกษาอยา่งแยกไม่ออก ดงัเช่นเมือพิจารณาระบบการจดัการศึกษาของประเทศไทยบางยุคบางสมยั 
การศึกษาเป็นผลมาจากทางดา้นการเมืองการปกครอง การจดัการศึกษาก็เพือส่งผลไปสูดา้นเศรษฐกิจ
หรือสังคม เพือทาํความเขา้ใจในเรืองการศึกษาไทยมากยิงขึน ควรไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมา
ตลอดถึงการเปลียนแปลงทีมีขึนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  การศึกษาสามารถพฒันาคนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการดาํรงชีวิตทีดีมีคุณภาพเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 
สามารถปรับตวัไดจ้ากผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์ และความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี การ
สือสาร ซึงเป็นทียอมรับกนัโดยทวัไปแลว้วา่ มีผลต่อการเปลียนแปลงอยา่งมากทาง ดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม การเมือง การปกครองของนานาประเทศ ดงันนัถา้ประชาชนไดรั้บ การศึกษาให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัในสิทธิและหนา้ทีของตน  พวกเขาเหล่านนัก็จะมีส่วนในการพฒันา
ประเทศชาติตามศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 

 การเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตรหลาน  ของผู ้ปกครองจึงเป็นสิงทีผู ้ปกครองให้
ความสาํคญั โดยคาดหวงัใหบุ้ตรหลานของตนจะไดรั้บ การศึกษาทีดี มีประสิทธิภาพ การศึกษาเป็น
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หัวใจของการพฒันาคน ให้เป็นคนทีสมบูรณ์รอบดา้น เป็นเครืองมือในการเพิมศกัยภาพ และขีด
ความสามารถของคนตลอดจนเป็นส่วนสาํคญัต่อ การพฒันาประเทศทุกๆ ดา้น 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร ก่อตงัขึนจากความคิดริเริมของนางสาวมาลี 
อติแพทย ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการในตาํแหน่งรองอธิการบดี เมือปี พ.ศ. 2516 และ
เปิดรับนกัเรียนเขา้เรียนในปีการศึกษา 2517  โดยใชอ้าคารไมบ้ริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิมซึง
อยูท่างดา้นประตูเพชรเกษมเป็นทีทาํการ ปีแรกรับนกัเรียน 2 ชนั คือ ชนัประถมศึกษาปีที 5 และชนั
มัธยมศึกษาปีที 1 (มศ.1) ชันละ 2 ห้อง หลักสูตรทีใช้ได้สร้างขึนเอง โดยคณาจารย์ของ
คณะศึกษาศาสตร์ โดยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นแหล่งปฏิบติัทางการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ พฒันาทางการศึกษา เพือสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรู้  
ความสามารถ ในการทาํงาน มีทกัษะ แกปั้ญหา มีภาวะผูน้าํ สืบสานวฒันธรรม เป็นแบบอยา่งทีดี 
สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ปัจจุบนัโรงเรียนในจงัหวดันครปฐมมีการแข่งขนัสูง เพือให้เป็นทียอมรับของผูป้กครอง
ผูบ้ริหาร สถานศึกษาหรือผูป้ระกอบการไดมี้การปรับกลยุทธ์กิจการของตนเอง เพือทีจะทาํให้เกิด
ความพอใจ ในการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  
ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษาในเรืองนี เพราะตอ้งการทราบความตอ้งการของผูป้กครองและเด็ก
นักเรียน เพือจะได้นาํเอาการตดัสินใจของผูป้กครองไป  พฒันาโรงเรียนเพือตอบสนองความ
ตอ้งการผูป้กครองในอนาคต อีกทงัจะส่งผลแห่งความมี เสถียรภาพของโรงเรียนสาธิตศิลปากรซึง
ผลงานวิจยันีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการทีจะนาํไปพฒันาโรงเรียนของตนเอง
ต่อไป 

          
2. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 .  เพือศึกษาการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม 
 .  เพือศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  
อ.เมือง จ.นครปฐม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองและนกัเรียน 
 .  เพือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
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. สมมติฐานของการวจัิย 
 .  ปัจจยัส่วนบุคคลทีต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  
 3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  
 
4. ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาดงันี 
 .  ขอบเขตเนือหา เนือหาในการวจิยัครังนีประกอบดว้ย 
  . .  ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
   . . .  ปัจจยัส่วนบุคคลสําหรับผูป้กครองนกัเรียน ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ
อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ความสัมพนัธ์ของเด็กใน
ปกครองของท่านซึงศึกษาอยูใ่นโรงเรียน และจาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแล ปัจจยัส่วนบุคคล
สาํหรับนกัเรียน ประกอบไปดว้ย เพศ และระดบัการศึกษา 
   . . .  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปดว้ย ดา้นหลกัสูตรและ
สือการสอน ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ดา้นอาจารยแ์ละ
บุคลากร ดา้นกระบวนการทาํงาน และดา้นทางกายภาพ  
  . .  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม ประกอบไปด้วย ด้านงานสอน ด้านบทบาทหน้าทีของครู ด้านงานวิจยั/
งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้น
งานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 
 .  ขอบเขตประชากร ประชากรทีใช้ในการวิจยัในครังนีประกอบไปดว้ย  กลุ่ม คือ
กลุ่มผูป้กครองนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม และ
กลุ่มนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
 .3  ขอบเขตด้านพืนที ได้มีการศึกษาพืนทีของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม  
 .4  ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการดาํเนินการศึกษาวิจยั โดยเริมศึกษาตงัแต่เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 255  จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 255  รวมระยะเวลา  ปี  เดือน 
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5. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาในครังนี โดย
มีการกาํหนดกรอบแนวความคิดของการวิจยัไวต้ามรายละเอียดแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
อิสระกบัตวัแปรตาม ดงันี  
 

ตัวแปรอสิระ   ( Independent  variables )                           ตัวแปรตาม    ( Dependent  variable ) 
 
 
 
                                    
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                   
 
 
 
 
 

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มผูป้กครอง 

1. เพศ  
2. อายุ 
3. อาชีพ  
4. สถานภาพสมรส  
5. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
6. รายได้เฉลียต่อเดือน 
7. ความสัมพนัธ์กบัเด็กนกัเรียน 
8.  จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแล 

กลุ่มนกัเรียน 
1. เพศ  
2. ระดบัชนัการศึกษา 

 
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 

ประกอบไปด้วย ดา้นงานสอน 
ด้านบทบาทหน้าทีของครู ดา้น
งานวิจยั/งานบริการวิชาการ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชน และโรงเรียนกบั

ผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและ
โภชนาการ และดา้นงานสุขภาพ

อนามยั 

                               

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน  
2. ดา้นราคา  
3. ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที  
4. ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  
5. ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร  
6. ดา้นกระบวนการทาํงาน  
7. ดา้นทางกายภาพ 
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. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 .  ประโยชน์ทางวชิาการ 
  . .  ทราบถึงการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม 
  . .  ทราบถึงการตดัสินใจเลือกเรียนจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครอง
และนกัเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
  . .  ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
 .  ประโยชน์ในทางปฏิบติั 
  . .  เพือนาํผลการศึกษาทีได้ไปพฒันาคุณภาพของโรงเรียน   ให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียนและการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
  . .   เพือนาํผลการศึกษาทีไดไ้ปแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ และเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงพฒันาในโรงเรียน 
 

. นิยามคําศัพท์ 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
 ผู้ปกครอง หมายถึง พ่อ-แม่ หรือ ผูที้เลียงดูอุปการะ ในการส่งบุตรหลานเขา้มาเรียนใน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
 การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกพิจารณาโรงเรียน ของผูป้กครองในการส่งบุตรหลาน 

เขา้เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
 ปัจจัยทางการตลาด  หมายถึง  สิงทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านการตลาด ของ

ผูป้กครอง ในการเลือกโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐมไดแ้ก่ 
ปัจจยัทาง การตลาด 7 P’s  

 ด้านหลกัสูตรและสือการสอน หมายถึง คุณลกัษณะของโรงเรียน  ทีมีความเหมาะสม 
คุณภาพ ของผูบ้ริหาร บุคลากร และนกัเรียนทีมีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ บุคลิกภาพทีดี  

 ด้านราคา  หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการศึกษา ค่าอาหาร และค่าบริการต่างๆของ
โรงเรียนทีผูป้กครองตอ้งจ่าย  

 ด้านทําเลทีตังและสถานที หมายถึง  ช่องทางในการติดต่อระหว่างโรงเรียนกับ 
ผูป้กครอง ไดแ้ก่ ทีตงัของโรงเรียน การคมนาคม การประชาสัมพนัธ์ของสมาคมศิษยเ์ก่า  
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 ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์  หมายถึง กระบวนการทีใช้ในการสือสารขอ้มูล  
ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง  เช่น การโฆษณา  (Advertising) การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) และงานสัมพนัธ์ชุมชน  

 ด้านอาจารย์และบุคลากร หมายถึง ผูบ้ริหารและอาจารยที์มีความรู้ความสามารถ   มี 
วสิัยทศัน์และความมุ่งมนัต่อความสาํเร็จในการทาํงาน มีคุณวฒิุและประสบการณ์ ครูมี บุคลิกภาพดี 
น่าเชือถือทงัการแต่งกายทีเหมาะสมและการดูแลเอาใจใส่นักเรียน รวมทงัอาํนวยความสะดวก
ในการจดัการดา้นการจราจร รับ-ส่งนกัเรียน  

 ด้านกระบวนการทํางาน  หมายถึง การจดัการดูแลเอาใจใส่นักเรียนในการเตรียม
ความพร้อม ดา้นการเรียนการสอน การรับนกัเรียนเขา้ศึกษา ง่ายและสะดวกประเมิน พฒันาการของ
เด็กนักเรียนโดยใช้วิธีการทีเหมาะสมกบัเด็กแต่ละวยั แจง้ผลการเรียนให้ผูป้กครองทราบและ
ร่วมมือกนักบัผูป้กครองในการแกไ้ขปัญหาเด็กนกัเรียน  

 ด้านทางกายภาพ  หมายถึง สภาพแวดลอ้มในโรงเรียนลกัษณะ ห้องเรียน อาคารเรียน
สิงอาํนวยความสะดวก ทีส่งเสริมภาพพจน์ทางธุรกิจ 
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บทที  2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
  

 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง  ทีผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนเพือเป็นพืนฐานในการศึกษา
เรืองการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม  มีดงัต่อไปนี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการตดัสินใจ 

 2. แนวคิดทางและทฤษฎีเกียวกบัการตลาดบริการ 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความพึงพอใจ 

 4. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัแรงจูงใจ 

 5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัการตัดสินใจ  
 1.1 ความหมายของการตัดสินใจ  
  การตดัสินใจ หมายถึง ความคิดและการกระทาํต่างๆ ทีนาํไปสู่การเลือกตกลงใจ
ในการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึงจากทางเลือกทีมีอยูห่ลายทาง เช่น คุณลกัษณะของโรงเรียน 

คุณภาพของผูบ้ริหาร คุณภาพของบุคลากร และคุณภาพของนักเรียนทีมีความรู้ความสามารถ  

วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารและบุคลิกภาพทีดี  รวมถึงสิงแวดลอ้มในห้องเรียนและนอกห้องเรียนทีมี  

ความเหมาะสม และสะอาดร่มรืน โดยมีปัจจยัทีเกียวขอ้งเช่น ค่านิยม รายได ้ราคาสินคา้ ผลิตภณัฑ ์

ราคา และขอ้มูลข่าวสาร 
  คาํวา่การตดัสินใจ (Decision) นนั มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี  

  Bross (1953,  อา้งถึงใน  ธารทิพย ์ ตณัศลารักษ์,  2532: 125-130) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการตดัสินใจว่า เป็นการเลือกกระทาํอย่างใดอย่างหนึงจากทางเลือกหลายๆทางทีเป็นไปได ้ 
การตดัสินใจครอบคลุมกระบวนการตงัแต่การเริมตน้ตดัสินใจ จนกระทงัถึงการนาํผลการตดัสินใจ
ไปปฏิบติั 

  วิชยั โถสุวรรณจินดา (2535: 185) ให้ความหมายว่า การตดัสินใจ หมายถึง 

การเลือก ทางเลือกทีมีอยูห่ลายๆทางเลือกโดยอาศยัทางเลือกทีดีทีสุดเพียงทางเลือกเดียวทีสามารถ
ตอบสนอง เป้าหมายหรือความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้ 
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  สมทรัพย ์อภิชาติบุตร (2541: 19) กล่าววา่การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือก 

ทางเลือกทีดีทีสุดจากหลายๆ ทางเลือก ก่อนทีจะนาํทางเลือกนนัไปปฏิบติั โดยใชห้ลกัเหตุผลจาก 

ทางเลือกหรือขอ้มูลทงัหมดทีมีอยู ่เพือใหเ้กิดการบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีตอ้งการ  

 1.2 ค่านิยมกบัการตัดสินใจ  
  คุณค่าหรือค่านิยม (Values) เป็นกระบวนการตดัสินใจทีเขา้มาเกียวขอ้งดว้ย ไม่วา่ 
ผูต้ดัสินใจ  ตงัใจใหมี้หรือไม่ก็ตามทงันีเพราะการพิจารณาทางเลือกและการตดัสินใจดงักล่าว 

  วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535: 185) ระบุถึงเหตุผลทีค่านิยมมีผลต่อการตดัสินใจ 

6 ประการ คือ  

  1. ค่านิยมช่วยในการเลือกและลาํดบัความสาํคญัของทางเลือกเพือสนองความตอ้งการ
ของผูต้ดัสินใจ  

  2. ค่านิยมมีความหลากหลายแตกต่างกันในระหว่างบุคคลอนัมีผลให้ แต่ละคน
ตดัสินใจ เลือกทางเลือกแตกต่างกนัไปดว้ย  

  3. ค่านิยมเป็นมรดกจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานโดยผ่านกระบวนการสะสมทาง
สังคม หรือกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization)  

  4. ค่านิยมเปลียนแปลงไดโ้ดยเปลียนแปลงไปตามบุคคล  ตามประสบการณ์ตาม
เวลาและ สถานที  

  5. ค่านิยม จะกาํหนดเงือนไขบทบาทและหน้าที  ซึงเป็นไปตามภารกิจและความ
รับผดิชอบ  ของแต่ละตาํแหน่ง  

  6. ค่านิยมวดัมาตรฐานตนเอง กล่าวคือ ผูค้นมกัจะใชค้่านิยมของตนเป็นมาตรวดัและ 

ตดัสินใจในเรืองต่างๆ 
 1.3 เป้าหมายของการตัดสินใจ    

  การตดัสินใจเป็นกระบวนการของมนุษยที์รู้สึกไดเ้กียวกบัปรากฎการณ์ทางสังคม
และบุคคลทีมีค่านิยมและความเชือแฝงอยู่  ซึงรวมทงัทางเลือกซึงมีพฤติกรรมของบุคคลหนึงได้
เลือกเพือใหส้ามารถกา้วไปสู่สภาพการณ์ทีพึงปรารถนา  จะเห็นไดว้า่เป้าหมายของการตดัสินใจอยู่
ทีสภาพการณ์อนัพึงปรารถนาของผูต้ดัสินใจนันเอง  ผูต้ดัสินใจในความหมายดงักล่าวนีจะเป็น
ผูต้ดัสินใจในฐานะเอกบุคคลคนหนึง  ซึงจะมีความรู้สึกทางจิตบางอยา่งเกิดขึนดว้ย  เอกบุคคลนนั
จะตอ้งมีกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัความรู้สึก  และมีความรู้ความสามารถโดยทวัๆไปในการตดัสินใจ
(Cognition)  ประการทีสองยงัมีปฎิบติัการทางจิตทีเกียวขอ้งกบัสิงทีเรียกวา่  ความปรารถนา  ความ
ตอ้งการ  หรือความตงัใจ และประการสุดทา้ยคือทศันะทางจิตทีเกียวขอ้งทางอารมณ์  ความรู้สึก
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และความพึงพอใจ  ซึงในความรู้สึกทางจิตดังกล่าวนีจะเป็นความรู้สึกทีเอกบุคคลจะได้นาํไป
พิจารณาทางเลือก  และทางเลือกทีจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัตนเองมากทีสุดเท่าทีจะมากได ้   
  กล่าวโดยสรุปไดว้่า  แทที้จริงแลว้เป้าหมายของการตดัสินใจนัน  เป็นการเสาะ
แสวงหาสถานภาพอนัพึงปรารถนา หมายความว่าการทีจะได้เลือกทางเลือกในการสร้างความ
พึงพอใจใหก้บัตนเองมากทีสุดนนัเอง 

 1.4 ขนัตอนการตัดสินใจ  
  Trannenbaum (1950: 23-24, อา้งถึงใน ธารทิพย ์ตณัศลารักษ์, 2525: 30-33) ได้
เสนอทฤษฎีการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ   ซึงประกอบดว้ยขนัต่างๆ   ดงัต่อไปนี 

  1. การรับรู้และการกาํหนดปัญหา (Recognition and Defining the Problem)   การรับรู้
ปัญหามีความสาํคญัต่อการตดัสินใจ  เพราะการทีบุคคลไม่รับรู้ปัญหา  ก็จะไม่มีความพยายามใน
การแกไ้ขปัญหาและก็จะไม่มีการตดัสินใจเกิดขึน การรับรู้ปัญหาไม่เพียงแต่รอให้ปัญหาเกิดขึน
เสียก่อน  แต่ตอ้งพยายามคาดการณ์ล่วงหนา้วา่จะเกิดปัญหาอะไรบา้ง 

  2. การระบุปัญหา (Identifying the Problem)   เมือรับรู้ปัญหาทีเกิดขึน หรือคาดการณ์
ไดว้า่ จะมีปัญหาอะไรเกิดขึน ยงัตอ้งระบุให้ชดัลงไปวา่ปัญหาทีเกิดขึนหรือจะเกิดขึนอยูต่รงไหน
ประกอบ ดว้ยปัญหายอ่ยๆ อะไรบา้ง และจาํเป็นตอ้งแกไ้ขตรงจุดไหนก่อนหลงั 
  3. การสร้างทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา (Generalization of Alternatives)  เนืองจาก
ปัญหาต่างๆ ทุกปัญหายอ่มมีหนทางทีแกไ้ขไดห้ลาย ๆทาง ดงันนั การกาํหนดทางเลือกต่างๆ ที
เป็นไปไดห้ลาย ๆ ทาง  จะช่วยให้การเปรียบเทียบผลดีผลเสียของแต่ละอยา่งไดช้ดัเจน และทาํให้
ไดท้างเลือกทีดีทีเหมาะสมมากขึน 

  4. การเลือกทางแกปั้ญหา (Selection of the Alternation)  เมือไดท้างเลือกต่างๆ ที
เป็นไปไดแ้ลว้  ขนัต่อไปก็จาํเป็นตอ้งตดัสินใจเลือกทางใดทางหนึงมาดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 
  5. การดาํเนินการและการประเมินผล   (Implementation and Evaluation)  เมือ
ตดัสินใจเลือกทางแกไ้ขปัญหาแลว้ ก็ดาํเนินการวางแผนและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวตาม
ทางเลือกทีไดต้ดัสินใจไปแลว้ พร้อมทงัติดตามประเมินผลเพือแกไ้ขสิงบกพร่องต่างๆ ทีเกิดขึน  
การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและการประเมินผลนบัว่ามีความสําคญัมากในกระบวนการตดัสินใจ 
การตดัสินใจเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผลก็ตาม  หากการปฏิบติัตามทางเลือกไม่ดาํเนินไปอยา่งรัดกุม
แลว้  การแกปั้ญหาก็อาจไม่บรรลุตามเป้าหมายได ้
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 1.5 เทคนิควธีิการตัดสินใจ 
  วุฒิชัย  จาํนงค์ (2523: 13-20)  ได้ให้ความหมายของเทคนิควิธีการตดัสินใจว่า 
หมายถึง  การเสนอแนะวิธีหลายการหลายอยา่งเพือช่วยในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  และให้ผล
ของการตดัสินใจทีเหมาะสมมากขึนในดา้นการปฎิบติั  โดยทวัไปแลว้  ผูท้าํการตดัสินใจต่างก็ไดใ้ช้
เทคนิควิธีการบางอยา่งรวมทงัเทคนิควิธีอืน ๆ บา้ง  มาช่วยให้ผลการตดัสินใจนนัมีผลลพัธ์ออกมา
เป็นทีชืนชมยนิดี  ดงันี 

  1. การใชป้ระสบการณ์และดุลพินิจ   การตดัสินใจโดยทวัไปมกัใช้เทคนิควธีินีกนั
อย่างกวา้งขวาง  ทงันีเพราะเหตุผลวา่  ถา้เราพิจารณาถึงลกัษณะการตดัสินใจ ซึงแบ่งออกได้เป็น
2ประการคือ เป็นการตดัสินใจตามแนวการตดัสินใจทีเคยทาํมาแลว้  เมือไดพ้บปัญหาทีเกิดขึนใน
ลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนัมาก  ก็อาจใช้วิธีการหรือแนวทางทีเคยปฏิบติัอย่างไดผ้ล แลว้มาตดัสินใจ
ก็เป็นได ้ อีกประการหนึงเป็นการตดัสินใจซึงไม่เคยตดัสินใจมาก่อน 

  2. การรีรอ  หมายถึง  การไดต้ดัสินใจแลว้ว่าจะรีรอไวก่้อนนันเอง  ในทางปฏิบติั
จะเห็นอยูโ่ดยทวัไปวา่การตดัสินใจมกัจะใชก้ารรีรอ  ยงัไม่ตดัสินใจในเรืองทีควรตดัสินใจในขณะนนั  
โดยการเก็บเรืองหรือรีรอเรืองไวก่้อน ซึงในบางครังบางกรณีอาจจะเกิดเหตุบงัเอิญวา่สถานการณ์ 
ทีเกิดขึนในลกัษณะการเช่นนีน้อยมาก  และอาจจะเสียงจนเกินไปทีจะตอ้งรีรอการตดัสินใจใน
ทุก ๆ เรือง แต่ผูท้าํการตดัสินใจก็ยงัคงนิยมใชเ้ทคนิควิธีนีอยูม่าก  ทงั ๆ ทียงัมีอนัตรายของการรีรอ
อยา่งมาก 

  3. การใชต้วัแบบในเชิงปริมาณ  ปัจจุบนัจะเห็นว่า ขอ้เสนอแนะตลอดจนวิธีการ
ปฏิบติัทีใชว้ิธีการเชิงปริมาณเขา้มาเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจอย่างเหมาะสม  มีเหตุมีผลมากทุกที
อยา่งเช่น  สถานการณ์แห่งความเบียงเบน  จะเห็นวา่ทฤษฎีของความน่าจะเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด  
ทงันีเพือคิดคาํนวณค่าแห่งความคาดหมายมากนอ้ยกวา่กนั  ซึงเป็นทีแน่นอนวา่ผูต้ดัสินใจจะเลือก
ทางเลือก  ซึงให้ค่าแห่งความคาดหมายนนัออกมาสูงสุด (Eilon, อา้งถึงใน  วุฒิชยั  จาํนงค์, 2523: 

14) 
  4. วธีิการสร้างความคิดสร้างสรรค ์  วธีิการง่าย ๆ เริมตน้จากคน ๆ เดียว เป็นลกัษณะ
ทีบุคคลนนัพยายามสอบถามปัญหาต่าง ๆ ดูว่ามีทางเลือก  ความน่าจะเป็นของทีจริงเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนันี  เขา้มาสร้างรูปแบบของความเขา้ใจสถานการณ์ทีจะช่วยในการประเมินค่าทางเลือกแต่ละทาง 

  5. ความมีเหตุผลของการตดัสินใจ  หลกัการหรือกระบวนการตดัสินใจก็เป็นความ
มุ่งหมายของการตดัสินใจ  ซึงโดยทวั ๆ ไปก็คือ  ความมีเหตุผลของการตดัสินใจหลายอยา่ง  เมือผูที้
ตดัสินใจออกมาแลว้  ผูที้จะปฏิบติัตามหรือผูที้เกียวขอ้งทงัโดยทางตรงและโดยทางออ้มอาจจะมี
ความเห็นว่า  การตดัสินใจนนัอาจจะไม่มีเหตุผลเพียงพอก็เป็นได ้ เพราะความมีเหตุผลนนัมกัจะ
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เป็นการมองลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างพิธีการไปสู่ผลทีตอ้งการ  ไซม่อน (Simon, 1947)  
ไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัความมีเหตุผลในการตดัสินใจว่า ในความเป็นจริงแลว้นนัการตดัสินใจ 
ทีมีเหตุผลสมบูรณ์ทีสุดมกัจะไม่เกิดขึน เนืองจากผูต้ดัสินใจมกัจะมีขอ้จาํกดัในเรืองของความรู้  
ความสามารถ  ตลอดจนขอ้จาํกดัในการเก็บขอ้มูลเพือใช้ในการตดัสินใจ  นอกจากนันนิสัยและ
ค่านิยมในตวัของผูต้ดัสินใจเอง ก็เป็นตวัแปรสาํคญัทีจะทาํใหก้ารตดัสินใจเอนเอียงไปทางใดทางหนึง 

 1.6 ปัจจัยทีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซือสินค้าและบริการ  
  ผูป้กครองเป็นผูพ้ิจารณาในเรืองการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนทีเห็นว่า
เหมาะสม ณรงค ์ธนาวภิาส (2545: 2) ไดก้ล่าวถึงตวักาํหนดในการบริโภค (การเลือกโรงเรียน) หรือ
ปัจจยัทีมี อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้และบริการ (โรงเรียน) โดยรวม คือ 
  1. รายไดข้องผูบ้ริโภค (ผู้ปกครอง) ระดับของรายได้เป็นปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกบริโภคหรือบริการของผูบ้ริโภค  โดยจะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัคือ 

ผูบ้ริโภคทีมี รายไดม้ากการตดัสินใจเลือกบริโภคตอ้งมีมาก  

  2. ราคาของสินคา้และบริการ เนืองจาก  ระดับของราคาสินค้าและบริการเป็น
ตวักาํหนด อาํนาจการซือของเงินทีมีอยูใ่นมือของผูบ้ริโภคนนัคือราคาของสินคา้หรือบริการสูงขึน
จะทาํให ้อาํนาจซือของเงินลดลง หรือส่งผลใหผู้บ้ริโภคสินคา้หรือบริการนอ้ยลง  

  3. ปริมาณเงินหมุนเวยีนทีอยูใ่นมือ กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีเงินหมุนเวยีนอยูใ่นมือมาก 

จะ จูงใจใหผู้บ้ริโภค บริโภคมากขึน ถา้มีนอ้ยก็จะบริโภคนอ้ยลง  

  4. การคาดคะเนราคาของสินคา้หรือบริการในอนาคต จะมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูบ้ริโภค  

  5. ระบบการคา้และการชาํระเงิน เป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึงทีกาํหนดการตดัสินใจ
ในการเลือกของผูบ้ริโภค 

 

2. แนวคิดทางและทฤษฎเีกยีวกบัการตลาดบริการ 
 การเลือกโรงเรียนของผูป้กครองมีองคป์ระกอบทีเป็นปัจจยัอยูห่ลายประการ ซึงมีความ
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินการดา้นบริการจดัการของโรงเรียน ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว ้

ดงันี  

 ทรงภพ ชุ่มวงศ ์ (2549: 9-10) กวา่ววา่ Maynard และ Beckman ไดใ้ห้ความหมายของ 

การตลาดไวเ้มือ 40 ปีก่อนในหนงัสือหลกัการตลาด วา่ “การตลาด หมายถึง กิจกรรมดา้นธุรกิจ 

ทงัหมดทีเกียวขอ้งกบัการหลงัไหลของสินคา้และบริการจากผลิตผลทางวตัถุจนถึงผูบ้ริโภค”  
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 102) ไดก้ล่าวแนวความคิดทางการตลาดของ 

Phillip Kotler วา่ธุรกิจทีใหบ้ริการจะใชส่้วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบดว้ย  

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึงสินคา้ทีเสนอขายโดยธุรกิจเพือสนองความตอ้งการของ 

ลูกค้าและก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึงประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ซึง  

ประกอบดว้ยรูปแบบผลิตภณัฑ์ คุณสมบตัิ คุณภาพผลิตภณัฑ์ ความทนทาน ความน่าเชือถือ 

ความสามารถในการซ่อมแซมได ้รูปลกัษณ์พิเศษ การออกแบบหอ้ง สถานทีตงั ผลิตภณัฑต์อ้งมี 

 2. ราคา (Price) หมายถึงคุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน เป็นตน้ทุนของลูกคา้ แต่เป็นส่วน 

ทีก่อให้เกิดรายไดก้บัธุรกิจ ส่วนประสมดา้นราคานบัเป็นส่วนทีมีความยืดหยุน่มากทีสุด เนืองจาก 

ราคาสามารถเปลียนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกบัตวัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์หรือช่องทาง 
การจดัจาํหน่าย แมว้า่ทศวรรษปัจจุบนัจะมีปัจจยัอืนๆทีไม่เกียวขอ้งกบัราคามีอิทธิพลต่อ ผูบ้ริโภค
มากขึน แต่ปัจจยัดา้นราคาก็ยงัเป็นส่วนสาํคญัในการกาํหนดส่วนแบ่งตลาดและผลกาํไร ของบริษทั
อยูเ่ช่นเดิม ผูบ้ริโภคจะไดเ้ปรียบเทียบระหวา่งคุณค่าผลิตภณัฑ์ (Value) กบัราคา ผลิตภณัฑ์ (Price) 

ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้ริโภคจะตัดสินใจซือ ดังนันการกาํหนดราคาการ ให้บริการควรมี 

ความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้ริการ  

 3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึงเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการเคลือนยา้ยสินคา้จาก 

ผูผ้ลิตตวัสินคา้ไปยงัสถานทีตอ้งการและเวลาทีเหมาะสม  การกาํหนดทาํเลทีตงัเพือเขา้ถึงผูบ้ริโภค 

โดยเฉพาะธุรกิจบริการทีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริการจากผูใ้ห้บริการในสถานทีทีผูใ้ห้บริการจดัไว ้

เพราะทาํเลทีตงัทีเลือกเป็นตวักาํหนดกลุ่มผูบ้ริโภคทีจะเขา้มาใช้บริการ ดงันนัสถานทีให้บริการ 

โรงเรียนตอ้งสามารถครอบคลุมพืนทีในการทีให้บริการกลุ่มเป้าหมายไดม้ากทีสุด จะตอ้งหา ทาํเล
ทีตงัทีสะดวกต่อการเดินทาง มีความปลอดภยั อยูใ่กลแ้หล่งชุมชน มีทีจอดรถเพียงพอ มีสิงอาํนวย
ความสะดวกทีเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มูล ระหวา่ง 

ผูข้ายกบัผูซื้อเพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือจา้งข่าวสารหรือชกัจูงใจ 
ผูซื้อ การติดต่อสือสารอาจใช้พนกังานขายทาํการขาย และการติดต่อสือสารโดยไม่ใช้คน เช่น 

การโฆษณาในการสือต่างๆ เช่น วทิย ุใบปลิว แผน่พบั ทาํป้าย เวบ็ไซตเ์ป็นตน้  

 5. บุคลากร (People) หมายถึงบุคลากร พนกังาน ซึงไดจ้ากการคดัเลือก การฝึกอบรม 

และการจูงใจทาํให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการมากขึนแตกต่างเหนือคู่แข่งขนั มี 

ความน่าเชือถือ มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ เพือให้สามารถสร้าง 

ความพึงพอใจใหลู้กคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั  
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 6. กระบวนการบริการ (Process) หมายถึงกระบวนการการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ เพือให้เกิด 

ความรวดเร็วและประทบัใจลูกคา้ (Customer Satisfaction) การทกัทายและการตอ้นรับลูกคา้ทีมา 

ติดต่อโรงเรียน การแนะนาํลูกคา้ทีมาติดต่อกบัโรงเรียนเช่นการคิดค่าบริการทีเทียงตรง 
 7. การสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 

เป็นการพฒันารูปแบบการให้บริการ โดยการสร้างคุณภาพรวม เพือสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ ไดแ้ก่ 

สภาพแวดลอ้มของสถานทีให้บริการ มีการออกแบบตกแต่งให้สวยงามน่าอยูแ่ละมีความปลอดภยั 

อยูเ่สมอ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัความพงึพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546: 775) ไดใ้ห้ความหมายคาํว่า “พอใจ” 

หมายถึงสนใจ ชอบ เหมาะในการศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดร้วบรวมความหายของความพึงพอใจตามทีมี
ผูนิ้ยามความหมาย ไวด้งัต่อไปนี 
 วิมลสิทธิ หรยางกูล (2526: 44) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นการให้ความรู้สึกของเราที
สัมพนัธ์กับโลกทศัน์ทีเกียวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อ
สภาพแวดลอ้มจะแตกต่างกนั เช่นความรู้สึกเลว ดี พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นตน้ 

 ดิเรก ฤกษห์ร่าย (2527: 35) ไดใ้หนิ้ยามวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ทศันคติในทางบวก
ของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ซึงจะเปลียนเป็นความพึงพอใจในการปฏิบติัต่อสิงนนั 

 พิณ คงพูล (2529: 21) ไดส้รุปความหมายของความพึงพอใจไวว้า่ หมายถึง ความรู้สึก 
ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติทีดีต่อบุคคลต่อสิงใดสิงหนึง ความพึงพอใจจะเกิดขึนเมือไดรั้บการ
ตอบสนองความตอ้งการทงัทางดา้นวตัถุและจิตใจ 

 วลัลภา ชายหาด (2532: 65) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อ
การบริการสาธารณะวา่ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการไดรั้บการบริการใน
ลกัษณะของ 

 1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 

 2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา 
 . การใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง 

 . การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้ 
 พิทกัษ ์ตรุษทิม (2538: 24) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อเรือง
ใดเรืองหนึงในเชิงประมาณค่า ซึงจะเห็นไดว้า่เกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กบัมศันคติอยา่งแยกไม่ออก 
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 ชนะ กลา้ชิงชยั (2541: 5) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นผลทางดา้น
จิตวทิยา สรีระวทิยา และสิงแวดลอ้ม ซึงจะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการหรือลูกคา้กลา้ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
 นิวคูเมอร์ (Newcumer, 1995: 27) มีความเห็นวา่ ความพึงพอใจเกิดจากการตอบสนอง
ความตอ้งการ 

 กู๊ด (Good, 1973: 13 ) ไดใ้ห้ความพึงพอใจไวว้า่ สภาพ หรือระดบัความพึงพอใจทีเป็น
ผลจากความสนใจ และทศันคติของบุคคลทีมีต่อคุณภาพและสภาพของงานนนั 

 วอลแมน( Wolman, 1973: 384 ) ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้า่เป็นความรู้สึก 
(feeling)  มีความสุข เมือคนเราได้รับผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (goal) ความตอ้งการ (need) หรือ
แรงจูงใจ (motivation) 
 

4. แนวคิดและทฤษฎเีกียวกบัแรงจูงใจ 
 .  ความหมายของแรงจูงใจ 

  แรงจูงใจ  (Motives) เป็นรากฐานทีสาํคัญของพฤติกรรมผู ้บริโภค  เนืองจาก
แรงจูงใจจะเกิดขึนพร้อมกบัความตอ้งการของบุคคล    และกาํหนดทิศทางของพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ทงัหมด (ศุภร เสรีรัตน์, 2544: 125) ฉะนนั เพือให้เขา้ใจถึงธรรมชาติของแรงจูงใจ จึงจาํเป็นตอ้ง
ศึกษาใหลึ้กซึง 
  นกัปราชญไ์ดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจไวห้ลากหลายดงันี การจูงใจหรือสิงจูงใจ 

(Motive) หมายถึง พลงัแรงกระตุน้ (Drive) ภายในของแต่ละบุคคล ซึงกระตุน้ให้บุคคลเกิดการ
ปฏิบติั (เสรี วงษม์ณฑา, 2542: 54) นอกจากนี แรงจูงใจ ยงัหมายถึง “แรงขบัเคลือนทีอยูภ่ายในของ
บุคคลทีกระตุน้ให้บุคคลมีการกระทาํ” (Schiffman and Kanuk, 1991, 69, อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 

2544: 121) หรือ “แรงขบัเคลือนทีมีมากและรุนแรง หรือมีความจาํเป็นทีจะลดสภาวะความเครียดที
มีอยูภ่ายในตวัของมนุษย”์ (Walters, 1978, 218, อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544: 121) แรงจูงใจยงั
สัมพนัธ์กบัความตอ้งการทีเกิดขึนรุนแรง แล้วบงัคบัให้บุคคลคน้หาวิธีมาตอบสนองเพือให้เกิด
ความพึงพอใจ  
 .   แรงจูงใจ มีคุณลกัษณะทีแน่นอน 6 ประการ คือ  

  4.2.1 แรงจูงใจทีมีรากฐานมาจากความตอ้งการ 

  4.2.2 แรงจูงใจเป็นการกาํหนดทิศทางของการกระทาํของผูบ้ริโภค  

  4.2.3 แรงจูงใจทาํให้ความตึงเครียดของผูบ้ริโภคลดลง  

  4.2.4 แรงจูงใจตอ้งเกิดขึนภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม  

  4.2.5 แรงจูงใจเป็นกลไกอนัหนึงในการป้องกนัตนเองของผูบ้ริโภค  

   ส
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ความจาํเป็น
ความตอ้งการ
และความ

ปรารถนาทียงั
ไม่ไดรั้บ

 

ความตึงเครียด แรงกระตุน้ 

การเรียนรู้ 

พฤติกรรม 

กระบวนการความเขา้ใจ
ของผูรั้บข่าวสาร

การบรรลุ
จุดมุ่งหมายหรือ
ความตอ้งการ

การลดความตึงเครียด 

  4.2.6 แรงจูงใจเป็นสิงทีเกิดจากการรวบรวมความพยายามของผูบ้ริโภค (เสรี วงษม์ณฑา, 
2542: 54) 

4.3 รูปแบบของกระบวนการจูงใจ ซึงประกอบด้วย สภาพความตึงเครียด (Tension) 

อนัเกิดจากความจาํเป็น (Needs) ความตอ้งการ (Wants) และความปรารถนา (Desires) ทียงัไม่ไดรั้บ
การตอบสนอง (Unfulfilled) ซึงผลกัดนัให้บุคคลเกิดพฤติกรรมทีบรรลุจุดมุ่งหมาย คือ ความ
ตอ้งการทีไดรั้บการตอบสนองและสามารถลดความตึงเครียดได ้

 

ภาพที  รูปแบบการจูงใจ    
ทีมา: Schifman and Kanuk, 1994, อา้งถึงใน เสรี วงษม์ณฑา, การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
(กรุงเทพมหานคร: Diamond And Business World, 2542), 54. 

 

  นอกจากนี สามารถจาํแนกประเภทไดห้ลายวิธีทีมีความสําคญัมาก ไดแ้ก่ การจาํแนก
ประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 5 ลกัษณะ ดงันี   

  1. แรงจูงใจทวัไป  

  2. แรงจูงใจดา้นร่างกายกบัดา้นจิตวทิยา  
  3. แรงจูงใจทีรีบด่วน  

  4. แรงจูงใจลาํดบัแรกกบัแรงจูงใจลาํดบัสอง  

  5. แรงจูงใจทีรู้สึกตวักบัแรงจูงใจทีไม่รู้สึกตวั (ศุภร เสรีรัตน์, 2544, 226)  
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  โดยมีรายละเอียดดงันี 

  แรงจูงใจทวัไป หมายถึง แรงจูงใจทีมีพืนฐานมาจากความหิว ความกระหาย ความ
ตอ้งการทางเพศ  การต่อสู้เพือการดาํรงชีวติ ความภาคภูมิใจ ความสามารถเขา้สังคมได ้ความอยากรู้
อยากเห็น ความกลวั และการปกป้องตวัเอง เป็นตน้ 

  วิธีการจดักลุ่มของแรงจูงใจใด ๆ ปกติมกัจะให้ขอ้มูลทีมากกวา่ความเป็นลกัษณะ
ทวัไปอยา่งง่าย ๆ เช่น การจดักลุ่มแรงจูงใจเป็นแรงจูงใจในดา้นร่างกาย และแรงจูงใจดา้นจิตวิทยา 
แรงจูงใจดา้นร่างกาย เป็นแรงจูงใจทีเกียวกบัการทาํหนา้ทีพืนฐานของร่างกายดา้นกายภาพ เช่น
ความหิว  ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ การขจดัของเสียออกจากร่างกาย การพกัผ่อน 

การทาํงาน และความสุขสบายทางร่างกาย เป็นตน้ ส่วนแรงจูงใจดา้นจิตวทิยา คือ แรงจูงใจทงัหลาย
ทีอยูใ่นจิตใจ เช่น ความปลอดภยั ความรัก การบรรลุความปรารถนา ความภาคภูมิใจ การสร้าง
ชือเสียงใหก้บัตนเอง การแสวงหาสถานภาพ การเป็นทียอมรับของบุคคลอืน ๆ ความสุข ความเศร้า 
และการมีอาํนาจ  เป็นตน้ 

  แรงจูงใจทีรีบด่วนเป็นการจดัประเภทของแรงจูงใจทีพิจารณาในแง่ของการทีตอ้ง
ตอบสนองทนัทีทนัใด หรือไม่สามารถเลือนการตอบสนองออกไปได ้ โดยแรงจูงใจทีรีบด่วนเป็น
แรงจูงใจทีตอ้งมีการตอบสนองในทนัที คอยไม่ได ้ เราไม่อาจจะระบุชนิดของแรงจูงใจทีเป็นแบบ
รีบด่วนได ้เพราะขึนอยูก่บัผูบ้ริโภคแต่ละคนทีแตกต่างกนัและในช่วงของเวลาของบุคคลแต่ละคน
ทีแตกต่างกนั เช่น ความหิว อาจมีความสําคญัมากกวา่ความภาคภูมิใจในขณะหนึง แต่ในเวลาอืน
อาจไม่เป็นเช่นนนัก็ได ้

  แรงจูงใจลาํดบัแรก เป็นการจาํแนกของแรงจูงใจทีขึนอยูก่บัลกัษณะของความสําคญั
เป็นหลกั โดยแรงจูงใจเบืองตน้จะเป็นแรงจูงใจทีเกิดจากความตอ้งการพืนฐานทีจาํเป็นต่อการยงัชีพ
ของบุคคล 

  แรงจูงใจลาํดบัสอง เป็นแรงจูงใจทีเกิดจากความตอ้งการดา้นสังคมและดา้นจิตวิทยา
โดยปกติแลว้ แรงจูงใจลาํดบัสองจะเริมมีความสาํคญัไดก้็ต่อเมือแรงจูงใจทีเกียวกบัความตอ้งการ
ลาํดบัแรกได้รับการตอบสนองให้เป็นทีพอใจแล้วเท่านัน นันคือ แรงจูงใจลาํดบัสองจะเป็น
แรงจูงใจทีต่อเนืองมาจากแรงจูงใจลาํดบัแรก ไดมี้การกล่าววา่ แรงจูงใจลาํดบัแรกเป็นแรงจูงใจที
เกิดจากสิงทีตอ้งการพืนฐานดา้นร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ซึงเป็น
แรงจูงใจดา้นร่างกาย ส่วนแรงจูงใจลาํดบัสอง ก็เป็นแรงจูงใจทีมาจากแรงจูงใจดา้นจิตวิทยา เช่น 
ความภาคภูมิใจ การต่อสู้เพือดาํรงชีพ ความรัก เป็นตน้ 

  แรงจูงใจทีรู้สึกตัวกับแรงจูงใจทีไม่ รู้สึกตัวเป็นการจาํแนกแรงจูงใจวิธีหนึงที
คาํนึงถึงสภาวะของความรู้สึกตวัในการกระทาํการซือหรือไม่ บุคคลส่วนน้อยทีจะรู้สึกตวัถึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แรงจูงใจในการซือของตน ทาํใหก้ารวิจยัการจูงใจของผูบ้ริโภคเป็นเรืองทีทาํไดย้ากดว้ย  โดยทวัไป
ความตอ้งการทีมีอยู่ของบุคคลมกัจะเกียวขอ้งกบัแรงจูงใจหลายชนิด และผูบ้ริโภคอาจจะรู้ถึง
แรงจูงใจดงักล่าวเพียง 1 – 2 อยา่งเท่านนัในขณะเวลาใดเวลาหนึง นอกจากนี บุคคลก็อาจไม่รู้ถึง
แรงจูงใจทีแทจ้ริงของเขาเอง 

  แรงจูงใจดงักล่าวขา้งตน้  ถึงแมจ้ะมีความยากในการจาํแนกแยกแยะออกเป็นประเภท
ให้ชัดเจน แต่ในมนุษยทุ์กคนจะมีแรงจูงใจภายในทีสามารถสนองตอบสิงจูงใจต่าง ๆ ทีเขา้มา
กระทบประสาทสัมผสัได ้

 

5. งานวจัิยทีเกียวข้อง 
 ในการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

อ.เมือง  จ.นครปฐม  ประกอบดว้ยงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

 วิโรจน์ มูฮาํหมดั (2542) ไดด้าํเนินการวิจยั เรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ ของ
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั พบวา่ ปัจจยัทีมีผล
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั
มากทีสุด คือ  

 1. ดา้นโรงเรียนทีดี ไดแ้ก่ทาํเลทีตงัของโรงเรียนตอ้งสะดวกในการรับส่งนกัเรียนเป็น 

เส้นทางผา่นของผูป้กครอง มีการจดัสถานทีภายในโรงเรียนเป็นสัดส่วนถูกสุขลกัษณะ  

 2. ดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ โรงเรียนเปิดสอนตงัแต่ระดบัชนัประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษา 
ตอนปลาย ซึงไม่เป็นภาระของผูป้กครองในการหาทีเรียนใหม่ใหแ้ก่บุตรหลาน นอกจากนีโรงเรียน 

มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผูน้าํให้แก่นกัเรียนทีกลา้แสดงออก และโรงเรียนมีการรายงานผล 

ความกา้วหนา้เรืองการเรียนของนกัเรียนอยา่งสมาํเสมอ  

 3. ดา้นอาคารสถานทีและสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ จาํนวนห้องปฏิบติัการ ห้องเรียนเพียงพอ 

ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน โออ่า และทนัสมยั  

 4. ดา้นบริการ ไดแ้ก่ การปลูกฝังให้นกัเรียนมีการจดัการดูแลเรืองความปลอดภยัให้แก่ 

นกัเรียน  

  5. ดา้นชือเสียงของโรงเรียน ไดแ้ก่ การช่วยเหลือเกือกูลซึงกนัและกนัของศิษยเ์ก่า และ 

ศิษยปั์จจุบนั  

 6. ดา้นตวัครู ไดแ้ก่ คุณวฒิุและประสบการณ์ของครู วยัวฒิุทีครูสอนในแต่ละระดบัชนั  

 7. ดา้นความสัมพนัธ์กับชุมชน ได้แก่ การทีโรงเรียนให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของ 

โรงเรียน ผา่นทางสือมวลชนและนกัเรียนทีสาํเร็จการศึกษาของโรงเรียน  

   ส
ำนกัหอ
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ประภาส สุพรรณดี ( ) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียน
กวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจยัทีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นสังคม ดา้น
วฒันธรรม และดา้นจิตวิทยา 2) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองทีมีเพศ 

ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ส่วนดา้นราคาและ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ดา้นส่งเสริมทางการตลาดส่งผล
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองทีมีอายุ และระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ทางดา้นสังคมส่งผลต่อ
การตดัสินใจของผูป้กครองทีมีนกัเรียนเลือกเรียนวชิาแตกต่างกนั และดา้นวฒันธรรมส่งผลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองทีมีอาชีพ และมีนกัเรียนเลือกเรียนวชิาแตกต่างกนั 

 สุรสิทธิ แกว้ใจ (2541) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของ ผูป้กครอง ในการ
ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่ง เป็น
ผูป้กครองนกัเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษา ปีการศึกษา 2541 จาํนวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่  

 1. สถานภาพและขอ้มูลทวัไป พบว่า ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 58.88 

และ เป็นเพศชายร้อยละ 41.12 มีรายไดต้าํกวา่ 10,000 บาท มากทีสุด (ร้อยละ 40.36) ส่วนใหญ่
ประกอบ อาชีพ รับจา้งมากทีสุด (ร้อยละ 40.10) และผูป้กครองมีความสัมพนัธ์กบันกัเรียนในฐานะ
บิดา มารดามากทีสุด (ร้อยละ 88.07) และผูป้กครองส่วนใหญ่มีบุตรในความรับผิดชอบ 2 คน (ร้อยละ 

42.38) 

 2. ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง ในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียน 

เอกชนพบวา่ ดา้นวชิาการผูป้กครองส่วนใหญ่เลือกโรงเรียนดว้ยการพิจารณาโรงเรียนทีจดัการเรียน 

การสอนทีมุ่งพฒันาทุกดา้น ทงัทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถอ่านออกเขียนได ้

และคิดเลขไดค้ล่องแคล่ว ดา้นอาคารสถานทีและการจดัสภาพแวดลอ้มผูป้กครองส่วนใหญ่เลือก 

โรงเรียนทีมีบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ปลอดภยั จดัครูเวรรับ-ส่งนกัเรียน เขา้-ออกจากโรงเรียน 

ห้องเรียนทีมีความสะอาด มีแสงสวา่งเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก ดา้นคุณลกัษณะครู ผูป้กครอง 

ส่วนใหญ่ เลือกโรงเรียนทีผูบ้ริหารมีบุคลิกดี มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มุ่งมนั 

ต่อความสําเร็จในการพฒันาโรงเรียน ครูมีความรู้ความสามารถในการสอน  มีความสามารถใน
การแกปั้ญหา ผูบ้ริหารและครู มีมนุษยสัมพนัธ์ดี ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

และชุมชน พิจารณาจากโรงเรียนทีผูป้กครองสามารถเยียมบุตรหรือขอพบครูไดต้ลอดเวลา มีส่วนร่วม
เสนอความคิดเห็นเกียวกบัตวันกัเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมอืนๆ โรงเรียน มีการร่วม
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กิจกรรมกบัชุมชน และสะดวกต่อการเดินทาง ดา้นสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ผูป้กครอง
พิจารณาเรืองค่าธรรมเนียม ทีเหมาะสมกบัรายไดข้องครอบครัว  

 พชัราภรณ์ รุ่งวิทยา (2541) ไดศึ้กษาเรืองความคาดหวงัของผูป้กครองใน การส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนเอกชนผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองมีความคาดหวงัต่อ การจดัการศึกษา
ของโรงเรียนศิริศึกษาอยู่ในระดบัมากทีสุดและมากเกือบทุกด้านโดยมีรายละเอียด ในแต่ละดา้น 

ดงัต่อไปนี  

 1. จดัการศึกษาเพือให้นักเรียนสามารถ อ่าน เขียน คิดคาํนวณคล่อง โดยมุ่งเน้นวชิา 
ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์  

 2. จดับริการเรืองสุขภาพอนามยันกัเรียนอาหารกลางวนัถูกหลกัโภชนาการและบริการ 

รถโรงเรียน 

 3. จดัครูทีมีความสามารถในการสอนมีคุณธรรม มีความรับผดิชอบรักและเมตตาเด็ก  

 4. จดัสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน  ผูป้กครองคาดหวงัให้อาคารเรียนและ 

บริเวณโรงเรียนสะอาด และตกแต่ง สวยงาม ร่มรืน และปลอดภยั  

 5. สร้างความสัมพนัธ์ต่อผูป้กครองและต่อชุมชนผูป้กครอง  คาดหวงัให้มีการติดต่อ 

สือสาร เพือการแลกเปลียนขอ้มูลและร่วมมือกนัระหวา่งครูและผูป้กครอง  

 โดยสรุป จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจของ 

ผูป้กครองในการเลือกโรงเรียนเอกชนเกียวขอ้งกบัปัจจยัด้านการตลาด 7P’sได้แก่ ผลิตภณัฑ์ 
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ดา้น
ผูใ้ห้บริการ (People) ดา้นกระบวนการทาํงาน (Process) ดา้นทางกายภาพ (Physical Evidence)ซึง
ปัจจยัเหล่านีจะเป็นตวักาํหนดใหผู้ป้กครองเลือก และตดัสินใจในการส่ง บุตรหลานเขา้ศึกษาต่อใน
ระดบัประถมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิงในสภาพปัจจุบนัการตดัสินใจเลือก โรงเรียนมีปัจจยัทีมา
เกียวขอ้งมากมายเช่น วิสัยทศัน์ ของโรงเรียน ประสิทธิภาพของผูบ้ริหาร บุคลากรสิงแวดลอ้ม ทงั
ภายใน และภายนอกของโรงเรียนสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ค่าใชจ่้าย การแข่งขนัจดับริการ 

ความปลอดภยั และการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์เป็นตน้  

 จากการศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งผูว้ิจยัไดเ้ลือกปัจจยัดา้นการตลาด 7P’sในการศึกษา 
ครังนีเพราะมีความครอบคลุมเนือหาทีจะศึกษาอีกทงัยงัเป็นปัจจยัทีมีผลในการตดัสินใจในระดบั 

ขนัพืนฐานทวัไปดว้ย 
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บทท ี  

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การศึกษาเรืองการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย แล้วนาํขอ้มูลมา
วิเคราะห์เพือหาข้อสรุปทีสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจ ัย  โดยมีรายละเอียดในการ
ดาํเนินการวจิยัดงันี   
 . ระเบียบวธีิวจิยั 

 . ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 3. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  

 4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 6. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

1. ระเบียบวธีิวจัิย    
 การวิจยัในครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนน้การสํารวจ
เพือใชว้ิธีการอธิบายขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพือสอบถามขอ้มูลปัจจยัดา้นส่วนบุคคลดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐมและการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม จากนนันาํไปสรุปผลการวิจยัในประเด็นเกียวกบัการตดัสินใจเลือกเรียน  การตดัสินใจ
เลือกเรียนโรงเรียนจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองและนักเรียน และความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเ รียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
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. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 .  ประชากร ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนีประกอบไปดว้ย  กลุ่ม คือกลุ่มผูป้กครอง
นกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม และกลุ่มนกัเรียนที
ศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 

 .  กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนี  คือกลุ่มผูป้กครองของนกัเรียนที
ศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม และกลุ่มนกัเรียนทีศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม กาํหนดขนาดตวัอย่างผูป้กครอง ดว้ยวิธีการ
การสุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนจาํนวนผูป้กครองนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม ซึงมีจาํนวนผูป้กครองประมาณ  962 คน สามารถหากลุ่มตวัอยา่งไดโ้ดยใชสู้ตร
ของ Taro Yamane (ประสพชยั พสุนนท,์ : 187) ดงันี 
 

  n  ≥       N     ;  e = 0.05 

                                     1+Ne2                 

  เมือ     n    แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    N    แทน ประชากรทงัหมดของกลุ่มผูป้กครอง   
    e     แทน  ความคลาดเคลือนในการสุ่มตวัอยา่ง    

  แทนค่าในสูตร 

n  ≥      962 

           1+962(0.05)2 

  n  ≥   282.53    283  คน 
 

  จากการสุ่มอยา่งง่าย  แลว้นาํมาจดักลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม สุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่ม
แบบสัดส่วนโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์รายละเอียดดงัตารางที 1 

 

ตารางที 1 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัชนัเรียนของกลุ่มผูป้กครอง 
 

ระดบัชนั จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 1 - 3 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 4 - 6 

476  คน 

486  คน 

140  คน 

143  คน  
รวม 962  คน 283  คน 



 

 

  

 

 กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างนักเรียน ด้วยวิธีการการสุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนจาํนวน
นกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ซึงมีจาํนวนนกัเรียน
จาํนวน  481 คน สามารถหากลุ่มตวัอยา่งไดโ้ดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (ประสพชยั พสุนนท์, 

: 187) ดงันี 
 

 n  ≥       N        ;  e = 0.05 

            1+Ne2                 

 เมือ     n    แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N    แทน ประชากรทงัหมดของกลุ่มนกัเรียน   
   e     แทน  ความคลาดเคลือนในการสุ่มตวัอยา่ง    

 แทนค่าในสูตร 

n  ≥      481 

                          1+481(0.05)2 

 n  ≥   218.39    218  คน 
 

 จากการสุ่มอยา่งง่าย  แลว้นาํมาจดักลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มแบบ
สัดส่วนโดยการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์รายละเอียดดงัตารางที 2 

 

ตารางที 2 จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัชนัเรียนของกลุ่มนกัเรียน 

 

ระดบัชนั จาํนวนประชากร จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 1 - 3 

ระดบัมธัยมศึกษาปีที 4 - 6 

238  คน 

243  คน 

108  คน 

110  คน  
รวม 481  คน 218  คน 

 
 จากการศึกษาวิจยัครังนีไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งไว ้2 กลุ่ม รวมประชากรทงัสิน 1,443 คน
และกลุ่มตวัอยา่งทงัสิน 501 คน 

 

 

 



 

 

  

 

3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
เกียวกบั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีผูว้จิยัสร้างขึน โดยศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งเป็นแนวทางในการ
ออกแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 
ดงัต่อไปนี 
 ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน ประกอบ
ไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ความสัมพนัธ์
ของเด็กในปกครองของท่านซึงศึกษาอยูใ่นโรงเรียน และจาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแล จาํนวน  
ขอ้คาํถาม และปัจจยัส่วนบุคคลสําหรับกลุ่มนกัเรียน ประกอบไปดว้ย เพศ และระดบัการศึกษา 

จาํนวน  ขอ้คาํถาม โดยคาํถามทงัสองกลุ่มเป็นแบบปลายปิดแบบมีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple 

Choices Questions) และเลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว (Best Answer) เพือใชใ้นการศึกษาปัจจยั
ส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 

 ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร   อ.เมือง จ.นครปฐม ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและสือ
การสอน ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ด้านอาจารยแ์ละ
บุคลากร ดา้นกระบวนการทาํงาน และดา้นทางกายภาพ แบบสอบถามมีทงัหมด จาํนวน 42 ขอ้
คาํถาม เพือใชใ้นการวดัระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐมของกลุ่มประชากร โดยแบบสอบถาม
สร้างขึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้าง
ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) ประเมินคาํตอบ โดยให้เลือกตอบได้เพียงคาํตอบเดียว 

กาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือก ดงัต่อไปนี  
  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด 
  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  ได้แก่ ด้านงานสอน ดา้นบทบาทหน้าทีของครู ดา้นงานวิจยั/งาน
บริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงาน
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อาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั แบบสอบถามมีทงัหมด จาํนวน 33 ขอ้
คาํถาม เพือใช้ในการวดัระดบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร   
อ.เมือง จ.นครปฐม ของกลุ่มประชากร โดยแบบสอบถามสร้างขึนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) สร้างตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ประเมินคาํตอบ โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงคาํตอบเดียว กาํหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือก ดงัต่อไปนี  
  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทีสุด 
  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพือการพฒันาและปรับปรุง
โดยคาํถามเป็นแบบปลายปิดเพือใช้ในการศึกษาความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพือการพฒันาและ
ปรับปรุง 
 
4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 

 การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดส้ร้างและพฒันาเครืองมือโดยมีขนัตอนการสร้างดงันี 

 4.1  ศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้งกบั แนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวจิยัทีเกียวขอ้ง จาก
กรอบแนวคิด หลกัการ ความรู้เกียวกบั ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และตดัสินใจเลือกเรียน 

 4.2  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง เพือนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดประเด็นข้อ
คาํถามเกียวกบัปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
ศึกษาเอกสารงานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือสร้างคาํถามตามกรอบประเด็นทีกาํหนดให้ครอบคลุมเนือหาที
ตอ้งการวดั เกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ
ตดัสินใจเลือกเรียน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ก) 

 4.3  นาํแบบสอบถามเสนออาจารยที์ปรึกษา เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ และความ 
ถูกต้องให้ครอบคลุมทงัด้านโครงสร้าง เนือหา และภาษาทีใช้เพือให้เกิดความเข้าใจแก่ผูต้อบ
แบบสอบถามและสามารถครอบคลุมเรืองทีตอ้งการศึกษา 

 4.  นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแลว้ให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน  คนตรวจสอบคุณภาพ
ดา้นความเทียงตรงเชิงเนือหา เป็นรายขอ้ โดยพิจารณาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัตวับ่งชี
ตามนิยามทีตอ้งการวดั โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Item Objective Congruence 

Index) และคดัเลือกขอ้ทีมีค่า IOC มากกวา่ 0.6 ขึนไป  
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 4.4  นาํแบบสอบถามทีผ่านการวิเคราะห์หาความสอดคล้องตรงตามเนือหาแลว้ ไป
ทดลองใช ้ (Try -Out)   กบันกัเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั ใน อ.เมือง จ.นครปฐม จาํนวน  คน 
แลว้นาํแบบสอบถามมาหาค่าความเชือมนั (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
(Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) ในการศึกษาครังนีไดค้่าความเชือมนัของแบบสอบถามทงั
ฉบบัเท่ากบั .  ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเท่ากบั .
ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามดา้นการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเท่ากบั .  (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก ข) 

4.5 นาํแบบสอบถามทีตรวจสอบความถูกตอ้งและตรวจสอบความเชือมนัแลว้ไปเก็บ
ตวัอยา่งจากกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน และกลุ่มนกัเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม จาํนวน  คน เพือนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 5.  ขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั ศิลปากร แนบกบัแบบสอบถามเพือขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน และกลุ่มนกัเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 

 5.  ประชุมชีแจงผูช่้วยวจิยั เพือทาํความเขา้ใจในแบบสอบถามและวิธีการเก็บข้อมูล
เพือใหก้ารเก็บขอ้มูลมีความสมบูรณ์มากทีสุด 

 5.  ทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยนาํแบบสอบถามพร้อมหนังสือจากบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยั ศิลปากร ไปขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มผูป้กครอง
นักเรียน และกลุ่มนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร   อ.เมือง จ.นครปฐม โดยแจก
แบบสอบถามใหก้ลุ่มผูป้กครองนกัเรียน และกลุ่มนกัเรียนตอบและขอรับคืน 

 5.  นาํแบบสอบถามทีเก็บข้อมูลได้แล้ว  มาตรวจสอบและคัดเลือก เฉพาะฉบับที
สมบูรณ์ จากนนันาํมาลงบนัทึกรหสัเพือเตรียมวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลครังนีใชว้ิธีการตรวจสอบขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากแบบสอบถาม แลว้ดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 

 6.1 นาํแบบสอบถาม ทีคดัเลือกทงัหมดลงหมายเลขประจาํฉบบั  
 6.2 จดัทาํคู่มือลงรหสั (Code Book) 

 6.3 นาํขอ้มูลทงัหมดลงรหสั เพือวเิคราะห์ขอ้มูล 
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 6.4  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม  SPSS for Windows (Statistical  Package  for  the 

Social  Science)   กาํหนดระดบัความมีนยัสําคญัทีระดบั   .   โดยกาํหนดการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
รูปแบบตารางโดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละ (Percentage of Frequency)   
คาํนวณหาค่าเฉลีย  (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เป็นรายดา้น และ
โดยรวม  
 6.   วเิคราะห์ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

statistics) ซึงวเิคราะห์จากค่าแจกแจงความถี (Frequency) และร้อยละ (Percent) 

 6.  วเิคราะห์การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อและปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  โดยใชส้ถิติ 
คาํนวณหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการแปลผล
คะแนนเฉลียของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อและปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดทีทีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ผูว้ิจยัพิจารณา
จากระดบัคะแนนเฉลียตามเกณฑ์ ซึงจดัชันเท่ากนั (Class Interval) ซึงแบ่งเป็น  ระดบั (วฒันา  
สุนทรธยั, : - ) 
  ค่าเฉลีย . - .   หมายถึง ความสาํคญัต่อการใชบ้ริการมากทีสุด 

  ค่าเฉลีย . - .   หมายถึง ความสาํคญัต่อการใชบ้ริการมาก 

  ค่าเฉลีย . - .   หมายถึง ความสาํคญัต่อการใชบ้ริการปานกลาง  
  ค่าเฉลีย . - .   หมายถึง ความสาํคญัต่อการใชบ้ริการนอ้ย 

  ค่าเฉลีย . - .   หมายถึง ความสาํคญัต่อการใชบ้ริการนอ้ยทีสุด 

 .  วเิคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยใชส้ถิติ   (t-test) สําหรับตวัแปรกลุ่มยอ่ย  กลุ่ม และ
กรณีตวัแปรกลุ่มย่อยมากกว่า  กลุ่ม ใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนจาํแนกทางเดียว (One-way 

Analysis of Variance : ANOVA) เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของตวัแปรในกรณีพบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี Least Significance Difference (LSD) 
ทีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .   
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

  

 

 6.8 ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อกบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.
นครปฐม โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (ประสพชยั พสุนนท์, 2553: 472) 

ดงันี 

 |r| ≥ 0.80 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์กนัสูง 

 0.5 < |r| < 0.80 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 
 |r| ≤ 0.50 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ตาํ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือ 1)ศึกษาการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 2)ศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองและนกัเรียน 

3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่ม คือกลุ่มผูป้กครองของนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จาํนวน 283 คน และกลุ่มนกัเรียนทีศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐมจาํนวน 2  คน ผลทีได้จากการศึกษา 
ผูว้จิยันาํเสนอขอ้มูลในรูปตารางประกอบคาํบรรยาย โดยแบ่งเป็น  ส่วน ดงันี 

 . ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

 .ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร   อ.เมือง จ.นครปฐม 
 . การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 

 4. การทดสอบสมมติฐาน 
   

. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่ม คือกลุ่มผูป้กครองของนกัเรียนทีศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จาํนวน 283 คน และกลุ่มนกัเรียนทีศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  จาํนวน 2  คน โดยปัจจยัส่วนบุคคล
กลุ่มผูป้กครองของนักเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
ประกอบดว้ย เพศ อายุอาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง และจาํนวนเด็กนักเรียนทีมีภาระดูแล  แสดงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถี และคิดเป็นร้อยละดงัตารางที   

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน 

(n = ) 

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ     

   ชาย 112 39.58 

    หญิง 171 

  

60.42 

2 อาย ุ   

   26-35 ปี 8 2.83 

   36-45   ปี  142 50.18 

   มากกวา่ 45 ปี 133 47.00 

3 อาชีพ     

   รับราชการ 99 34.98 

   ธุรกิจส่วนตวั 102 36.04 

   พนกังานรัฐวสิาหกิจ 14 4.95 

   เกษตรกร 5 1.77 

   รับจา้ง 45 15.90 

   อืน ๆ 18 6.36 

4 สถานภาพ     

   โสด 21 7.42 

   สมรส 230 81.27 

   หมา้ย/หยา่ร้าง 21 7.42 

   แยกกนัอยู ่ 11 3.89 

5 ระดบัการศึกษาสูงสุด     

   ตาํกวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้ 14 4.95 

   มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 10.95 

   อนุปริญญา/ปวส. 51 18.02 

   ปริญญาตรี 118 41.70 

   สูงกวา่ปริญญาตรี 65 22.97 

    อืน ๆ 4 1.41 
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ตารางที  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน (ต่อ) 
                 (n = ) 

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน ร้อยละ 

6 รายไดเ้ฉลียต่อเดือน     

   ตาํกวา่ 5,000 29 10.25 

   5,001-10,000 บาท 72 25.44 

   10,001-20,000 บาท 70 24.73 

   20,001-30,000 บาท 54 19.08 

   มากกวา่ 30,000 บาท 58 20.49 

7 ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง     

   ลูก 240 84.81 

   หลาน 36 12.72 

   เด็กในอุปการะ 3 1.06 

   อืน ๆ 4 1.41 

8 จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแล     

   1 คน 98 34.63 

   2 คน 116 40.99 

   3 คน 56 19.79 

    มากกวา่ 3 คน 13 4.59 

 

 จากตารางที  พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 283 คน
ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด  รายได้เฉลียต่อเดือน 

ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง และจาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแล สามารถอธิบายไดด้งันี 
 เพศ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 283 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
.  

 อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 283 คน ส่วนใหญ่ 
มีช่วงอายุ -   ปี มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือช่วงอายุมากกว่า  ปี 
มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   และอายุทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือช่วงอายุ -  ปีมีจาํนวน  

 คน คิดเป็นร้อยละ .  
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 อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 283 คน 
ส่วนใหญ่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคืออาชีพรับราชการ   
มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   อาชีพรับจา้งมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   อาชีพอืน ๆ
มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .
และอาชีพทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคืออาชีพเกษตรกรมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 สถานภาพ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 283 คน 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือมีสถานภาพโสด 
และสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง ซึงมีจาํนวนเท่ากนัคือ  คน คิดเป็นร้อยละ .  และสถานภาพทีมี
จาํนวนนอ้ยทีสุดคือ แยกกนัอยูมี่จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 ระดับการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 283 คน 
ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือสูงกว่า
ปริญญาตรีมีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัอนุปริญญา/ปวส. มีจาํนวน  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  .   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายมีจาํนวน คน  คิดเป็นร้อยละ . ระดบัตาํกวา่หรือ
เทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้ มีจาํนวน คน  คิดเป็นร้อยละ .   และระดบัการศึกษาทีมีจาํนวน
นอ้ยทีสุดคือ อืน ๆ มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
 รายได้เฉลียต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 
283 คน ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉลียต่อเดือน , - ,  บาท มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาคือ , - ,  บาท มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   รายได้มากกว่า ,  
บาท มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายได ้ , - ,  บาท มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.   และรายไดที้มีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือตาํกวา่ ,  มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผูป้กครอง
นกัเรียน จาํนวน 283 คน ส่วนใหญ่เด็กในปกครองจะเป็นลูก มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาคือเป็นหลาน มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  เป็น เด็กในอุปการะมีจาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  และเด็กในปกครองทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ อืนๆ มีจาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ 

.  

 จํานวนเด็กนักเรียนทีมีภาระดูแล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มผูป้กครอง
นกัเรียน จาํนวน 283 คน ส่วนใหญ่มีภาระดูแล จาํนวน  คน มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาคือ คน  มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   มีภาระดูแล  คน มีจาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .   และมีภาระดูแลทีมีจาํนวนนอ้ยทีสุดคือ มากกวา่  คน มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
.  

   ส
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 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม ประกอบดว้ย เพศ และระดบัการศึกษา แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจง
ความถี และคิดเป็นร้อยละดงัตารางที   

 

ตารางที  จาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มนกัเรียน 

(n = ) 

ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มนกัเรียน จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ     

   ชาย 89 40.83 

   หญิง 129 59.17 

2 ระดบัชนัการศึกษา      

   มธัยมศึกษาปีที 1 53 24.31 

   มธัยมศึกษาปีที 2 15 6.88 

   มธัยมศึกษาปีที 3 40 18.35 

   มธัยมศึกษาปีที 4 36 16.51 

   มธัยมศึกษาปีที 5 54 24.77 

    มธัยมศึกษาปีที 6 20 9.17 

 

 จากตารางที  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มนกัเรียน จาํนวน 2  คนประกอบดว้ย 
เพศ ระดบัชนัการศึกษา สามารถอธิบายไดด้งันี 
 เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มนกัเรียน จาํนวน 2  คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

 ระดับชันการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซึงเป็นกลุ่มนกัเรียน จาํนวน 218 คน 
ส่วนใหญ่มีระดบัชนัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ
มธัยมศึกษาปีที  มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   มธัยมศึกษาปีที  มีจาํนวน  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  .   มธัยมศึกษาปีที  มีจาํนวน  คน  คิดเป็นร้อยละ .  มธัยมศึกษาปีที   มีจาํนวน 

 คน  คิดเป็นร้อยละ .   และระดบัชนัการศึกษา ทีมีจาํนวนน้อยทีสุดคือ มธัยมศึกษาปีที  มี
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
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. ส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  อ.เมือง จ.นครปฐม 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ของกลุ่มผูป้กครองและกลุ่มนกัเรียน ประกอบดว้ย ดา้น
หลกัสูตรและสือการสอน ด้านราคา ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นกระบวนการทาํงาน และดา้นทางกายภาพ ดงัแสดงในตารางที  

 

ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม 
(n = ) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด X  S.D. ระดบั 

1. ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน 3.96 0.66 มาก 

2. ดา้นราคา  3.68 0.77 มาก 

3. ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที 3.82 0.76 มาก 

4. ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 3.44 0.63 มาก 

5. ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 2.77 0.81 ปานกลาง 

6. ดา้นกระบวนการทาํงาน  3.37 0.49 ปานกลาง 

7. ดา้นทางกายภาพ  3.83 0.72 มาก 

รวม 3.55 0.52 มาก 

 

 จากตารางที 5 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = .  
และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัอยู่ในระดบั
มาก  ขอ้ และระดบัปานกลาง  ขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นหลกัสูตรและสือการสอน มากทีสุด 
( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นทางกายภาพ อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  
และ S.D = . ) และให้ความสําคญัในดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) 
ตามลาํดบั 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
หลกัสูตรและสือการสอน 

(n = ) 

ดา้นหลกัสูตรและสือการ
สอน 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1 โรงเรียนมีปรัชญาและ
เป้าหมายชดัเจน
เหมาะสม 

124 267 100 4 6 4.00 0.77 มาก 

(24.8) (53.3) (20.0) (0.8) (1.2)    

2 โรงเรียนมีหลกัสูตรการ
เรียนการสอนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขนั
พืนฐาน  

132 273 83 9 4 4.04 0.76 มาก 

(26.3) (54.5) (16.6) (1.8) (0.8)      

3 บุคลากรครูมีความรู้ 
ความสามารถ มี
จรรยาบรรณเหมาะสม
กบัอาชีพ ครูและมีความ
รับผดิชอบ 

145 234 97 19 6 3.98 0.86 มาก 

(28.9) (46.7) (19.4) (3.8) (1.2)    

4 โรงเรียนมีกิจกรรม
ส่งเสริมพฒันาการของ
นกัเรียนใหก้า้วหนา้ตาม
ศกัยภาพของแต่ละคน  

137 211 123 23 7 3.89 0.90 มาก 

(27.3) (42.1) (24.6) (4.6) (1.4)    

5 โรงเรียนจดัสือ อุปกรณ์ 

และนวตักรรมทีมี
คุณภาพและเพียงพอต่อ
การจดักิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็ก 

153 233 94 14 7 4.02 0.86 มาก 

(30.5) (46.5) (18.8) (2.8) (1.4)    

 

 

 



 

 

35  

 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
หลกัสูตรและสือการสอน (ต่อ) 

(n = ) 

ดา้นหลกัสูตรและสือการ
สอน 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 โรงเรียนจดัสือ อุปกรณ์ 

และนวตักรรมทีมี
คุณภาพและเพียงพอต่อ
การจดักิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็ก 

153 233 94 14 7 4.02 0.86 มาก 

(30.5) (46.5) (18.8) (2.8) (1.4)    

6 โรงเรียนจดัการศึกษา
และบริการอยา่ง
หลากหลายโดยคาํนึงถึง 

ความตอ้งการของ
นกัเรียนและผูป้กครอง 

123 207 142 23 6 3.83 0.89 มาก 

(24.6) (41.3) (28.3) (4.6) (1.2)    

รวม 3.96 0.66 มาก 

 

 จากตารางที  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่ง ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนมีหลกัสูตรการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้
ความสําคญัในด้านโรงเรียนจดัสือ อุปกรณ์ และนวตักรรมทีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจดั
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และให้
ความสาํคญัในดา้นโรงเรียนจดัการศึกษาและบริการอย่างหลากหลายโดยคาํนึงถึง ความตอ้งการ
ของนกัเรียนและผูป้กครองนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ราคา  

(n = ) 

ดา้นราคา 
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

7 โรงเรียนกาํหนด
ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าบริการโดย
คาํนึงถึง คุณภาพของ
การบริการเป็นสาํคญั 

94 235 137 20 15 3.74 0.91 มาก 

(18.8) (46.9) (27.3) (4.0) (3.0)    

8 โรงเรียนเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเรียน
และบริการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

80 221 156 26 18 3.64 0.93 มาก 

(16.0) (44.1) (31.1) (5.2) (3.6)    

9 โรงเรียนจดัใหมี้การ
ผอ่นผนัการชาํระเงิน
ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าบริการ เป็นงวด
ได ้

113 200 114 33 41 3.62 1.15 มาก 

(22.6) (39.9) (22.8) (6.6) (8.2)    

10 ผูป้กครองสามารถเบิก
ค่าเล่าเรียนได ้

133 206 107 30 25 3.78 1.06 มาก 

(26.5) (41.1) (21.4) (6.0) (5.0)    

11 โรงเรียนมีการเก็บค่า
เรียนพิเศษ
นอกเหนือจากเวลาปกติ 

136 191 136 18 20 3.81 1.01 มาก 

(27.1) (38.1) (27.1) (3.6) (4.0)    
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ราคา (ต่อ) 

(n = ) 

ดา้นราคา 
ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

12 โรงเรียนกาํหนด
ค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าบริการทีถูกเมือ
เทียบกบัโรงเรียนอืน ๆ 
ในระดบัเดียวกนั 

110 141 152 65 33 3.46 1.16 มาก 

(22.0) (28.1) (30.3) (13.0) (6.6)    

รวม 3.68 0.77 มาก 

 

จากตารางที  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความสําคญัอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นผูป้กครองสามารถเบิกค่าเล่าเรียนไดม้ากทีสุด ( X  = .  
และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าบริการโดย
คาํนึงถึง คุณภาพของการบริการเป็นสําคญัอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และ
ให้ความสําคญัในด้านโรงเรียนกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าบริการทีถูกเมือเทียบกบั
โรงเรียนอืน ๆ ในระดบัเดียวกนันอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ทาํเลทีตงัและสถานที 

  (n = ) 

ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

13 โรงเรียนตงัอยูใ่นแหล่ง
ชุมชนมีการคมนาคม 
สะดวก 

215 184 81 17 4 4.18 0.88 มาก 

(42.9) (36.7) (16.2) (3.4) (0.8)    
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
ทาํเลทีตงัและสถานที (ต่อ) 

  (n = ) 

ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

14 โรงเรียนตงัอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีดี 

ปราศจากมลภาวะทาง
กลิน เสียงหรือสิงที
เป็นอนัตรายอยู่
ขา้งเคียง 

163 196 106 21 15 3.94 0.99 มาก 

(32.5) (39.1) (21.2) (4.2) (3.0)    

15 โรงเรียนตงัอยูใ่นทาํเล
ทีใกลบ้า้นหรือใกลที้
ทาํงาน 

146 163 87 57 48 3.60 1.28 มาก 

(29.1) (32.5) (17.4) (11.4) (9.6)    

16 โรงเรียนอยูใ่นทาํเลทีมี
รถโดยสารประจาํทาง 

204 198 72 18 9 4.14 0.92 มาก 

(40.7) (39.5) (14.4) (3.6) (1.8)    

17 โรงเรียนมีพืนทีจอดรถ
ทีกวา้งขวางและ
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

117 144 169 49 22 3.57 1.08 มาก 

(23.4) (28.7) (33.7) (9.8) (4.4)    

18 โรงเรียนมีพืนทีสาํหรับ
จอดรถเพือ รับ-ส่ง 

เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

102 154 165 56 24 3.51 1.08 มาก 

(20.4) (30.7) (32.9) (11.2) (4.8)    

รวม 3.82 0.76 มาก 

 

 จากตารางที  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงัและสถานทีโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นโรงเรียนตงัอยูใ่นแหล่งชุมชนมีการ
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คมนาคม สะดวกมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนอยูใ่นทาํเล
ทีมีรถโดยสารประจาํทางอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และให้ความสําคญัใน
ดา้นโรงเรียนมีพืนทีสําหรับจอดรถเพือ รับ-ส่ง เพียงพอต่อความตอ้งการนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ 
S.D = . ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

      (n = ) 

ดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

19 โรงเรียนจดักิจกรรม ที
ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทีดี
ของโรงเรียน 

129 237 114 12 9 3.93 0.86 มาก 

(25.7) (47.3) (22.8) (2.4) (1.8)    

20 โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารป้ายโฆษณา 
แผน่พบั ของโรงเรียน
แก่ผูป้กครองอยา่ง
ต่อเนือง 

112 213 139 24 13 3.77 0.94 มาก 

(22.4) (42.5) (27.7) (4.8) (2.6)    

21 เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง
แสดงความคิดเห็น
เกียวกบัการจดัการเรียน
การสอนของโรงเรียน 

106 184 150 40 21 3.63 1.04 มาก 

(21.2) (36.7) (29.9) (8.0) (4.2)    

22 โรงเรียนสนบัสนุนและ
จดักิจกรรมเพือให้
นกัเรียนและผูป้กครองมี 

กิจกรรมร่วมกนั 

115 178 146 44 18 3.65 1.04 มาก 

(23.0) (35.5) (29.1) (8.8) (3.6)    
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ (ต่อ) 

      (n = ) 

ดา้นโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

23 โรงเรียนแจง้ข่าวสาร
เกียวกบัพฒันาการของ
นกัเรียนใหผู้ป้กครอง 

รับทราบอยา่ง
สมาํเสมอ 

28 52 31 230 160 2.12 1.14 นอ้ย 

(5.6) (10.4) 6.19 (45.9) (31.9)    

24 โรงเรียนมีการจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ
ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน เช่น การจดั
งานเพือพบปะศิษยเ์ก่า
และศิษยปั์จจุบนั การ
จดังานในเทศกาลต่าง 
ๆ เป็นตน้ 

28 227 225 17 4 3.51 0.69 มาก 

(5.6) (45.3) (44.9) (3.4) (0.8)    

รวม 3.44 0.63 มาก 

 

 จากตารางที 9 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่าง ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก  ข้อ และให้ความสําคญัในระดับ น้อย  ข้อโดยให้
ความสาํคญัในดา้นโรงเรียนจดักิจกรรม ทีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทีดีของโรงเรียนมากทีสุด ( X  = .  
และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารป้ายโฆษณา 
แผน่พบั ของโรงเรียนแก่ผูป้กครองอยา่งต่อเนืองอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) 
และให้ความสําคญัในด้านโรงเรียนแจง้ข่าวสารเกียวกบัพฒันาการของนักเรียนให้ผูป้กครอง 
รับทราบอยา่งสมาํเสมอนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 

      (n = ) 

ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

25 ผูบ้ริหารและอาจารย์
มีความรู้ความ 

สามารถ มีวสิัยทศัน์
และ ความมุ่งมนัต่อ
ความสาํเร็จในการ
ทาํงาน 

92 61 62 153 133 2.65 1.45 ปาน
กลาง 

 

(18.4) (12.2) (12.4) (30.5) (26.5)   

26 มีอาจารยผ์ูส้อนทีมี
คุณวฒิุและ
ประสบการณ์
ความสามารถสูง 

28 78 52 313 30 2.52 1.01 นอ้ย 

(5.6) (15.6) (10.4) (62.5) (6.0)   

  

27 บุคลิกภาพ การแต่ง
กายของครูและ
บุคลากร เหมาะสม 

120 220 87 50 24 3.72 1.08 มาก 

(24.0) (43.9) (17.4) (1.0) (4.8)   

  

28 มีอาจารยที์สามารถ
ใหค้าํปรึกษาทงัใน
เรียนและการ
ดาํรงชีวิต 

114 133 122 96 36 3.39 1.23 ปาน
กลาง 

 

(22.8) (26.5) (24.4) (19.2) (7.2)   

29 โรงเรียนมีการจดัครู
ใหบ้ริการดา้น
การจราจร เพือ
อาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่นกัเรียน
และผูป้กครอง 

28 61 28 52 332 1.80 1.29 นอ้ย
ทีสุด 

 

(5.6) (12.2) (5.6) (10.4) (66.3)   
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร (ต่อ) 

      (n = ) 

ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

30 มีการพฒันาบุคลากร
ของโรงเรียนโดยการ
ฝึกอบรมเพิมพูน
ความรู้ อยา่งสมาํเสมอ 

27 68 107 165 134 2.38 1.17 นอ้ย 

(5.4) (13.6) (21.4) (32.9) (26.7)  

    

รวม 2.77 0.81 ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่ม
ตัวอย่าง ให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก  ข้อ ให้ความสําคัญในระดับ ปานกลาง  ข้อ ให้
ความสาํคญัในระดบั นอ้ย  ขอ้และให้ความสําคญัในระดบั นอ้ยทีสุด  ขอ้ โดยให้ความสําคญัใน
ดา้นบุคลิกภาพ การแต่งกายของครูและบุคลากร เหมาะสมมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) 
ใหค้วามสาํคญัในด้านมีอาจารยที์สามารถให้คาํปรึกษาทงัในเรียนและการดาํรงชีวิตอยูใ่นอนัดบั
รองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนมีการจดัครูให้บริการ
ดา้นการจราจร เพืออาํนวยความสะดวกปลอดภยัแก่นกัเรียนและผูป้กครองน้อยทีสุด ( X  = .  
และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นกระบวนการทาํงาน 

      (n = ) 

ดา้นกระบวนการทาํงาน 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

31 มีกระบวนการในการ
รับนกัเรียนเขา้ศึกษา
ง่าย และสะดวก 

0 0 3 328 170 1.67 0.48 นอ้ย
ทีสุด 

  

(0.0) (0.0) (0.6) (65.5) (33.9)   

32 มีการประเมิน
พฒันาการของเด็ก
นกัเรียนโดยใชว้ธีิการ
ทีเหมาะสมกบัเด็กแต่
ละวยั 

131 103 80 46 141 3.07 1.57 ปาน
กลาง 

 

(26.1) (20.6) (16.0) (9.2) (28.1)   

33 มีระบบประกนั
คุณภาพภายในที
ดาํเนินงานอยา่ง
ต่อเนืองและเป็นไป
ตามกฎกระทรวง 

124 267 100 4 6 4.00 0.77 มาก 

(24.8) (53.3) (20.0) (0.8) (1.2)   

  

34 มีกิจกรรมปฐมนิเทศ 

เพอืใหน้กัเรียน
ปรับตวัเขา้กบั
โรงเรียน หรือระบบ
การสอน 

132 273 83 9 4 4.04 0.76 มาก 

(26.3) (54.5) (16.6) (1.8) (0.8)   

  

35 มีการจดัการขอ้มูล
สารสนเทศอยา่ง
ครอบคลุมและทนัต่อ
การใชง้าน 

145 234 97 19 6 3.98 0.86 มาก 

(28.9) (46.7) (19.4) (3.8) (1.2)   

  

รวม 3.37 0.49 ปาน
กลาง 
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 จากตารางที 11 พบวา่ ดา้นกระบวนการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง( X = 3.37 
และ S.D = 0.49) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก 
3 ขอ้ ให้ความสําคญัในระดบั ปานกลาง 1 ขอ้ และให้ความสําคญัในระดบั นอ้ยทีสุด  ขอ้ โดยให้
ความสาํคญัในดา้นมีกิจกรรมปฐมนิเทศ เพือใหน้กัเรียนปรับตวัเขา้กบัโรงเรียน หรือระบบการสอน
มากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นมีระบบประกนัคุณภาพภายในที
ดาํเนินงานอย่างต่อเนืองและเป็นไปตามกฎกระทรวงอยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ 
S.D = . ) และใหค้วามสําคญัในดา้นโรงเรียนมีการจดัครูให้บริการดา้นมีกระบวนการในการรับ
นกัเรียนเขา้ศึกษาง่าย และสะดวกนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . )  

 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นทางกายภาพ 

      (n = ) 

ดา้นทางกายภาพ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

36 มีสภาพแวดลอ้มทีเอือ
ต่อการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานทีเหมาะสม 

137 211 123 23 7 3.89 0.91 มาก 

(27.3) (42.1) (24.6) (4.6) (1.4)   

  

37 อาคารเรียนและอาคาร
ต่างๆแขง็แรง มนัคง 
ปลอดภยั มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพ
ทีดีอยูเ่สมอ 

153 233 94 14 7 4.02 0.86 มาก 

(30.5) (46.5) (18.8) (2.8) (1.4)   

  

38 บรรยากาศโดยรอบร่ม
รืนมีการปลูกตน้ไมแ้ละ
พืชประดบัต่างๆสวยงาม 

123 207 142 23 6 3.83 0.89 มาก 

(24.6) (41.3) (28.3) (4.6) (1.2) 

     

39 โรงเรียนมีมาตรการ 

และอุปกรณ์ในการ
รักษาความปลอดภยั
สาํหรับ นกัเรียน 

94 235 137 20 15 3.74 0.91 มาก 

(18.8) (46.9) (27.3) (4.0) (3.0) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นทางกายภาพ (ต่อ) 

      (n = ) 

ดา้นทางกายภาพ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

40 มีหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบติัการ 
หอ้งสมุด  พืนทีสีเขียว 

และสิงอาํนวยความ
สะดวกเพียงพอและ อยู่
ในสภาพใชก้ารไดดี้ 

80 221 156 26 18 3.64 0.93 มาก 

(16.0) (44.1) (31.1) (5.2) (3.6) 

      

รวม 3.83 0.72 มาก 

 

 จากตารางที  พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก( X = 3.  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแล้ว พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้
ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยให้ความสําคญัในดา้นอาคารเรียนและอาคารต่างๆแข็งแรง 
มนัคง ปลอดภยั มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพทีดีอยู่เสมอมากทีสุด ( X  = .  และ 
S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นมีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานทีเหมาะสม
อยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ S.D = . ) และให้ความสําคญัในดา้นมีห้องเรียน 
ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด   พืนทีสีเขียว และสิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอและ  อยู่ในสภาพ   
ใชก้ารไดดี้นอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
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. การตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  
ของกลุ่มผูป้กครองและกลุ่มนกัเรียน ประกอบดว้ย ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหน้าทีของครู ดา้น
งานวิจยั/งานบริการวิชาการ  ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบั
ผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั ดงัแสดงในตารางที  

 
ตารางที  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยรวม 

(n = ) 

การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ X  S.D. ระดบั 

1. ดา้นงานสอน 3.80 0.71 มาก 

2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 3.75 0.75 มาก 

3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ 3.82 0.79 มาก 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และ
โรงเรียนกบัผูป้กครอง 

3.89 0.76 มาก 

5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 3.88 0.75 มาก 

6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 3.90 0.62 มาก 

รวม 3.84 0.65 มาก 

 

จากตารางที  พบวา่ การตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = .  และ S.D = 0. ) 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทุก ขอ้ โดยให้
ความสาํคญัในดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยัมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ใหค้วามสําคญัใน
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน   และโรงเรียนกบัผูป้กครองอยู่ในอนัดบัรองลงมา 
( X  = .  และ S.D = . ) และให้ความสําคญัในดา้นบทบาทหนา้ทีของครูนอ้ยทีสุด ( X  = .  
และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที 4 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงาน
สอน 

(n = ) 

ดา้นงานสอน 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1 มีการจดัการเรียนการสอน
ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
โดยมีการจดัทาํ ประมวล
การสอนและแผนการ
จดัการเรียนรู้ /ออกแบบ
การเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบั 

ปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  

และอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน  

113 200 114 33 41 3.62 1.145 มาก 

(22.6) (39.9) (22.8) (6.6) (8.2) 

      

2 มีการส่งเสริมทกัษะการ
เรียนรู้ ส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ สมรรถนะของ
ผูเ้รียนและให้โอกาส
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการ
ปฏิบติัทงัในและนอก
หอ้งเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิ
ตามเกณฑม์าตรฐาน   

133 206 107 30 25 3.78 1.060 มาก 

(26.5) (41.1) (21.4) (6.0) (5.0) 
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ตารางที 4 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงาน
สอน (ต่อ) 

 (n = ) 

ดา้นงานสอน 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

3 มีการผลิตและพฒันาสือ 
นวตักรรม เทคโนโลยี 
เพือใชป้ระกอบการ
เรียนรู้  และมีเครืองมือ
วดัและประเมินผลที
หลากหลายนาํไปใช้
ถูกตอ้งเหมาะสม  และ
ประเมินผูเ้รียนตาม
สภาพเป็นจริง  

136 191 136 18 20 3.81 1.01 มาก 

(27.1) (38.1) (27.1) (3.6) (4.0)    

4 การจดัการเรียนการสอน
มุ่งใหเ้ด็กใหมี้พฒันาการ
ทางร่างกายอารมณ์
สังคมและสติปัญญา 

110 141 152 65 33 3.46 1.16 มาก 

(22.0) (28.1) (30.3) (13.0) (6.6)    

5 มีการสอนภาษาองักฤษ
โดยครูต่างประเทศ
เจา้ของภาษา 

215 184 81 17 4 4.18 0.88 มาก 

(42.9) (36.7) (16.2) (3.4) (0.8)    

6 มีการเนน้การปลูกฝัง
เด็กใหมี้คุณธรรมและ
จริยธรรมเพือให้เด็กมี
การพฒันาจิตใจและมี
ความซือสัตย ์

163 196 106 21 15 3.94 0.99 มาก 

(32.5) (39.1) (21.2) (4.2) (3.0)    

รวม 3.80 0.71 มาก 
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 จากตารางที  พบวา่ การตดัสินใจ ดา้นงานสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก( X = .  
และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมาก
ทุก ขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นมีการสอนภาษาองักฤษโดยครูต่างประเทศเจา้ของภาษามากทีสุด 
( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นมีการเนน้การปลูกฝังเด็กให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเพือให้เด็กมีการพฒันาจิตใจและมีความซือสัตยอ์ยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .  และ 
S.D = . ) และให้ความสําคญัในด้านการจดัการเรียนการสอนมุ่งให้เด็กให้มีพฒันาการทาง
ร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้าน
บทบาทหนา้ทีของครู 

(n = ) 

ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

7 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม 

และปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณของ
วชิาชีพ 

146 163 87 57 48 3.60 1.28 มาก 

(29.1) (32.5) (17.4) (11.4) (9.6)    

8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบั
ผูเ้รียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน  

204 198 72 18 9 4.14 0.92 มาก 

(40.7) (39.5) (14.4) (3.6) (1.8)    

9 ครูมีความมุ่งมนัและ
อุทิศตนในการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน 

117 144 169 49 22 3.57 1.08 มาก 

(23.4) (28.7) (33.7) (9.8) (4.4)    

10 ครูมีการแสวงหาความรู้
และเทคนิควธีิการ
ใหม่ๆ เป็นประจาํ รับ
ฟังความคิดเห็น ยอมรับ
การเปลียนแปลง ใจ
กวา้ง 

102 154 165 56 24 3.51 1.08 มาก 

(20.4) (30.7) (32.9) (11.2) (4.8)    
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้น
บทบาทหนา้ทีของครู (ต่อ) 

(n = ) 

ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

11 ครูแจง้ผลการเรียนใหเ้ด็ก
ทราบเป็นระยะเพือให้
เด็กประเมิน
ความสามารถของตนเอง 

129 

(25.7) 

237 

(47.3) 

114 

(22.8) 

12 

(2.4) 

9 

(1.8) 

3.93 0.86 มาก 

   

12 ครูมีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

112 

(22.4) 

213 

(42.5) 

139 

(27.7) 

24 

(4.8) 

13 

(2.6) 

3.77 0.94 มาก 

   

รวม 3.75 0.75 มาก 

 

 จากตารางที 5 พบวา่ การตดัสินใจ ดา้นบทบาทหนา้ทีของครูโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก
( X = .75 และ S.D = 0. 5) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความสําคญัอยูใ่น
ระดบัมากทุก ขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นครูมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 
มากทีสุด ( X  = . 4 และ S.D = .92) ให้ความสําคญัในดา้นครูแจง้ผลการเรียนให้เด็กทราบเป็น
ระยะเพือให้เด็กประเมินความสามารถของตนเองอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = . 3 และ S.D = .86) 
และให้ความสาํคญัในด้านครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจาํ รับฟัง
ความคิดเห็น ยอมรับการเปลียนแปลง ใจกวา้งนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้น
งานวจิยั / งานบริการวชิาการ 

  (n = ) 

ดา้นงานวิจยั / งานบริการ
วชิาการ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

13 มีการดาํเนินการวิจยัใน
ชนัเรียนหรืองาน
สร้างสรรคน์วตักรรม
การศึกษาเพือพฒันาการ
เรียนรู้ 

106 184 150 40 21 3.63 1.04 มาก 

(21.2) (36.7) (29.9) (8.0) (4.2) 

      

14 มีการนาํนกัเรียนเขา้ร่วม
การแข่งขนั โครงการ
บริการวชิาการอยา่งนอ้ย 
1 ครังต่อปีการศึกษา 

116 178 145 44 18 3.66 1.04 มาก 

(23.2) (35.5) (28.9) (8.8) (3.6)    

15 มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนอง
ความสามารถทาง
วชิาการและ ความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้รียน 

133 199 130 28 11 3.83 0.96 มาก 

(26.5) (39.7) (25.9) (5.6) (2.2) 

      

16 มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
และตอบสนอง
ความสามารถพิเศษ และ
ความถนดั ของผูเ้รียนให้
เตม็ตามศกัยภาพ 

155 185 129 17 15 3.89 0.98 มาก 

(30.9) (36.9) (25.7) (3.4) (3.0) 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้าน
งานวจิยั / งานบริการวชิาการ (ต่อ) 

  (n = ) 

ดา้นงานวิจยั / งานบริการ
วชิาการ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

17 มีการจดักิจกรรมส่งเสริม
ดา้นศิลปะ  ดนตรี/
นาฏศิลป์  และกีฬา/
นนัทนาการ 

152 209 114 16 10 3.95 0.92 มาก 

(30.3) (41.7) (22.8) (3.2) (2.0) 

      

18 มีการจดักิจกรรมสืบสาน
และสร้างสรรค ์
วฒันธรรม ประเพณี   

และภูมิปัญญาไทย 

140 249 84 17 11 3.98 0.88 มาก 

(27.9) (49.7) (16.8) (3.4) (2.2) 

      

รวม 3.82 0.79 มาก 

 

 จากตารางที  พบว่า การตดัสินใจ ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการโดยรวม อยู่ใน
ระดบัมาก( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแล้ว พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้
ความสําคญัอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยให้ความสําคญัในด้านมีการจดักิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค ์วฒันธรรม ประเพณี   และภูมิปัญญาไทยมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้
ความสําคญัในดา้นมีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  และกีฬา/นนัทนาการอยู่
ในอนัดบัรองลงมา ( X  = . 5  และ S.D = .915) และให้ความสําคญัในดา้นมีการดาํเนินการวิจยั
ในชนัเรียนหรืองานสร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษาเพือพฒันาการเรียนรู้นอ้ยทีสุด ( X  = .  และ 
S.D = . ) ตามลาํดบั 
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

  (n = ) 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน และ
โรงเรียนกบัผูป้กครอง 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

19 มีการสนบัสนุนงานของ
ชุมชน เช่น การ
ใหบ้ริการดา้นอาคาร
สถานที เครืองอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ 

148 257 71 15 10 4.03 0.86 มาก 

(29.5) (51.3) (14.2) (3.0) (2.0) 

      

21 มีการปรับปรุงหลกัสูตร
และการเรียนการสอน
ตามความตอ้งการของ
ชุมชน 

137 237 98 18 11 3.94 0.90 มาก 

(27.3) (47.3) (19.6) (3.6) (2.2) 

      

20 โรงเรียนเป็นแหล่ง
วทิยาการในการ
แสวงหาความรู้และ
บริการชุมชน 

122 240 105 18 16 3.87 0.93 มาก 

(24.4) (47.9) (21.0) (3.6) (3.2) 

      

22 โรงเรียนและชุมชนมี
การแลกเปลียนเรียนรู้
ร่วมกนั 

127 217 121 18 18 3.83 0.97 มาก 

(25.3) (43.3) (24.2) (3.6) (3.6) 

      

23 มีการนาํแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถิน
ในชุมชนมาใชใ้นการ
เรียนการสอน 

110 210 148 23 10 3.77 0.91 มาก 

(22.0) (41.9) (29.5) (4.6) (2.0) 

      

รวม 3.89 0.76 มาก 
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 จากตารางที  พบวา่ การตดัสินใจ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และ
โรงเรียนกบัผูป้กครองโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็น
รายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุก ขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นมี
การสนบัสนุนงานของชุมชน เช่น การใหบ้ริการดา้นอาคารสถานที เครืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ
มากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นมีการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียน
การสอนตามความตอ้งการของชุมชนอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .   และ S.D = . ) และให้
ความสําคญัในดา้นมีการนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถินในชุมชนมาใช้ในการเรียนการสอน
นอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 

 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงาน
อาหารและโภชนาการ 

  (n = ) 

ดา้นงานอาหารและ
โภชนาการ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

24 จดับริการอาหารเสริม
และอาหารกลางวนัที
สะอาดและมีคุณค่าตาม
หลกัโภชนาการและมี
ปริมาณเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของเด็ก 

108 200 162 24 7 3.75 0.89 มาก 

(21.6) (39.9) (32.3) (4.8) (1.4) 

      

25 มีการจดัเตรียมอาหาร
กลางวนัทีสดและใหม่อยู่
เสมอ 

111 247 115 22 6 3.87 0.85 มาก 

(22.2) (49.3) (23.0) (4.4) (1.2) 

      

26 มีป้ายติดรายการอาหาร
กลางวนัไวอ้ยา่งชดัเจน 

159 208 108 14 12 3.97 0.93 มาก 

(31.7) (41.5) (21.6) (2.8) (2.4)       

27 มีการฝึกสุขนิสัยทีดีใน
การรับประทานอาหาร 

108 241 122 15 15 3.82 0.91 มาก 

(21.6) (48.1) (24.4) (3.0) (3.0)       
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงาน
อาหารและโภชนาการ (ต่อ) 

  (n = ) 

ดา้นงานอาหารและ
โภชนาการ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 

X  S.D. ระดบั มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

28 จดัเตรียมอาหารโดย
คาํนึงถึงความตอ้งการ
และความชอบของเด็ก 

เช่น ขนาด สี กลิน รส 

152 213 106 22 8 3.96 0.91 มาก 

(30.3) (42.5) (21.2) (4.4) (1.6) 

      

รวม 3.88 0.75 มาก 

 

 จากตารางที  พบวา่ การตดัสินใจ ดา้นงานอาหารและโภชนาการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความสําคญัอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นมีป้ายติดรายการอาหารกลางวนัไวอ้ยา่งชดัเจนมากทีสุด 
( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นจดัเตรียมอาหารโดยคาํนึงถึงความตอ้งการและ
ความชอบของเด็ก เช่น ขนาด สี กลิน รส อยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .   และ S.D = . ) และ
ใหค้วามสาํคญัในด้านจดับริการอาหารเสริมและอาหารกลางวนัทีสะอาดและมีคุณค่าตามหลกั
โภชนาการและมีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของเด็กนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) 
ตามลาํดบั 

 

ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงาน
ดา้นสุขภาพอนามยั 

  (n = ) 

ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

29 มีการตรวจสุขภาพเด็ก
เป็นประจาํ 

141 216 111 22 11 3.91 0.93 มาก 

(28.1) (43.1) (22.2) (4.4) (2.2)       
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ตารางที  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงาน
ดา้นสุขภาพอนามยั (ต่อ) 

  (n = ) 

ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) 
X  S.D. ระดบั มาก

ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

30 แจง้บนัทึกสุขภาพและ
การเจริญเติบโตของเด็ก
ใหผู้ป้กครองทราบทุก
ภาคเรียน 

215 185 77 16 8 4.16 0.91 มาก 

(42.9) (36.9) (15.4) (3.2) (1.6) 

      

31 โรงเรียนมีขอ้กาํหนด
เกียวกบัเด็กป่วยเพือ
ไม่ใหส่้งผลต่อเด็ก
สุขภาพดี 

158 210 111 14 8 3.99 0.89 มาก 

(31.5) (41.9) (22.2) (2.8) (1.6) 

      

32 มีครูทีมีความรู้
ความสามารถในเรือง
การปฐมพยาบาลประจาํ
อยูที่หอ้งพยาบาล 

166 193 101 27 14 3.94 0.99 มาก 

(33.1) (38.5) (20.2) (5.4) (2.8) 

      

33 มีกิจกรรมทีปลูกฝังและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามยั
แก่เด็กหลายรูปแบบ 

64 159 244 34 0 3.50 0.80 มาก 

(12.8) (31.7) (48.7) (6.8) (0.0) 

      

รวม 3.90 0.62 มาก 

 

 จากตารางที  พบว่า การตดัสินใจ ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( X = .  และ S.D = 0. ) เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความสําคญัอยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในด้านแจง้บนัทึกสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กให้
ผูป้กครองทราบทุกภาคเรียนมากทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียน
มีขอ้กาํหนดเกียวกบัเด็กป่วยเพือไม่ใหส่้งผลต่อเด็กสุขภาพดีอยูใ่นอนัดบัรองลงมา ( X  = .   และ 
S.D = . ) และใหค้วามสาํคญัในดา้นมีกิจกรรมทีปลูกฝังและส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่เด็กหลาย
รูปแบบนอ้ยทีสุด ( X  = .  และ S.D = . ) ตามลาํดบั 



 

 

57  

 

. การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐานเพือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  โดยใชส้ถิติ  t-Test สําหรับตวัแปรกลุ่มยอ่ย  
กลุ่ม และกรณีตวัแปรกลุ่มย่อยมากกว่า  กลุ่ม ใช้สถิติ F-Test เพือวิเคราะห์ความแตกต่างของตวั
แปรในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบพหุคูณดว้ยวิธี Least 

Significance Difference (LSD) และหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อกบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยแปลง
ผลค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน สาํหรับการศึกษาครังนี ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานไว ้ดงันี 

 สมมติฐานท ี  ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองของนักเรียนทีศึกษาในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ได้แก่ เพศ อายุอาชีพ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง และจาํนวนเด็กนกัเรียนทีมี
ภาระดูแล ทีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยได ้ดงันี 
 สมมติฐานท ี .  เพศทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนัสามารถเขียน
สมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): เพศทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): เพศทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั 

 

ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามเพศของกลุ่มผูป้กครอง 

 

ตวัแปรตาม เพศ n X  S.D. t Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ
โดยรวม 

ชาย 112 4.00 0.53 2.30* 0.02 แตกต่าง 

หญิง 171 3.83 0.65 

    

ดา้นงานสอน 
ชาย 112 3.96 0.64 1.75 0.08 ไม่แตกต่าง 

หญิง 171 3.82 0.69     

ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

ชาย 112 3.88 0.63 2.21* 0.03 แตกต่าง 

หญิง 171 3.69 0.75     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามเพศของกลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม เพศ n X  S.D. t Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้น งานวจิยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

ชาย 112 3.93 0.71 1.27 0.20 ไม่แตกต่าง 

หญิง 171 3.81 0.77 

    

 ดา้นความ 

สัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

ชาย 112 4.06 0.59 1.98* 0.05 แตกต่าง 

หญิง 171 3.90 0.72  

  

ดา้นงานอาหาร
และโภชนาการ 

ชาย 112 4.08 0.64 2.49* 0.01 แตกต่าง 

หญิง 171 3.86 0.76     

ดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั 

ชาย 112 4.07 0.54 2.48* 0.01 แตกต่าง 

หญิง 171 3.89 0.67     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามเพศ 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ส่วนการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อโดยรวม การตดัสินใจเลือกเรียนดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยพบว่า เพศชายมีการ
ตดัสินใจเลือกเรียนต่อมากกวา่เพศหญิง 
 สมมติฐานท ี .  อายทีุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนัสามารถเขียน
สมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): อายทีุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): อายทีุแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั 
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามอายขุองกลุ่มผูป้กครอง 

 

ตวัแปรตาม อาย ุ n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ
โดยรวม 

26-35 ปี 8 4.08 0.53 0.62 0.54 ไม่แตกต่าง 

36-45   ปี  142 3.91 0.66     

มากกวา่ 45 ปี 133 3.86 0.56     

รวม 283 3.90 0.61     

 ดา้นงานสอน 

26-35 ปี 8 4.00 0.67 1.92 0.15 ไม่แตกต่าง 

36-45   ปี  142 3.95 0.70    

มากกวา่ 45 ปี 133 3.79 0.63    

รวม 283 3.88 0.67     

ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

26-35 ปี 8 3.88 0.69 0.10 0.90 ไม่แตกต่าง 

36-45   ปี  142 3.77 0.76     

มากกวา่ 45 ปี 133 3.76 0.66     

รวม 283 3.77 0.71     

 ดา้นงานวิจยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

26-35 ปี 8 4.06 0.58 1.17 0.31 ไม่แตกต่าง 

36-45   ปี  142 3.91 0.78     

มากกวา่ 45 ปี 133 3.79 0.72     

รวม 283 3.86 0.75     

 ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

26-35 ปี 8 4.05 0.46 0.28 0.76 ไม่แตกต่าง 

36-45   ปี  142 3.99 0.70    

มากกวา่ 45 ปี 133 3.93 0.67    

รวม 283 3.96 0.68 
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามอายขุองกลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม อาย ุ n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นงาน
อาหารและ
โภชนาการ 

26-35 ปี 8 4.30 0.49 0.99 0.37 ไม่แตกต่าง 

36-45   ปี  142 3.93 0.77     

มากกวา่ 45 ปี 133 3.94 0.68     

รวม 283 3.95 0.72     

ดา้นงานดา้น
สุขภาพ
อนามยั 

26-35 ปี 8 4.18 0.54 0.49 0.61 ไม่แตกต่าง 

36-45   ปี  142 3.95 0.67    

มากกวา่ 45 ปี 133 3.96 0.59    

รวม 283 3.96 0.63     

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
อาย ุพบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และ
โรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 

 สมมติฐานท ี .  อาชีพทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนัสามารถ
เขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): อาชีพทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): อาชีพทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั 
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามอาชีพของกลุ่มผูป้กครอง 

 
ตวัแปรตาม อาชีพ n X  S.D. F Sig. ทดสอบ

สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ
โดยรวม 

รับราชการ  99 3.99 0.56 0.93 0.46 ไม่แตกต่าง 

ธุรกิจส่วนตวั 102 3.85 0.68     

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ  

14 3.73 0.70     

เกษตรกร 5 3.90 0.11     

รับจา้ง   45 3.83 0.62     

อืนๆ 18 3.89 0.35     

รวม 283 3.90 0.61     

ดา้นงานสอน 

รับราชการ  99 3.94 0.66 0.58 0.72 ไม่แตกต่าง 

ธุรกิจส่วนตวั 102 3.89 0.74    

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ  

14 3.81 0.61   

 

เกษตรกร 5 3.87 0.18    

รับจา้ง   45 3.74 0.70    

อืนๆ 18 3.90 0.26    

รวม 283 3.88 0.67     

ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

รับราชการ  99 3.91 0.62 1.38 0.23 ไม่แตกต่าง 

ธุรกิจส่วนตวั 102 3.71 0.82     

พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ  

14 3.65 0.85     

เกษตรกร 5 3.77 0.45     

รับจา้ง   45 3.64 0.70     

อืนๆ 18 3.67 0.32     

รวม 283 3.77 0.71     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามอาชีพของกลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม อาชีพ n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นงานวิจยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

รับราชการ  99 4.02 0.68 1.53 0.18 ไม่แตกต่าง 

ธุรกิจส่วนตวั 102 3.77 0.83     

พนกังานรัฐวสิาหกิจ  14 3.73 0.64     

เกษตรกร 5 3.80 0.66     

รับจา้ง   45 3.74 0.78     

อืนๆ 18 3.87 0.53     

รวม 283 3.86 0.75     

ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

รับราชการ  99 4.06 0.65 1.13 0.34 ไม่แตกต่าง 

ธุรกิจส่วนตวั 102 3.88 0.73    

พนกังานรัฐวสิาหกิจ  14 3.71 0.90    

เกษตรกร 5 4.08 0.11    

รับจา้ง   45 4.00 0.63    

อืนๆ 18 3.99 0.42    

รวม 283 3.96 0.68     

ดา้นงานอาหาร
และ

โภชนาการ 

รับราชการ  99 4.03 0.67 0.67 0.65 ไม่แตกต่าง 

ธุรกิจส่วนตวั 102 3.92 0.73     

พนกังานรัฐวสิาหกิจ  14 3.71 0.73     

เกษตรกร 5 3.72 0.11     

รับจา้ง   45 3.94 0.88     

อืนๆ 18 3.89 0.60     

รวม 283 3.95 0.72     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามอาชีพของกลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม อาชีพ n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นงานดา้น
สุขภาพ
อนามยั 

รับราชการ  99 4.01 0.58 0.63 0.68 ไม่แตกต่าง 

ธุรกิจส่วนตวั 102 3.95 0.70    

พนกังานรัฐวสิาหกิจ  14 3.74 0.81    

เกษตรกร 5 4.16 0.22    

รับจา้ง   45 3.91 0.62    

อืนๆ 18 4.01 0.43    

รวม 283 3.96 0.63     

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
อาชีพ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน ดา้น
บทบาทหน้าทีของครู ด้านงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 

 สมมติฐานท ี .  สถานภาพสมรสทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั
สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลัก (H ): สถานภาพสมรสทีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): สถานภาพสมรสทีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
แตกต่างกนั 
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามสถานภาพสมรสของกลุ่ม
ผูป้กครอง 

 

ตวัแปรตาม สถานภาพสมรส n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ
โดยรวม 

โสด 21 3.92 0.39 0.48 0.69 ไม่แตกต่าง 

สมรส 230 3.90 0.63     

หมา้ย/หยา่ร้าง  21 3.93 0.58     

แยกกนัอยู ่ 11 3.68 0.65     

รวม 283 3.90 0.61     

 ดา้นงานสอน 

โสด 21 3.75 0.63 0.38 0.77 ไม่แตกต่าง 

สมรส 230 3.88 0.68    

หมา้ย/หยา่ร้าง  21 3.95 0.66    

แยกกนัอยู ่ 11 3.83 0.71    

รวม 283 3.88 0.67     

 ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

โสด 21 3.90 0.49 1.55 0.20 ไม่แตกต่าง 

สมรส 230 3.77 0.72     

หมา้ย/หยา่ร้าง  21 3.79 0.69     

แยกกนัอยู ่ 11 3.35 0.83     

รวม 283 3.77 0.71     

 ดา้นงานวิจยั 
/ งานบริการ
วชิาการ 

โสด 21 3.68 0.75 0.93 0.43 ไม่แตกต่าง 

สมรส 230 3.87 0.75     

หมา้ย/หยา่ร้าง  21 4.05 0.64     

แยกกนัอยู ่ 11 3.74 0.83     

รวม 283 3.86 0.75     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามสถานภาพสมรสของกลุ่ม
ผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม สถานภาพสมรส n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

 ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

โสด 21 4.05 0.57 1.18 0.32 ไม่แตกต่าง 

สมรส 230 3.97 0.70    

หมา้ย/หยา่ร้าง  21 3.94 0.59    

แยกกนัอยู ่ 11 3.60 0.63    

รวม 283 3.96 0.68     

 ดา้นงาน
อาหารและ
โภชนาการ 

โสด 21 4.00 0.59 0.10 0.96 ไม่แตกต่าง 

สมรส 230 3.95 0.74     

หมา้ย/หยา่ร้าง  21 3.92 0.70     

แยกกนัอยู ่ 11 3.85 0.63     

รวม 283 3.95 0.72     

 ดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั 

โสด 21 4.13 0.31 1.17 0.32 ไม่แตกต่าง 

สมรส 230 3.96 0.65    

หมา้ย/หยา่ร้าง  21 3.90 0.59    

แยกกนัอยู ่ 11 3.71 0.74    

รวม 283 3.96 0.63     

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
สถานภาพสมรส พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน 
ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นงานวจิยั / งานบริการวชิาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 
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 สมมติฐานท ี .  ระดบัการศึกษาสูงสุดทีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
แตกต่างกนัสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): ระดบัการศึกษาสูงสุดทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): ระดบัการศึกษาสูงสุดทีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
แตกต่างกนั 

 
ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของ

กลุ่มผูป้กครอง  

 

ตวัแปรตาม ระดบัการศึกษาสูงสุด n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษา
ต่อโดยรวม 

ตาํกวา่หรือเทียบเท่า
มธัยมศึกษาตอนตน้  

14 4.27 0.57 2.91* 0.01 แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 3.68 0.65     

อนุปริญญา / ปวส. 51 3.78 0.52     

ปริญญาตรี 118 3.94 0.64     

สูงกวา่ปริญญาตรี  65 3.95 0.56     

อืนๆ 4 3.48 0.51     

รวม 283 3.90 0.61     

ดา้นงานสอน 

ตาํกวา่หรือเทียบเท่า
มธัยมศึกษาตอนตน้  

14 4.26 0.64 2.49* 0.03 แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 3.81 0.68    

อนุปริญญา / ปวส. 51 3.65 0.43    

ปริญญาตรี 118 3.94 0.73    

สูงกวา่ปริญญาตรี  65 3.89 0.68    

อืนๆ 4 3.67 0.77    

รวม 283 3.88 0.67     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของ
กลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม ระดบัการศึกษาสูงสุด n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

ตาํกวา่หรือเทียบเท่า
มธัยมศึกษาตอนตน้  

14 4.30 0.59 6.16* 0.00 แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 3.32 0.78     

อนุปริญญา / ปวส. 51 3.60 0.66     

ปริญญาตรี 118 3.82 0.74     

สูงกวา่ปริญญาตรี  65 3.91 0.53     

อืนๆ 4 3.33 0.38     

รวม 283 3.77 0.71     

 ดา้นงานวิจยั 
/ งานบริการ
วชิาการ 

ตาํกวา่หรือเทียบเท่า
มธัยมศึกษาตอนตน้  

14 4.27 0.71 2.41* 0.04 แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 3.65 0.72     

อนุปริญญา / ปวส. 51 3.67 0.64     

ปริญญาตรี 118 3.92 0.77     

สูงกวา่ปริญญาตรี  65 3.94 0.75     

อืนๆ 4 3.67 0.77     

รวม 283 3.86 0.75     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของ
กลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม ระดบัการศึกษาสูงสุด n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

 ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

ตาํกวา่หรือเทียบเท่า
มธัยมศึกษาตอนตน้  

14 4.24 0.60 1.47 0.20 ไม่แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 3.81 0.85    

อนุปริญญา / ปวส. 51 3.85 0.63    

ปริญญาตรี 118 4.01 0.71    

สูงกวา่ปริญญาตรี  65 4.00 0.57    

อืนๆ 4 3.60 0.69    

รวม 283 3.96 0.68     

ดา้นงาน
อาหารและ
โภชนาการ 

ตาํกวา่หรือเทียบเท่า
มธัยมศึกษาตอนตน้  

14 4.23 0.69 2.17 0.06 ไม่แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 3.75 0.77     

อนุปริญญา / ปวส. 51 3.98 0.63     

ปริญญาตรี 118 4.00 0.72     

สูงกวา่ปริญญาตรี  65 3.91 0.77     

อืนๆ 4 3.10 0.12     

รวม 283 3.95 0.72     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของ
กลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม ระดบัการศึกษาสูงสุด n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นงานดา้น
สุขภาพ
อนามยั 

ตาํกวา่หรือเทียบเท่า
มธัยมศึกษาตอนตน้  

14 4.29 0.55 2.35* 0.04 แตกต่าง 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 3.72 0.70    

อนุปริญญา / ปวส. 51 3.94 0.61    

ปริญญาตรี 118 3.97 0.67    

สูงกวา่ปริญญาตรี  65 4.03 0.51    

อืนๆ 4 3.50 0.35    

รวม 283 3.96 0.63     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
และโรงเรียนกบัผูป้กครอง และดา้นงานอาหารและโภชนาการ ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหน้าทีของครู ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ และดา้นงาน
ดา้นสุขภาพอนามยัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  จึงไดท้ดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 25 
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ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ 

 

การ
ตดัสิน 

ใจเลือก
ศึกษา
ต่อ 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

Mean 

ตาํกวา่
หรือ

เทียบเท่า
มธัยม 

ศึกษา
ตอนตน้  

มธัยม 

ศึกษา
ตอน
ปลาย 

อนุปริญ
ญา / 
ปวส. 

ปริญ 

ญาตรี 

สูงกวา่
ปริญ 

ญาตรี  

อืนๆ 

4.27 3.68 3.78 3.94 3.95 3.48 

ตาํกวา่หรือ
เทียบเท่า
มธัยมศึกษา 
ตอนตน้  

4.27 - 0.59* 0.48* 0.32 0.32 0.79* 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.68 - - -0.10  -0.27*  -0.27* 0.20 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

3.78 - - - -0.16 -0.17 0.30 

ปริญญาตรี 3.94 - - - - 0.00 0.47 

สูงกวา่
ปริญญาตรี  

3.95 - - - - - 0.47 

อืนๆ 3.48 - - - - - - 
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ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
งาน
สอน 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

Mean 

ตาํกวา่
หรือ

เทียบเท่า
มธัยม 

ศึกษา
ตอนตน้  

มธัยม 

ศึกษาตอน
ปลาย 

อนุปริญ 

ญา / 
ปวส. 

ปริญ 

ญาตรี 

สูงกวา่
ปริญ 

ญาตรี  

อืนๆ 

4.26 3.81 3.65 3.94 3.89 3.67 

ตาํกวา่หรือ
เทียบเท่า
มธัยมศึกษา 
ตอนตน้  

4.26 - 0.45* 0.61* 0.32 0.37 0.60 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.81 - - 0.16 -0.13 -0.08 0.15 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

3.65 - - -  -0.29* -0.24 -0.01 

ปริญญาตรี 3.94 - - - - 0.06 0.28 

สูงกวา่
ปริญญาตรี  

3.89 - - - - - 0.22 

อืนๆ 3.67 - - - - - - 
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ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
บทบาท
หนา้ที
ของครู 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

Mean 

ตาํกวา่
หรือ

เทียบเท่า
มธัยม 

ศึกษา
ตอนตน้  

มธัยม 

ศึกษา
ตอน
ปลาย 

อนุปริญ 

ญา / 
ปวส. 

ปริญ 

ญาตรี 

สูงกวา่
ปริญ 

ญาตรี  

อืนๆ 

4.30 3.32 3.60 3.82 3.91 3.33 

ตาํกวา่หรือ
เทียบเท่า
มธัยมศึกษา 
ตอนตน้  

4.30 - 0.98* 0.70* 0.47* 0.38 0.96* 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.32 - - -0.28  -0.51*  -0.60* -0.02 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

3.60 - - -  -0.23*  -0.31* 0.26 

ปริญญาตรี 3.82 - - - - -0.09 0.49 

สูงกวา่
ปริญญาตรี  

3.91 - - - - - 0.58 

อืนๆ 3.33 - - - - - - 
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ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
งานวจิยั 

/ งาน
บริการ
วชิาการ 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

Mean 

ตาํกวา่
หรือ

เทียบเท่า
มธัยม 

ศึกษา
ตอนตน้  

มธัยม 

ศึกษา
ตอน
ปลาย 

อนุปริญ 

ญา / 
ปวส. 

ปริญ 

ญาตรี 

สูงกวา่
ปริญ 

ญาตรี  

อืนๆ 

4.27 3.65 3.67 3.92 3.94 3.67 

ตาํกวา่หรือ
เทียบเท่า
มธัยมศึกษา
ตอนตน้  

4.27 - 0.62* 0.61* 0.36 0.34 0.61 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.65 - - -0.02 -0.26 -0.29 -0.02 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

3.67 - - -  -0.25* -0.27 0.00 

ปริญญาตรี 3.92 - - - - -0.02 0.25 

สูงกวา่
ปริญญาตรี  

3.94 - - - - - 0.27 

อืนๆ 3.67 - - - - - - 
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ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบั
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
งาน
ดา้น

สุขภาพ
อนามยั 

ระดบั
การศึกษา
สูงสุด 

Mean 

ตาํกวา่
หรือ

เทียบเท่า
มธัยม 

ศึกษา
ตอนตน้  

มธัยม 

ศึกษา
ตอน
ปลาย 

อนุปริญ 

ญา / 
ปวส. 

ปริญ 

ญาตรี 

สูงกวา่
ปริญ 

ญาตรี  

อืนๆ 

4.29 3.72 3.94 3.97 4.03 3.50 

ตาํกวา่หรือ
เทียบเท่า
มธัยมศึกษา
ตอนตน้  

4.29 - 0.57* 0.35 0.31 0.25 0.79* 

มธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

3.72 - - -0.22  -0.26*  -0.31* 0.22 

อนุปริญญา 
/ ปวส. 

3.94 - - - -0.03 -0.09 0.44 

ปริญญาตรี 3.97 - - - - -0.06 0.47 

สูงกวา่
ปริญญาตรี  

4.03 - - - - - 0.53 

อืนๆ 3.50 - - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  เมือทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน 5 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดตาํกวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มอนุปริญญา / ปวส. กลุ่มอืน ๆ และกลุ่มระดบัการศึกษา
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สูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลายมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ นอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มสูงกว่า
ปริญญาตรี 
 เมือวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 
 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่ม
ผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุด
ตาํกว่าหรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มมธัยมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มอนุปริญญา / ปวส. และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา / ปวส. มีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี 
 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด
ของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน 8 คู่ ไดแ้ก่ 
กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดตาํกว่าหรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
มากกว่ากลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มอนุปริญญา / ปวส. กลุ่มปริญญาตรี และกลุ่มระดบั
การศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลายมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี กลุ่มสูงกวา่
ปริญญาตรี และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา / ปวส. มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่
กลุ่มปริญญาตรี กลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี  
 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านงานวิจยั / งานบริการวิชาการ จาํแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   
มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดตาํกว่าหรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มอนุปริญญา / ปวส. และกลุ่มระดบั
การศึกษาสูงสุดอนุปริญญา / ปวส. มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี  
 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั จาํแนกตามระดบัการศึกษา
สูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน 

 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดตาํกวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มอืน ๆ และกลุ่มระดับการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนปลายมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี กลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สมมติฐานที .  รายได้เฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
แตกต่างกนัสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
แตกต่างกนั 

 

ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของกลุ่ม
ผูป้กครอง 

 

ตวัแปรตาม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษา

ต่อ 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 29 3.79 0.51 1.25 0.29 ไม่แตกต่าง 

5,001 – 10,000 บาท 72 3.92 0.59     

10,001 – 20,000 บาท  70 4.01 0.59     

20,001 – 30,000 บาท 54 3.82 0.64     

มากกวา่ 30,000 บาท 58 3.84 0.67     

รวม 283 3.90 0.61     

 ดา้นงาน
สอน 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 29 3.83 0.36 1.76 0.14 ไม่แตกต่าง 

5,001 – 10,000 บาท 72 3.89 0.67    

10,001 – 20,000 บาท  70 3.98 0.67    

20,001 – 30,000 บาท 54 3.68 0.80    

มากกวา่ 30,000 บาท 58 3.95 0.66    

รวม 283 3.88 0.67     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของกลุ่ม
ผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 29 3.68 0.56 2.03 0.09 ไม่แตกต่าง 

5,001 – 10,000 บาท 72 3.68 0.73     

10,001 – 20,000 บาท  70 3.97 0.62     

20,001 – 30,000 บาท 54 3.71 0.74     

มากกวา่ 30,000 บาท 58 3.72 0.79     

รวม 283 3.77 0.71     

 ดา้นงานวิจยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 29 3.78 0.53 0.95 0.44 ไม่แตกต่าง 

5,001 – 10,000 บาท 72 3.82 0.78     

10,001 – 20,000 บาท  70 4.01 0.66     

20,001 – 30,000 บาท 54 3.81 0.78     

มากกวา่ 30,000 บาท 58 3.82 0.84     

รวม 283 3.86 0.75     

 ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 29 3.81 0.64 1.86 0.12 ไม่แตกต่าง 

5,001 – 10,000 บาท 72 4.08 0.61    

10,001 – 20,000 บาท  70 4.06 0.64    

20,001 – 30,000 บาท 54 3.89 0.73    

มากกวา่ 30,000 บาท 58 3.84 0.75    

รวม 283 3.96 0.68     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือนของกลุ่ม
ผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม รายไดเ้ฉลียต่อเดือน n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นงาน
อาหารและ
โภชนาการ 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 29 3.85 0.66 1.00 0.41 ไม่แตกต่าง 

5,001 – 10,000 บาท 72 4.01 0.79     

10,001 – 20,000 บาท  70 4.05 0.69     

20,001 – 30,000 บาท 54 3.88 0.70     

มากกวา่ 30,000 บาท 58 3.85 0.72     

รวม 283 3.95 0.72     

ดา้นงานดา้น
สุขภาพ
อนามยั 

ตาํกวา่ 5,000 บาท 29 3.82 0.66 1.24 0.29 ไม่แตกต่าง 

5,001 – 10,000 บาท 72 4.05 0.57    

10,001 – 20,000 บาท  70 4.02 0.58    

20,001 – 30,000 บาท 54 3.93 0.63    

มากกวา่ 30,000 บาท 58 3.87 0.72    

รวม 283 3.96 0.63     

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
รายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ด้าน
งานสอน ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั 

 สมมติฐานท ี .  ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อแตกต่างกนัสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองทีแตกต่างกันมีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั 
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามความสัมพนัธ์ของเด็กใน
ปกครองของกลุ่มผูป้กครอง  

 

ตวัแปรตาม ความสัมพนัธ์ของเด็ก
ในปกครอง 

n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษา

ต่อ 

ลูก 240 3.94 0.60 3.08* 0.03 แตกต่าง 

หลาน 36 3.61 0.67     

เด็กในอุปการะ 3 3.97 0.11     

อืน ๆ 4 3.81 0.55     

รวม 283 3.90 0.61     

ดา้นงานสอน 

ลูก 240 3.93 0.66 5.13* 0.00 แตกต่าง 

หลาน 36 3.48 0.68    

เด็กในอุปการะ 3 4.06 0.19    

อืน ๆ 4 3.88 0.25    

รวม 283 3.88 0.67     

ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

ลูก 240 3.79 0.71 1.21 0.31 ไม่แตกต่าง 

หลาน 36 3.58 0.75     

เด็กในอุปการะ 3 4.06 0.19     

อืน ๆ 4 3.54 0.25     

รวม 283 3.77 0.71     

 ดา้นงานวิจยั 
/ งานบริการ
วชิาการ 

ลูก 240 3.91 0.75 2.60* 0.05 แตกต่าง 

หลาน 36 3.55 0.68     

เด็กในอุปการะ 3 3.72 0.10     

อืน ๆ 4 3.75 0.87     

รวม 283 3.86 0.75     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามความสัมพนัธ์ของเด็กใน
ปกครองของกลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม ความสัมพนัธ์ของ
เด็กในปกครอง 

n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

 ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

ลูก 240 4.02 0.65 3.59* 0.01 แตกต่าง 

หลาน 36 3.64 0.77    

เด็กในอุปการะ 3 3.73 0.23    

อืน ๆ 4 3.75 0.85    

รวม 283 3.96 0.68 

    

ดา้นงาน
อาหารและ
โภชนาการ 

ลูก 240 3.99 0.71 2.17 0.09 ไม่แตกต่าง 

หลาน 36 3.66 0.78     

เด็กในอุปการะ 3 4.07 0.23     

อืน ๆ 4 3.95 0.90     

รวม 283 3.95 0.72     

ดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั 

ลูก 240 3.98 0.61 1.34 0.26 ไม่แตกต่าง 

หลาน 36 3.77 0.77    

เด็กในอุปการะ 3 4.20 0.35    

อืน ๆ 4 4.00 0.54    

รวม 283 3.96 0.63     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้น
งานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน
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กบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  จึง
ไดท้ดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงั
ตารางที 28 

 

ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ  จาํแนกตาม
ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่  

 

การตดัสินใจ
เลือกเรียน 

ความสัมพนัธ์ของเด็ก
ในปกครอง 

Mean 

ลูก หลาน เด็กใน
อุปการะ 

อืน ๆ 

3.94 3.61 3.97 3.81 

ลูก 3.94 - 0.32* -0.03 0.13 

หลาน 3.61 - - -0.36 -0.20 

เด็กในอุปการะ 3.97 - - - 0.16 

อืน ๆ 3.81 - - - - 

 ดา้นงานสอน 

ความสัมพนัธ์ของเด็ก
ในปกครอง 

Mean 

ลูก หลาน เด็กใน
อุปการะ 

อืน ๆ 

3.93 3.48 4.06 3.88 

ลูก 3.93 - 0.46* -0.12 0.06 

หลาน 3.48 - - -0.58 -0.40 

เด็กในอุปการะ 4.06 - - - 0.18 

อืน ๆ 3.88 - - - - 

 ดา้นงานวิจยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

ความสัมพนัธ์ของเด็ก
ในปกครอง 

Mean 

ลูก หลาน เด็กใน
อุปการะ 

อืน ๆ 

3.91 3.55 3.72 3.75 

ลูก 3.91 - 0.36* 0.19 0.16 

หลาน 3.55 - - -0.18 -0.20 

เด็กในอุปการะ 3.72 - - - -0.03 

อืน ๆ 3.75 - - - - 
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ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

ความสัมพนัธ์ของ
เด็กในปกครอง 

Mean 

ลูก หลาน เด็กใน
อุปการะ 

อืน ๆ 

4.02 3.64 3.73 3.75 

ลูก 4.02 - 0.38* 0.28 0.27 

หลาน 3.64 - - -0.09 -0.11 

เด็กในอุปการะ 3.73 - - - -0.02 

อืน ๆ 3.75 - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  เมือทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มความสัมพนัธ์ของเด็กใน
ปกครองต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นลูกมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มที
มีความสัมพนัธ์เป็นหลาน 

 เมือวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 
 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน จาํแนกตามความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง
ของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองต่าง ๆ มีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ 
กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นลูกมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นหลาน 

 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานวจิยั / งานบริการวิชาการ จาํแนกตามความสัมพนัธ์
ของเด็กในปกครองของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองต่าง ๆ 
มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นลูกมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
มากกวา่กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นหลาน 
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 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นวามสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียน
กบัผูป้กครอง จาํแนกตามความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า 
กลุ่มความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นวามสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มี
จาํนวน  คู่ ได้แก่ กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นลูกมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มทีมี
ความสัมพนัธ์เป็นหลาน 

 สมมติฐานท ี .  จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลทีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อแตกต่างกนัสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อแตกต่างกนั 

 
ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามจาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระ

ดูแลของกลุ่มผูป้กครอง  

 

ตวัแปรตาม จาํนวนเด็กนกัเรียนที
มีภาระดูแล 

n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษา

ต่อ 

1 คน 98 4.00 0.54 2.63* 0.05 แตกต่าง 

2 คน 116 3.78 0.66     

3 คน 56 3.97 0.46     

มากกวา่ 3 คน 13 3.85 0.99     

รวม 283 3.90 0.61     

ดา้นงานสอน 

1 คน 98 3.96 0.61 1.26 0.29 ไม่แตกต่าง 

2 คน 116 3.81 0.73    

3 คน 56 3.93 0.55    

มากกวา่ 3 คน 13 3.71 1.00    

รวม 283 3.88 0.67     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามจาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระ
ดูแลของกลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม จาํนวนเด็กนกัเรียนที
มีภาระดูแล 

n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

1 คน 98 3.88 0.65 3.10* 0.03 แตกต่าง 

2 คน 116 3.64 0.75     

3 คน 56 3.88 0.57     

มากกวา่ 3 คน 13 3.54 1.02     

รวม 283 3.77 0.71     

ดา้นงานวิจยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

1 คน 98 3.96 0.64 2.22 0.09 ไม่แตกต่าง 

2 คน 116 3.73 0.84     

3 คน 56 3.93 0.58     

มากกวา่ 3 คน 13 4.00 1.12     

รวม 283 3.86 0.75     

 ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

1 คน 98 4.06 0.66 1.83 0.14 ไม่แตกต่าง 

2 คน 116 3.85 0.69    

3 คน 56 4.01 0.56    

มากกวา่ 3 คน 13 3.97 1.07    

รวม 283 3.96 0.68 

    

ดา้นงาน
อาหารและ
โภชนาการ 

1 คน 98 4.05 0.65 1.56 0.20 ไม่แตกต่าง 

2 คน 116 3.84 0.78     

3 คน 56 3.97 0.58     

มากกวา่ 3 คน 13 3.95 1.11     

รวม 283 3.95 0.72     

 



 

 

85  

 

ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามจาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระ
ดูแลของกลุ่มผูป้กครอง (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม จาํนวนเด็กนกัเรียนที
มีภาระดูแล 

n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

ดา้นงานดา้น
สุขภาพ
อนามยั 

1 คน 98 4.07 0.56 3.83* 0.01 แตกต่าง 

2 คน 116 3.82 0.64    

3 คน 56 4.08 0.57    

มากกวา่ 3 คน 13 3.91 0.99    

รวม 283 3.96 0.63     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแล พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั / งาน
บริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง และดา้น
งานอาหารและโภชนาการ ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู และ
ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  จึงไดท้ดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตารางที 30 

 

ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามจาํนวน
เด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่  

 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ 

จาํนวนเด็กนกัเรียนที
มีภาระดูแล 

Mean 

 คน  คน  คน มากกวา่ 
 คน 

4.00 3.78 3.97 3.85 

1 คน 4.00 - 0.22* 0.03 0.15 

2 คน 3.78 - - -0.19 -0.07 

3 คน 3.97 - - - 0.12 

มากกวา่ 3 คน 3.85 - - - - 
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ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามจาํนวน
เด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

จาํนวนเด็กนกัเรียนที
มีภาระดูแล 

Mean 

 คน  คน  คน มากกวา่ 
 คน 

3.88 3.64 3.88 3.54 

1 คน 3.88 - 0.24* 0.00 0.34 

2 คน 3.64 - -  -0.24* 0.10 

3 คน 3.88 - - - 0.34 

มากกวา่ 3 คน 3.54 - - - - 

ดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั 

จาํนวนเด็กนกัเรียนที
มีภาระดูแล 

Mean 

 คน  คน  คน มากกวา่ 
 คน 

4.07 3.82 4.08 3.91 

1 คน 4.07 - 0.25* -0.01 0.16 

2 คน 3.82 - -  -0.27* -0.09 

3 คน 4.08 - - - 0.17 

มากกวา่ 3 คน 3.91 - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  เมือทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระ
ดูแลต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   
มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มทีมีภาระ
ดูแล  คน 

 เมือวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 
 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู จาํแนกตามจาํนวนเด็กนกัเรียนที
มีภาระดูแลของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลต่าง ๆ มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   
มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มทีมีภาระ
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ดูแล  คน และกลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ น้อยกว่ากลุ่มทีมีภาระดูแล 
 คน 

 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั จาํแนกตามจาํนวนเด็กนกัเรียน
ทีมีภาระดูแลของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า จาํนวนเด็กนักเรียนทีมีภาระดูแลต่าง ๆ มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มทีมี
ภาระดูแล  คน และกลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ น้อยกวา่กลุ่มทีมีภาระ
ดูแล  คน 
 

ตารางที 31 สรุปสมมติฐานการวิจยัที  ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองทีแตกต่างกนั มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั 

 

  
สมมติฐานที  

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.1 เพศทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมแตกต่างกนั แตกต่าง 

1.2 อายทีุแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมแตกต่างกนั ไม่แตกต่าง 

1.3 อาชีพทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมแตกต่างกนั ไม่แตกต่าง 

1.4 สถานภาพทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม
แตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง 

1.5 ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม
แตกต่างกนั 

แตกต่าง 

1.6 รายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โดยรวมแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง 

1.7 ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อโดยรวมแตกต่างกนั 

แตกต่าง 

1.8 จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อโดยรวมแตกต่างกนั 

แตกต่าง 
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 จากตารางที 31 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
ผูป้กครอง พบวา่ อาย ุอาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉลียต่อเดือนทีแตกต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนั
ในเรืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ส่วน
เพศ ระดบัการศึกษา อายุ ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครอง และจาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลที
แตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในเรืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  
 สมมติฐานท ี  ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ไดแ้ก่ เพศ และระดบัชนัการศึกษา ทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม แตกต่างกนั สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานยอ่ยได ้ดงันี 
 สมมติฐานที .  เพศทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนัสามารถ
เขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): เพศทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): เพศทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั 

 

ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามเพศของกลุ่มนกัเรียน 

 

ตวัแปรตาม เพศ n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ 

ชาย 89 3.89 0.73 2.27* 0.02 แตกต่าง 

หญิง 129 3.68 0.65     

 ดา้นงานสอน 
ชาย 89 3.84 0.80 2.49* 0.01 แตกต่าง 

หญิง 129 3.59 0.69     

 ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

ชาย 89 3.84 0.81 1.51 0.13 ไม่แตกต่าง 

หญิง 129 3.67 0.79     

  ดา้นงานวิจยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

ชาย 

หญิง 
89 

129 

3.94 

3.66 

0.90 2.41* 0.02 แตกต่าง 
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามเพศของกลุ่มนกัเรียน (ต่อ) 
 

ตวัแปรตาม เพศ n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

  ดา้นงานวิจยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

ชาย 

หญิง 

89 

129 

3.94 

3.66 

0.90 

0.80 

2.41* 0.02 แตกต่าง 

        

  ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

ชาย 89 3.96 0.89 2.53* 0.01 แตกต่าง 

หญิง 129 3.68 0.78 

    

 ดา้นงานอาหาร
และโภชนาการ 

ชาย 89 3.91 0.81 1.96* 0.05 แตกต่าง 

หญิง 129 3.70 0.76     

 ดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั 

ชาย 89 3.88 0.58 1.06 0.29 ไม่แตกต่าง 

หญิง 129 3.79 0.63     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
เพศของกลุ่มนกัเรียน พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นบทบาทหนา้ทีของครู และดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั / งานบริการ
วิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง และดา้นงาน
อาหารและโภชนาการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยพบวา่เพศชาย
มีการตดัสินใจเลือกเรียนต่อมากกวา่เพศหญิง 
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 สมมติฐานท ี .  ระดบัชนัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั
สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 

 สมมติฐานหลกั (H ): ระดบัชันการศึกษาทีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานรอง (H ): ระดบัชนัการศึกษาทีแตกต่างกันมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
แตกต่างกนั 

 

ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบัชนัการศึกษาของกลุ่ม
นกัเรียน 

 

ตวัแปรตาม ระดบัชนั
การศึกษา  

n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

การตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ 

มธัยมศึกษาปีที 1 53 3.83 0.77 2.10 0.07 ไม่แตกต่าง 

มธัยมศึกษาปีที 2 15 4.14 0.49     

มธัยมศึกษาปีที 3 40 3.88 0.54     

มธัยมศึกษาปีที 4 36 3.70 0.60     

มธัยมศึกษาปีที 5 54 3.66 0.57     

มธัยมศึกษาปีที 6 20 3.52 1.09     

รวม 218 3.77 0.69     

  ดา้นงานสอน 

มธัยมศึกษาปีที 1 53 3.84 0.85 2.67* 0.02 แตกต่าง 

มธัยมศึกษาปีที 2 15 4.03 0.52    

มธัยมศึกษาปีที 3 40 3.78 0.59    

มธัยมศึกษาปีที 4 36 3.63 0.69    

มธัยมศึกษาปีที 5 54 3.60 0.58    

มธัยมศึกษาปีที 6 20 3.28 1.13    

รวม 218 3.69 0.75     
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ตารางที  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบัชนัการศึกษาของกลุ่ม
นกัเรียน (ต่อ) 

 

ตวัแปรตาม ระดบัชนัการศึกษา  n X  S.D. F Sig. ทดสอบ
สมมติฐาน 

 ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู 

มธัยมศึกษาปีที 1 53 3.78 0.87 2.12 0.06 ไม่แตกต่าง 

มธัยมศึกษาปีที 2 15 4.11 0.53     

มธัยมศึกษาปีที 3 40 3.91 0.76     

มธัยมศึกษาปีที 4 36 3.48 0.62     

มธัยมศึกษาปีที 5 54 3.71 0.69     

มธัยมศึกษาปีที 6 20 3.53 1.19     

รวม 218 3.74 0.80     

  ดา้นงานวิจยั / 
งานบริการ
วชิาการ 

มธัยมศึกษาปีที 1 53 3.90 0.90 2.67* 0.02 แตกต่าง 

มธัยมศึกษาปีที 2 15 4.27 0.59     

มธัยมศึกษาปีที 3 40 3.91 0.74     

มธัยมศึกษาปีที 4 36 3.71 0.74     

มธัยมศึกษาปีที 5 54 3.56 0.79     

มธัยมศึกษาปีที 6 20 3.50 1.22     

รวม 218 3.77 0.85     

  ดา้น
ความสัมพนัธ์

ระหวา่ง
โรงเรียนกบั
ชุมชน และ
โรงเรียนกบั
ผูป้กครอง 

มธัยมศึกษาปีที 1 53 3.85 0.89 1.37 0.24 ไม่แตกต่าง 

มธัยมศึกษาปีที 2 15 4.17 0.68    

มธัยมศึกษาปีที 3 40 3.88 0.62    

มธัยมศึกษาปีที 4 36 3.77 0.81    

มธัยมศึกษาปีที 5 54 3.69 0.80    

มธัยมศึกษาปีที 6 20 3.52 1.22    

รวม 218 3.79 0.84     

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  
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 จากตารางที  การวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ระดบัชนัการศึกษาของกลุ่มนกัเรียน พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โดยรวม ดา้นบทบาทหน้าทีของครู ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบั
ผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั ส่วนดา้นงานสอน และ
ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  จึงได้
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัตาราง
ที 34 

 

ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ระดบัชนัการศึกษาของกลุ่มนกัเรียนเป็นรายคู่  

 

ดา้น 
งาน
สอน 

ระดบัชนั
การศึกษา  

Mean 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 1 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 2 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 3 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 4 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 5 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 6 

3.84 4.03 3.78 3.63 3.60 3.28 

มธัยมศึกษาปี
ที 1 

3.84 - -0.19 0.06 0.21 0.24 0.56* 

มธัยมศึกษาปี
ที 2 

4.03 - - 0.26 0.40 0.44* 0.75* 

มธัยมศึกษาปี
ที 3 

3.78 - - - 0.15 0.18 0.49* 

มธัยมศึกษาปี
ที 4 

3.63 - - - - 0.03 0.35 

มธัยมศึกษาปี
ที 5 

3.60 - - - - - 0.31 

มธัยมศึกษาปี
ที 6 

3.28 - - - - - - 
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ตารางที  แสดงค่าเฉลียเปรียบเทียบความแตกต่างของตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ระดบัชนัการศึกษาของกลุ่มนกัเรียนเป็นรายคู่ (ต่อ) 

 

ดา้น 
งานวจิยั / 
งาน

บริการ
วชิาการ 

ระดบัชนั
การศึกษา  

Mean 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 1 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 2 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 3 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 4 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 5 

มธัยม 

ศึกษาปี
ที 6 

3.90 4.27 3.91 3.71 3.56 3.50 

มธัยม 

ศึกษาปีที 1 

3.90 - -0.37 -0.02 0.18 0.34* 0.40 

มธัยม 

ศึกษาปีที 2 

4.27 - - 0.35 0.55* 0.71* 0.77* 

มธัยม 

ศึกษาปีที 3 

3.91 - - - 0.20 0.35* 0.41 

มธัยม 

ศึกษาปีที 4 

3.71 - - - - 0.15 0.21 

มธัยม 

ศึกษาปีที 5 

3.56 - - - - - 0.06 

มธัยม 

ศึกษาปีที 6 

3.50 - - - - - - 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  

 

 จากตารางที  เมือทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
ระดบัชนัการศึกษาของกลุ่มนกัเรียนเป็นรายคู่ พบวา่ ระดบัชนัการศึกษาต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ ดา้นงานสอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่ม
มธัยมศึกษาปีที  มธัยมศึกษาปีที 2 และมธัยมศึกษาปีที 3 มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่า
กลุ่มมธัยมศึกษาปีที  และกลุ่มมธัยมศึกษาปีที 2 มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่ม
มธัยมศึกษาปีที  

 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านงานวิจยั/งานบริการวิชาการ แตกต่างกันอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มมธัยมศึกษาปีที  มีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มมธัยมศึกษาปีที  กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 2 มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
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มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาปีที  มธัยมศึกษาปีที  และมธัยมศึกษาปีที  กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 3 มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาปีที   
 

ตารางที 35 สรุปสมมติฐานการวิจยัที  ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มนักเรียนทีแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อแตกต่างกนั 

 

  
สมมติฐานที  

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1.1 เพศทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมแตกต่างกนั แตกต่าง 

1.2 ระดบัชนัการศึกษาทีแตกต่างกนัมีมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โดยรวมแตกต่างกนั 

ไม่แตกต่าง 

 

 จากตารางที 35 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม
นกัเรียน พบว่า ระดบัชนัการศึกษาทีแตกต่างกนัไม่มีความแตกต่างกนัในเรืองการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ส่วนเพศทีแตกต่างกนั มีความ
แตกต่างกันในเรืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง       
จ.นครปฐม  
 สมมติฐานที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน ดา้น
ราคา ด้านทาํเลทีตงัและสถานที ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ด้านอาจารยแ์ละบุคลากร ดา้น
กระบวนการทาํงาน และดา้นทางกายภาพ ของกลุ่มผูป้กครองและกลุ่มนกัเรียน มีความสัมพนัธ์กบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด สามารถเขียนเป็นสมมติฐานยอ่ยได ้ดงันีคือ 

กก สมมติฐานท ี .  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาดโดยรวมสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม 

กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H ) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม 
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ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม 

 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1. ดา้นงานสอน 0.82** 0.00 สูง 

2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 0.82** 0.00 สูง 

3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ 0.86** 0.00 สูง 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

0.80** 0.00 สูง 

5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 0.79** 0.00 ปานกลาง 

6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 0.69** 0.00 ปานกลาง 

การตดัสินใจศึกษาต่อ โดยรวม 0.90** 0.00 สูง 

** p = 0.01 

 

 จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

 เมือจาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหน้าทีของครู ดา้นงานวิจยั/งานบริการวิชาการ และดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.82, 0.82, .  
และ 0.80 ตามลาํดบั) ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงาน
ดา้นสุขภาพอนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับปานกลางกับปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.79 และ 0.69 ตามลาํดบั) 
 สมมติฐานที .2 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
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กกกกกกกกสมมติฐานหลกั (H0) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน 

กกกกกกกกสมมติฐานรอง (H ) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน  
 
ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

หลกัสูตรและสือการสอน 

 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

  1. ดา้นงานสอน 0.73** 0.00 ปานกลาง 

  2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 0.73** 0.00 ปานกลาง 

  3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวชิาการ 0.82** 0.00 สูง 

  4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

0.77** 0.00 ปานกลาง 

  5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 0.79** 0.00 ปานกลาง 

  6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 0.68** 0.00 ปานกลาง 

การตดัสินใจศึกษาต่อ โดยรวม 0.85** 0.00 สูง 

 ** p = 0.01 

 

 จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

 เมือจาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดา้นงานวจิยั/งานบริการวิชาการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.82) ส่วนการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพ
อนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
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หลกัสูตรและสือการสอน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.73, . , . , .  และ 0.68 
ตามลาํดบั) 
 สมมติฐานที .3 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นราคา สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา  
กกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา  
 
ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ราคา  
 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1. ดา้นงานสอน 0.94** 0.00 สูง 

2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 0.64** 0.00 ปานกลาง 

3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ 0.72** 0.00 ปานกลาง 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

0.68** 0.00 ปานกลาง 

5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 0.63** 0.00 ปานกลาง 

6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 0.57** 0.00 ปานกลาง 

การตดัสินใจศึกษาต่อ โดยรวม 0.79** 0.00 ปานกลาง 

 ** p = 0.01 

 

 จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 
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 เมือจาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดา้นงานสอน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.94) ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นบทบาทหนา้ที
ของครู ดา้นงานวจิยั/งานบริการวชิาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียน
กบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .  (r=0.64, . , . , .  และ 0.57 ตามลาํดบั) 
 สมมติฐานท ี .  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงัและสถานทีสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที 

กกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที 
 
ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ทาํเลทีตงัและสถานที 

 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1. ดา้นงานสอน 0.71** 0.00 ปานกลาง 

2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 0.94** 0.00 สูง 

3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ 0.73** 0.00 ปานกลาง 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

0.70** 0.00 ปานกลาง 

5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 0.72** 0.00 ปานกลาง 

6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 0.68** 0.00 ปานกลาง 

การตดัสินใจศึกษาต่อ โดยรวม 0.84** 0.00 สูง 

 ** p = 0.01 

 



 

 

99  

 

 จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

 เมือจาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับสูงกับปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านทาํเลทีตงัและสถานทีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.94) ส่วนการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั/งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ด้านงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานด้าน
สุขภาพอนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.71, . , . , .  และ 0.68

ตามลาํดบั) 
 สมมติฐานท ี .  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

กกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
 
ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1. ดา้นงานสอน 0.65** 0.00 ปานกลาง 

2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 0.74** 0.00 ปานกลาง 

3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ 0.85** 0.00 สูง 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

0.72** 0.00 ปานกลาง 
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ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ (ต่อ) 

 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 0.70** 0.00 ปานกลาง 

6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 0.60** 0.00 ปานกลาง 

การตดัสินใจศึกษาต่อ โดยรวม 0.81** 0.00 สูง 

** p = 0.01 

 

 จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

 เมือจาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดา้นงานวจิยั/งานบริการวิชาการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.85) ส่วนการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ด้านงานอาหารและโภชนาการ และด้านงานด้านสุขภาพ
อนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.65, . , . , .  และ 

0.60 ตามลาํดบั) 
 สมมติฐานท ี .  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรสามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 

กกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 
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ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
อาจารยแ์ละบุคลากร 

 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1. ดา้นงานสอน 0.08 0.07 ไม่สัมพนัธ์ 

2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 0.13** 0.00 ตาํ 
3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ 0.18** 0.00 ตาํ 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

0.12** 0.01 ตาํ 

5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 0.09* 0.04 ตาํ 
6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 0.05 0.28 ไม่สัมพนัธ์ 

การตดัสินใจศึกษาต่อ โดยรวม 0.13** 0.00 ตาํ 
** p = 0.01 

 

 จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

 เมือจาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นงานวิจยั/งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง และดา้นงานอาหารและโภชนาการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัตาํกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ
ทีระดบั .  (r=0.13, . , .  และ .  ตามลาํดบั) ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้าน
งานสอน และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 

 สมมติฐานท ี .  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นกระบวนการทาํงาน สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
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กกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการทาํงาน  
กกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการทาํงาน  
 
ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

กระบวนการทาํงาน  
 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1. ดา้นงานสอน 0.38** 0.00 ตาํ 
2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 0.35** 0.00 ตาํ 
3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ 0.41** 0.00 ตาํ 
4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

0.44** 0.00 ตาํ 

5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 0.47** 0.00 ตาํ 
6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 0.42** 0.00 ตาํ 

การตดัสินใจศึกษาต่อ โดยรวม 0.46** 0.00 ตาํ 
** p = 0.01 

 

 จากตารางที  พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการทาํงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํ
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

 เมือจาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ด้านงานสอน ด้านบทบาทหน้าทีของครู ด้านงานวิจยั/งานบริการวิชาการ ด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงาน
ดา้นสุขภาพอนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นกระบวนการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.38, . , . , . , .  และ 

0.42 ตามลาํดบั) 
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 สมมติฐานท ี .  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี 
กกกกกกก สมมติฐานหลกั (H0) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ  
กกกกกกก สมมติฐานรอง (H ) : การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ  
 
ตารางที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

ทางกายภาพ  
 

การตดัสินใจศึกษาต่อ 

ค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพนัธ์ p-value ความสัมพนัธ์ 

 ( r ) 

1. ดา้นงานสอน 0.78** 0.00 ปานกลาง 

2. ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 0.74** 0.00 ปานกลาง 

3. ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ 0.82** 0.00 สูง 

4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

0.77** 0.00 ปานกลาง 

5. ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 0.78** 0.00 ปานกลาง 

6. ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 0.68** 0.00 ปานกลาง 

การตดัสินใจศึกษาต่อ โดยรวม 0.86** 0.00 สูง 

** p = 0.01 

 

 จากตารางที  พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0. ) 

 เมือจาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดา้นงานวจิยั/งานบริการวิชาการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นทางกายภาพ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.82) ส่วนการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและ
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โรงเรียนกบัผูป้กครอง ด้านงานอาหารและโภชนาการ และด้านงานด้านสุขภาพอนามยั  มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  (r=0.78, . , . , .  และ 0.68 ตามลาํดบั) 
 

ตารางที  สรุปสมมติฐานการวิจยัที  การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของกลุ่มผูป้กครองและกลุ่ม
นกัเรียน มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด  

 

  สมมติฐานที 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม 

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูง 

3.2 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน 

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูง 

3.3 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา  

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัปานกลาง 

3.4 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที 

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูง 

3.5 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูง 

3.6 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร 

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัตาํ 

3.7 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการทาํงาน  

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัตาํ 

3.8 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ  

มีความสัมพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัสูง 
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 จากตารางที  สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ของกลุ่มผูป้กครองและกลุ่มนกัเรียน กบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที ดา้น
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ และดา้นทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ส่วนปัจจยัดา้นส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  และปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร ดา้นกระบวนการทาํงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํกบั
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
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บทท ี  

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพือ  1)ศึกษาการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร 2)ศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผูป้กครองและนกัเรียน 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นงานวจิยัคือกลุ่มผูป้กครองของนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จาํนวน 283 คน และกลุ่มนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน 
2  คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูล เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ซึงแบ่งเป็น  ส่วน 
ประกอบดว้ย )ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2)ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร )ขอ้มูลเกียวกบั
การตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร )ขอ้มูลเกียวกบัขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
เพือการพฒันาและปรับปรุง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติทีใช้ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน T-test F-test  

เพือวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร  และการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน เพือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร สรุปผลการวจิยัไดด้งันี 
 

. สรุปผลการวจัิย 
 1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่ม คือกลุ่มผูป้กครองของนกัเรียนทีศึกษาใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน  คน และกลุ่มนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน  คน พบวา่ กลุ่มผูป้กครองของนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีช่วงอายุ 

-    ปี มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวัมีจาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  มีสถานภาพสมรส มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี    
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มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายไดเ้ฉลียต่อเดือน , - ,  บาท มีจาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  เด็กในปกครองจะเป็นลูก มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีภาระดูแล 
จาํนวน  คน มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มนกัเรียนทีศึกษา
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  มีระดบัชนัการศึกษามธัยมศึกษาปีที  มีจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   
 1.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร ของกลุ่มผูป้กครองและกลุ่มนกัเรียน พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแลว้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัอยู่ใน
ระดบัมาก  ขอ้ และระดบัปานกลาง  ขอ้ โดยให้ความสําคญัในด้านหลกัสูตรและสือการสอน 
มากทีสุด ให้ความสําคญัในดา้นทางกายภาพ อยู่ในอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในดา้น
อาจารยแ์ละบุคลากรนอ้ยทีสุดตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดแต่ละดา้นดงันี 

  . .  ดา้นหลกัสูตรและสือการสอนโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น
แลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนมี
หลกัสูตรการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐานมากทีสุด ให้ความสําคญัในดา้น
โรงเรียนจดัสือ อุปกรณ์ และนวตักรรมทีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อม
ใหแ้ก่เด็กอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสาํคญัในดา้นโรงเรียนจัดการศึกษาและบริการอยา่ง
หลากหลายโดยคาํนึงถึง ความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครองนอ้ยทีสุด 

  . .  ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่าง ให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นผูป้กครองสามารถเบิก
ค่าเล่าเรียนไดม้ากทีสุด ใหค้วามสาํคญัในดา้นโรงเรียนกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าบริการ
โดยคาํนึงถึง คุณภาพของการบริการเป็นสาํคญัอยู่ในอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในดา้น
โรงเรียนกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าบริการทีถูกเมือเทียบกบัโรงเรียนอืน ๆ ในระดบั
เดียวกนันอ้ยทีสุด  
  . .  ดา้นทาํเลทีตงัและสถานทีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความสําคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนตงัอยู่
ในแหล่งชุมชนมีการคมนาคม สะดวกมากทีสุด ให้ความสําคญัในด้านโรงเรียนอยู่ในทาํเลทีมี
รถโดยสารประจาํทางอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนมีพืนทีสําหรับจอด
รถเพือ รับ-ส่ง เพียงพอต่อความตอ้งการนอ้ยทีสุด  
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  . .  ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น
รายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสําคญัอยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ และให้ความสําคญัในระดบันอ้ย 

 ขอ้โดยให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนจดักิจกรรม ทีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทีดีของโรงเรียนมากทีสุด 
ความสําคญัในดา้นโรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารป้ายโฆษณา แผน่พบั ของโรงเรียน
แก่ผูป้กครองอย่างต่อเนืองอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้ความสําคญัในดา้นโรงเรียนแจง้ข่าวสาร
เกียวกบัพฒันาการของนกัเรียนใหผู้ป้กครอง รับทราบอยา่งสมาํเสมอนอ้ยทีสุด  
  . .  ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็น
รายด้านแล้ว พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก  ขอ้ ให้ความสําคญัในระดบั 
ปานกลาง  ขอ้ ใหค้วามสาํคญัในระดบั นอ้ย  ขอ้และใหค้วามสาํคญัในระดบั นอ้ยทีสุด  ขอ้ โดย
ใหค้วามสาํคญัในดา้นบุคลิกภาพ การแต่งกายของครูและบุคลากร เหมาะสมมากทีสุด ให้ความสําคญั
ในดา้นมีอาจารยที์สามารถให้คาํปรึกษาทงัในเรียนและการดาํรงชีวิตอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้
ความสําคญัในดา้นโรงเรียนมีการจดัครูให้บริการดา้นการจราจร เพืออาํนวยความสะดวกปลอดภยั
แก่นกัเรียนและผูป้กครองนอ้ยทีสุด  
  . .   ดา้นกระบวนการทาํงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น
แลว้ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัมาก 3 ขอ้ ให้ความสาํคญัในระดบั ปานกลาง 
1 ขอ้ และให้ความสําคญัในระดบั นอ้ยทีสุด  ขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นมีกิจกรรมปฐมนิเทศ 
เพือใหน้กัเรียนปรับตวัเขา้กบัโรงเรียน หรือระบบการสอนมากทีสุด ให้ความสําคญัในดา้นมีระบบ
ประกนัคุณภาพภายในทีดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองและเป็นไปตามกฎกระทรวงอยูใ่นอนัดบัรองลงมา 
และให้ความสําคญัในด้านโรงเรียนมีการจดัครูให้บริการด้านมีกระบวนการในการรับนกัเรียน
เขา้ศึกษาง่าย และสะดวกนอ้ยทีสุด  
  . .  ดา้นทางกายภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่
กลุ่มตวัอย่าง ให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นอาคารเรียนและ
อาคารต่างๆแข็งแรง มนัคง ปลอดภยั มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพทีดีอยู่เสมอมากทีสุด 
ให้ความสาํคญัในดา้นมีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานทีเหมาะสมอยู่ในอนัดบั
รองลงมา และให้ความสําคญัในด้านมีห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องสมุด พืนทีสีเขียว และสิง
อาํนวยความสะดวกเพียงพอและ  อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้นอ้ยทีสุด  
 1.3 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ของกลุ่มผูป้กครอง
และกลุ่มนกัเรียน พบวา่ การตดัสินใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั
มากทีสุด ให้ความสาํคัญในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และโรงเรียนกับ
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ผูป้กครองอยู่ในอนัดบัรองลงมา และให้ความสาํคญัในดา้นบทบาทหน้าทีของครูนอ้ยทีสุด โดยมี
รายละเอียดแต่ละดา้นดงันี 

  . .  ดา้นงานสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบวา่
กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นมีการสอนภาษาองักฤษ
โดยครูต่างประเทศเจ้าของภาษามากทีสุด ให้ความสําคญัในด้านมีการเน้นการปลูกฝังเด็กให้
มีคุณธรรมและจริยธรรมเพือใหเ้ด็กมีการพฒันาจิตใจและมีความซือสัตย์อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และ
ให้ความสําคญัในดา้นการจดัการเรียนการสอนมุ่งให้เด็กให้มีพฒันาการทางร่างกายอารมณ์สังคม
และสติปัญญานอ้ยทีสุด 

  . .   ดา้นบทบาทหนา้ทีของครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นครูมีปฏิสัมพนัธ์
ทีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน มากทีสุด ใหค้วามสาํคญัในดา้นครูแจง้ผลการเรียนใหเ้ด็กทราบ
เป็นระยะเพือให้เด็กประเมินความสามารถของตนเองอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และใหค้วามสาํคญัใน
ดา้นครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจาํ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับการ
เปลียนแปลง ใจกวา้งนอ้ยทีสุด  
  . .  ดา้นงานวจิยั / งานบริการวิชาการโดยรวม อยู่ในระดบัมากเมือพิจารณาเป็น
รายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุก ขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นมี
การจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วฒันธรรม ประเพณี   และภูมิปัญญาไทยมากทีสุด ให้
ความสําคญัในดา้นมีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  และกีฬา/นนัทนาการอยู่
ในอนัดบัรองลงมา  และให้ความสําคญัในดา้นมีการดาํเนินการวิจยัในชนัเรียนหรืองานสร้างสรรค์
นวตักรรมการศึกษาเพือพฒันาการเรียนรู้นอ้ยทีสุด  
  . .  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครองโดย
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ให้ความสําคญัอยู่ในระดบั
มากทุก ขอ้ โดยใหค้วามสาํคญัในดา้นมีการสนบัสนุนงานของชุมชน เช่น การให้บริการดา้นอาคาร
สถานที เครืองอาํนวยความสะดวกต่างๆมากทีสุด ให้ความสาํคญัในดา้นมีการปรับปรุงหลกัสูตร
และการเรียนการสอนตามความตอ้งการของชุมชนอยู่ในอนัดบัรองลงมา  และให้ความสาํคญัใน
ดา้นมีการนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถินในชุมชนมาใชใ้นการเรียนการสอนนอ้ยทีสุด  
  . .  ดา้นงานอาหารและโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็น
รายดา้นแลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุก ขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นมี
ป้ายติดรายการอาหารกลางวนัไวอ้ยา่งชดัเจนมากทีสุด ให้ความสําคญัในดา้นจดัเตรียมอาหารโดย
คาํนึงถึงความตอ้งการและความชอบของเด็ก เช่น ขนาด สี กลิน รส อยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้
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ความสาํคญัในดา้นจดับริการอาหารเสริมและอาหารกลางวนัทีสะอาดและมีคุณค่าตามหลกัโภชนาการ
และมีปริมาณเพียงพอต่อความตอ้งการของเด็กนอ้ยทีสุด  
  . .  ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น
แลว้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามสาํคญัอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยให้ความสําคญัในดา้นแจง้บนัทึก
สุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กใหผู้ป้กครองทราบทุกภาคเรียนมากทีสุด ใหค้วามสําคญัในดา้น
โรงเรียนมีขอ้กาํหนดเกียวกบัเด็กป่วยเพือไม่ใหส่้งผลต่อเด็กสุขภาพดีอยูใ่นอนัดบัรองลงมา และให้
ความสาํคญัในดา้นมีกิจกรรมทีปลูกฝังและส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่เด็กหลายรูปแบบนอ้ยทีสุด  
 .  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มผูป้กครองกบั
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร โดยใชส้ถิติ  T-Test สําหรับตวัแปร
กลุ่มย่อย  กลุ่ม และกรณีตวัแปรกลุ่มย่อยมากกว่า  กลุ่ม ใช้สถิติ F-Test เพือวิเคราะห์ความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบ
พหุคูณดว้ยวธีิ Least Significance Difference (LSD) โดยมีรายละเอียดการวเิคราะห์ดงันี 
  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามเพศ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัในดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อโดยรวม การตดัสินใจเลือกเรียนดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
กบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพ
อนามยั มีความแตกต่างกนั โดยพบวา่เพศชายมีการตดัสินใจเลือกเรียนต่อมากกวา่เพศหญิง 

  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามอายุ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหน้าทีของครู 
ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบั
ผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 

  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามอาชีพ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหน้าทีของครู 
ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบั
ผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 

  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามสถานภาพสมรส 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และ
โรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 
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  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียน
กบัผูป้กครอง และดา้นงานอาหารและโภชนาการ ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้น
งานสอน ดา้นบทบาทหน้าทีของครู ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพ
อนามยัมีความแตกต่างกนั จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least Significant 

Difference (LSD) พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดตาํ
กวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มอนุปริญญา / ปวส. กลุ่มอืน ๆ และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลายมีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ น้อยกว่ากลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี เมือวิเคราะห์ตาม
องคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น พบวา่ 
   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน จาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด
ของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
ดา้นงานสอน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบั
การศึกษาสูงสุดตาํกวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่ม
มธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มอนุปริญญา / ปวส. และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา / ปวส. มี
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี 

   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านบทบาทหน้าทีของครู จาํแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ ด้านบทบาทหน้าทีของครู แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มี
จาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดตาํกวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มอนุปริญญา / ปวส. กลุ่มปริญญาตรี และ
กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลายมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี 
กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา / ปวส. มีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี กลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี  
   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดตาํกวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้
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มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มอนุปริญญา / ปวส. และกลุ่ม
ระดบัการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา / ปวส. มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี  
   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านงานด้านสุขภาพอนามยั จาํแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุดของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดต่าง ๆ มีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ ดา้นงานด้านสุขภาพอนามยั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มี
จาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มระดบัการศึกษาสูงสุดตาํกวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้มีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มอืน ๆ และกลุ่มระดบัการศึกษามธัยมศึกษา
ตอนปลายมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อนอ้ยกวา่กลุ่มปริญญาตรี กลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี 
  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 
พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นบทบาท
หนา้ทีของครู ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และ
โรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 

  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามความสัมพนัธ์ของ
เด็กในปกครอง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นบทบาทหน้าทีของครู ดา้นงานอาหารและ
โภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน 
ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียน
กับผูป้กครอง มีความแตกต่างกัน  จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ  Least 

Significant Difference (LSD) กลุ่มความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ โดยรวม แตกต่างกนัจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นลูกมีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นหลาน เมือวิเคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้น 
พบวา่ 
   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน จาํแนกตามความสัมพนัธ์ของเด็ก
ในปกครองของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองต่าง ๆ มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน  

 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นลูกมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์
เป็นหลาน 

   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านงานวิจยั / งานบริการวิชาการ จาํแนกตาม
ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ กลุ่มความสัมพนัธ์ของเด็กใน
ปกครองต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ แตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นลูกมีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นหลาน 

   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นวามสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และ
โรงเรียนกบัผูป้กครอง จาํแนกตามความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ 
พบวา่ กลุ่มความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นวามสัมพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีความสัมพนัธ์เป็นลูกมีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มที
มีความสัมพนัธ์เป็นหลาน 

  1.4.8 ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามจาํนวนเด็กนกัเรียน
ทีมีภาระดูแล พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง และด้านงานอาหารและ
โภชนาการ ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นบทบาทหน้าทีของครู และดา้นงานดา้น
สุขภาพอนามยั มีความแตกต่างกนั จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Least 

Significant Difference (LSD) พบว่า ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตาม
จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระ
ดูแลต่าง ๆ มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .   
มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มทีมีภาระ
ดูแล  คน เมือวเิคราะห์ตามองคป์ระกอบหลกัแต่ละดา้นพบวา่ 
   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู จาํแนกตามจาํนวนเด็ก
นกัเรียนทีมีภาระดูแลของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบวา่ จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลต่าง ๆ มี
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 

.   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มทีมี
ภาระดูแล  คน และกลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ น้อยกวา่กลุ่มทีมีภาระ
ดูแล  คน 

   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านงานดา้นสุขภาพอนามยั จาํแนกตามจาํนวน
เด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลของกลุ่มผูป้กครองเป็นรายคู่ พบว่า จาํนวนเด็กนกัเรียนทีมีภาระดูแลต่าง ๆ  
มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .   มีจาํนวน  คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่ม
ทีมีภาระดูแล  คน และกลุ่มทีมีภาระดูแล  คน มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ นอ้ยกวา่กลุ่มทีมีภาระ
ดูแล  คน 
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 .  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มนักเรียนกบั
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร โดยใชส้ถิติ  T-Test สําหรับตวัแปร
กลุ่มย่อย  กลุ่ม และกรณีตวัแปรกลุ่มย่อยมากกว่า  กลุ่ม ใช้สถิติ F-Test เพือวิเคราะห์ความ
แตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลในกรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจึงทาํการเปรียบเทียบ
พหุคูณดว้ยวธีิ Least Significance Difference (LSD) โดยมีรายละเอียดการวเิคราะห์ดงันี 
  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามเพศ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัในดา้นบทบาทหนา้ทีของครู และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั ส่วนการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั / งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง และดา้นงานอาหารและโภชนาการ มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั .  โดยพบว่าเพศชายมีการตดัสินใจเลือกเรียนต่อมากกว่า
เพศหญิง 
  . .  ความแตกต่างของการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ จาํแนกตามระดบัชนัการศึกษา
ของกลุ่มนกัเรียน พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัในการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวม ดา้นบทบาท
หน้าทีของครู ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง ด้านงาน
อาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั ส่วนดา้นงานสอน และดา้นงานวิจยั / งาน
บริการวิชาการ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  จึงไดท้ดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ระดบัชนัการศึกษาต่าง ๆ 
มีการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  มี
จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 1 มธัยมศึกษาปีที 2 และมธัยมศึกษาปีที 3 มีการตดัสินใจ
เลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 6 และกลุ่มมธัยมศึกษาปีที 2 มีการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อ มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 5 

   การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานวจิยั/งานบริการวิชาการ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 1 มีการตดัสินใจเลือก
ศึกษาต่อ มากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษาปีที 5 กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 2 มีการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ 
มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 4 มธัยมศึกษาปีที 5 และมธัยมศึกษาปีที 6 กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 3 มีการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาปีที 5 

 1.6 สรุปผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกบั
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง เมือจาํแนกการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อดา้นงานสอน ดา้นบทบาท
หน้าทีของครู ดา้นงานวิจยั/งานบริการวิชาการ และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน
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และโรงเรียนกบัผูป้กครอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวม ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพ
อนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม 
โดยมีรายละเอียดการรับรู้คุณภาพการบริการของผูรั้บบริการแต่ละดา้นดงันี 

  1.6.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกับปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง  เมือ
จาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อดา้นงานวิจยั/งาน
บริการวิชาการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
หลกัสูตรและสือการสอน ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ด้านงานอาหารและ
โภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นหลกัสูตรและสือการสอน  
  . .  ความสัมพนัธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกับปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง  เมือจาํแนกการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อดา้นงานสอน มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ 
ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู ดา้นงานวิจยั/งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบั
ชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา  
  . .  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกับปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง เมือ
จาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อดา้นบทบาทหนา้ที
ของครู มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงั
และสถานที ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน ดา้นงานวิจยั/งานบริการวิชาการ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 
และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที  
  . .  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกับปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง เมือ
จาํแนกการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อดา้นงานวิจยั/งาน
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บริการวิชาการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน ดา้นบทบาทหนา้ทีของ
ครู ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและ
โภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

  . .  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกับปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากรมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํ เมือจาํแนก
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบวา่ การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อดา้นบทบาทหนา้ทีของครู 
ด้านงานวิจยั/งานบริการวิชาการ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียนกบั
ผูป้กครอง และด้านงานอาหารและโภชนาการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํกบัปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นอาจารยแ์ละบุคลากร ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน 
และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
อาจารยแ์ละบุคลากร 

  1.6.6 ความสัมพนัธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อโดยรวมกับปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการทาํงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํ เมือจาํแนก
การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายด้าน พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อด้านงานสอน ด้าน
บทบาทหน้าทีของครู ดา้นงานวิจยั/งานบริการวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบั
ชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั 
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัตาํกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการทาํงาน  
  . .  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจเ ลือกศึกษาต่อโดยรวมกับปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง เมือจาํแนกการ
ตดัสินใจเลือกศึกษาต่อเป็นรายดา้น พบว่า การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อดา้นงานวิจยั/งานบริการ
วิชาการ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นทาง
กายภาพ  ส่วนการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ  ดา้นงานสอน  ดา้นบทบาทหน้าทีของครู ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนและโรงเรียนกบัผูป้กครอง ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 
และดา้นงานดา้นสุขภาพอนามยั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัปัจจยัดา้นส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นทางกายภาพ  
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. อภิปรายผลการวจัิย 
 การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพือ )ศึกษาการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม )ศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองและ
นกัเรียน ) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นงานวิจยัคือ
กลุ่มผูป้กครองของนักเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
จาํนวน 283 คน และกลุ่มนักเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ. เมือง     
จ.นครปฐม จาํนวน 2  คน ผูว้จิยัขออภิปรายผลการวจิยัดงันี 

 จากผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษา
ต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณา
เป็นรายด้านแล้ว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดบัมากในด้านหลกัสูตรและ
สือการสอน ดา้นราคา ดา้นทาํเลทีตงัและสถานที ดา้นโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ดา้นทางกายภาพ 
ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรจาํเป็นทีจะตอ้งเน้นการจดัหลกัสูตรการเรียน
การสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  โดยตอ้งมีอุปกรณ์ และนวตักรรมทีมีคุณภาพและ
เพียงพอต่อการจดักิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นกัเรียน โรงเรียนตอ้งกาํหนดค่าธรรมเนียมการ
เรียนและค่าบริการโดยคาํนึงถึง คุณภาพของการบริการเป็นสาํคญั โรงเรียนตอ้งมีสภาพแวดลอ้มทีดี 
ปราศจากมลภาวะทางกลิน เสียงหรือสิงทีเป็นอนัตรายอยู่ขา้งเคียง เปิดโอกาสให้ผูป้กครองแสดง
ความคิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน และโรงเรียนจดักิจกรรม ทีส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ทีดีของโรงเรียน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภาส สุพรรณดี ( ) ไดศึ้กษาเรือง 
ปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของผูป้กครองนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา
ของผูป้กครองนกัเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น
แล้ว พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัในระดับมากในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด   

 การตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญั
งานด้านสุขภาพอนามยัมากทีสุด ดงันันผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรจาํเป็นที
จะตอ้งเนน้งานดา้นสุขภาพอนามยั โดยตอ้งมีการแจง้บนัทึกสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กให้
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ผูป้กครองทราบทุกภาคเรียน มีกิจกรรมทีปลูกฝังและส่งเสริมสุขภาพอนามยัแก่เด็กหลายรูปแบบ มี
การสนบัสนุนงานของชุมชน เช่น การใหบ้ริการดา้นอาคารสถานที เครืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
ซึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ วิโรจน์ มูฮาํหมดั ( ) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ ของ
ผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั จากผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัทีมี ผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเขา้ศึกษาในโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมากทีสุด คือ ด้านความสัมพนัธ์กับชุมชน ด้านวิชาการ ด้านอาคาร
สถานทีและสิงแวดลอ้ม ดา้นบริการ ดา้นชือเสียงของโรงเรียน ดา้นตวัครู และดา้นโรงเรียนทีดี 

 

. ข้อเสนอแนะ 
 3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

  . .  จากผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานสอน พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง 
ใหค้วามสาํคญัในเรืองมีการสอนภาษาองักฤษโดยครูต่างประเทศเจา้ของภาษามากทีสุด ดงันนั
ผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ควรเน้นความสาํคญัการจดั
หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยครูต่างประเทศเจา้ของภาษาให้กบันกัเรียน และควรมี
การติดตามประเมินผลการเรียนและการสอนทุกครังเพือทราบประสิทธิผลของการเรียนการสอน 
และนาํผลการประเมินทีไดม้าปรับปรุงบุคลากรหรือระบบการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิผลมากขึน 

  . .  จากผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นบทบาทหนา้ทีของครู พบวา่
กลุ่มตวัอยา่ง ให้ความสําคญัในดา้นครูมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน มากทีสุด 
ดงันันผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ควรฝึกอบรมหรือ
มอบหมายนโยบายในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งครูกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน 
โดยตอ้งสนบัสนุนหรือชมเชยครูทีปฏิบติัตามนโยบายหรือครูทีไดรั้บคาํชมเชยจากผูเ้รียน ผูป้กครอง 
และจากชุมชน ใหเ้ป็นครูดีเด่นเพือเป็นขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานในอนาคต 

  . .  จากผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานวจิยั / งานบริการวิชาการ 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในด้านมีการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ วฒันธรรม 
ประเพณี   และภูมิปัญญาไทยมากทีสุด ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม ควรสนบัสนุนการจดักิจกรรมสืบสานและสร้างสร้างสรรค ์วฒันธรรม ประเพณี   และ
ภูมิปัญญาไทย โดยอาจสนบัสนุนเป็นผูจ้ดักิจกรรมเองหรือเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม เช่น
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวนัสงกรานต์ เป็นตน้ และควรเน้นการประชาสัมพนัธ์ทงัก่อนและ
หลงัการจดักิจกรรม เพือใหผู้ที้สนใจไดรั้บทราบอยา่งทวัถึง 
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  . .  จากผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ  ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน และโรงเรียนกบัผูป้กครอง พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัในด้านมีการ
สนบัสนุนงานของชุมชน เช่น การให้บริการดา้นอาคารสถานที เครืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ
มากทีสุด ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ควรมีนโยบาย
สนับสนุนงานของชุมชน เพือเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เขา้มาใช้พืนทีของโรงเรียนเพือจดั
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดังานแต่ง งานเลียงฉลองในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และควรมีกฎระเบียบ
ควบคุมการจดักินกรรมออกมาอยา่งชดัเจนเพือป้องกนัปัญหาทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต  

  . .  จากผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ ดา้นงานอาหารและโภชนาการ 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสาํคญัในด้านมีป้ายติดรายการอาหารกลางวนัไวอ้ยา่งชดัเจนมากทีสุด 
ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ควรเนน้ความสําคญัในเรือง
การตดัป้ายรายการอาหารกลางวนัให้ชัดเจนและอาหารทีขายจะตอ้งมีการติดราคาให้เห็นอยา่ง
ชดัเจนเพือป้องกนัความสับสนของนกัเรียน และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดส่้งขอ้ร้องเรียนหรือ
ขอ้เสนอแนะมายงัผูบ้ริหารหรือหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการปรับปรุงหรือแกไ้ขปัญหาทีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัใหดี้ขึน 

  . .  จากผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ด้านงานด้านสุขภาพอนามัย  
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัในดา้นแจง้บนัทึกสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กให้ผูป้กครอง
ทราบทุกภาคเรียนมากทีสุด ดงันนัผูบ้ริหารโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
ควรเน้นความสําคญัในเรืองเอกสารบนัทึกสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็ก โดยจะตอ้งมี
การประเมิลผลของสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กอยูเ่ป็นประจาํทุกภาคการเรียน และหลงัจาก
ประเมินสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กนกัเรียนแล้วจะตอ้งส่งผลการประเมิลให้ผูป้กครอง
ไดรั้บทราบ พร้อมมีคาํแนะนาํในการปฏิบติัตวัหากพบวา่นกัเรียนเริมมีปัญหาสุขภาพ  
 3.2  ข้อเสนอแนะ ในการวจัิยครังต่อไป 
  . .1 ในการศึกษาครังนีประกอบไปดว้ยตวัแปรอิสระสองตวัแปรดว้ยกนัประกอบ
ไปด้วยปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดดงันันในการศึกษาครังต่อไป 
ผูส้นใจควรศึกษาตวัแปรอิสระอืนเพิมเติม เช่น ตวัแปรดา้นทศันคติ ตวัแปรดา้นจิตวิทยา เพิมเติม 

ซึงเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง 
จ.นครปฐม 
  . .2  เนืองจากในการศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ในการศึกษาครังต่อไป
อาจใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การทดลอง หรือวิธีการอืนๆ เพือให้
ได้มาซึงขอ้มูลในเชิงลึกมากยิงขึน ซึงจะให้ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของโรงเรียน ให้
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สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียนและใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ และ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาในโรงเรียน 

  3.2.3 ในการศึกษาครังนีกลุ่มประชากรทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองของ
นกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร และกลุ่มนกัเรียนทีศึกษาในโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศิลปากร ดงันนัในการศึกษาครังต่อไป ผูส้นใจควรใชป้ระเด็นการศึกษาเรืองการศึกษา
ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลยัอืน ๆ เพือนาํผลการ
เปรียบเทียบการตดัสินใจศึกษาต่อของกลุ่มผูป้กครองและกลุ่มนกัเรียน ไปวิเคราะห์หาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของโรงเรียนสาธิตในแต่ละที และสามารถนาํผลการวิจยัใชเ้ป็นแนวทางให้ผูป้กครองหรือ
นกัเรียนตดัสินใจเลือกเรียนต่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครองหรือนกัเรียน 
  3.2.4 ในการศึกษาครังนี เป็นการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ดงันนัในการศึกษาครังต่อไป ผูส้นใจศึกษา
ควรศึกษาการรับรู้ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม  ผลการศึกษาทีได้ไปกาํหนดแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารงานและเป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
อ.เมือง จ.นครปฐม ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
เรือง   ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  

อ.เมือง จ.นครปฐม 
 

วตัถุประสงค์ 
1. ศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร          

อ.เมือง จ.นครปฐม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
คําชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามชุดนีใชร้วบรวมขอ้มูลของกลุ่มผูป้กครองและกลุ่มนกัเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 

2. ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 
 ส่วนที 1 เป็นคาํถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกบัการตดัสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยั 
ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 4 ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพือการพฒันาและปรับปรุง 
 3. ขอ้มูลทีไดรั้บจากแต่ละท่านถือเป็นความลบั และจะนาํเสนอขอ้มูลในภาพรวมเท่านนั 

4. โปรดทาํเครืองหมาย ลงใน [ ] หน้าคาํตอบทีตรงกบัข้อมูลของท่านมากทีสุดเพียง
คาํตอบเดียว 

5. ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความอนุเคราะห์ของท่านทีใหข้อ้มูลในครังนี 
 
 



  

ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (สําหรับผู้ปกครองนักเรียน) 
คําชีแจง กรุณาใส่เครืองหมาย  หนา้ช่อง          ท่านตอ้งการเลือกตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 
ถา้ไม่มีขอ้ความทีท่านตอ้งการเลือกโปรดเขียนขอ้ความลงในช่องอืนๆ 
1. เพศ 

   (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อายุ 

(1) ไม่เกิน 26  ปี      (2) 26-35  ปี   
(3)  36-45   ปี       (4) มากกวา่ 45 ปี 

3. อาชีพ  
 (1) รับราชการ      ( ) ธุรกิจส่วนตวั 
 ( ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ    ( ) เกษตรกร 
 ( ) รับจา้ง      ( )อืนๆ (โปรดระบุ)………………… 
4. สถานภาพสมรส 
 (1) โสด          (2) สมรส  
 (3) หมา้ย  หยา่ร้าง      ( ) แยกกนัอยู ่
5. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (1) ตาํกวา่หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนตน้  ( ) มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 ( ) อนุปริญญา / ปวส.     ( ) ปริญญาตรี 
 ( ) สูงกวา่ปริญญาตรี                                       ( ) อืนๆ (โปรดระบุ)………………… 
6. รายได้เฉลยีต่อเดือน 
 (1) ตาํกวา่ 5,  บาท     ( ) 5,  – 10,  บาท 
 ( ) 1 , 1 – 2 ,  บาท    ( ) 2 , 1 – 3 ,  บาท 
 ( ) มากกวา่ 3 ,  บาท   
7. ความสัมพนัธ์ของเด็กในปกครองของท่านซึงศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี 
 ( ) ลูก                       ( ) หลาน 
 ( ) เด็กในอุปการะ     ( ) อืนๆ โปรดระบุ................... 
8. จํานวนเด็กนักเรียนทมีีภาระดูแล 
 (1) 1 คน      ( ) 2 คน 
    ( ) 3 คน      ( ) อืนๆ โปรดระบุ................... 
 



  

ส่วนท ี  ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (สําหรับนักเรียน) 
คําชีแจง กรุณาใส่เครืองหมาย  หนา้ช่อง          ท่านตอ้งการเลือกตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 
ถา้ไม่มีขอ้ความทีท่านตอ้งการเลือกโปรดเขียนขอ้ความลงในช่องอืนๆ 
1. เพศ 

   (1) ชาย    (2) หญิง 
2. ระดับชันการศึกษา  
 (1) มธัยมศึกษาปีที 1     ( ) มธัยมศึกษาปีที 2 
 ( ) มธัยมศึกษาปีที 3      ( ) มธัยมศึกษาปีที 4 
 ( ) มธัยมศึกษาปีที 5     ( ) มธัยมศึกษาปีที 6 
 
ส่วนท ี  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัย
ศิลปากร  อ.เมือง จ.นครปฐม  ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย      ลงในช่อง        ทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านหลกัสูตรและสือการสอน            
1 โรงเรียนมีปรัชญาและเป้าหมายชดัเจน

เหมาะสม 
          

2 โรงเรียนมีหลกัสูตรการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  

          

3 บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถ มี
จรรยาบรรณเหมาะสมกบัอาชีพ ครูและมี
ความรับผดิชอบ 

          

4 โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการของ
นกัเรียนใหก้า้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่
ละคน  

          

 



  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
5 โรงเรียนจดัสือ อุปกรณ์ และนวตักรรม

ทีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจดั
กิจกรรมเตรียมความพร้อมใหแ้ก่เด็ก 

          

6 โรงเรียนจดัการศึกษาและบริการอยา่ง
หลากหลายโดยคาํนึงถึง ความตอ้งการ
ของนกัเรียนและผูป้กครอง 

          

ด้านราคา            
7 โรงเรียนกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียน

และค่าบริการโดยคาํนึงถึง คุณภาพของ
การบริการเป็นสาํคญั 

          

8 โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและ
บริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

          

9 โรงเรียนจดัใหมี้การผอ่นผนัการชาํระ
เงินค่าธรรมเนียมการเรียนและ
ค่าบริการ เป็นงวดได ้

          

10 ผูป้กครองสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได ้           
11 โรงเรียนมีการเก็บค่าเรียนพิเศษ

นอกเหนือจากเวลาปกติ 
          

12 โรงเรียนกาํหนดค่าธรรมเนียมการเรียน
และค่าบริการทีถูกเมือเทียบกบัโรงเรียน
อืน ๆ ในระดบัเดียวกนั 

          

 
 
 
 



  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
ด้านทาํเลทตีงัและสถานที            
13 โรงเรียนตงัอยูใ่นแหล่งชุมชนมีการ

คมนาคม สะดวก 
          

14 โรงเรียนตงัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีดี 
ปราศจากมลภาวะทางกลิน เสียงหรือสิง
ทีเป็นอนัตรายอยูข่า้งเคียง 

          

15 โรงเรียนตงัอยูใ่นทาํเลทีใกลบ้า้นหรือ
ใกลที้ทาํงาน 

          

16 โรงเรียนอยูใ่นทาํเลทีมีรถโดยสาร
ประจาํทาง 

          

17 โรงเรียนมีพืนทีจอดรถทีกวา้งขวางและ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

          

18 โรงเรียนมีพืนทีสาํหรับจอดรถเพือ รับ-
ส่ง เพียงพอต่อความตอ้งการ 

          

ด้านโฆษณาและประชาสัมพนัธ์            
19 โรงเรียนจดักิจกรรม ทีส่งผลต่อ

ภาพลกัษณ์ทีดีของโรงเรียน 
          

20 โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารป้ายโฆษณา แผน่พบั ของ
โรงเรียนแก่ผูป้กครองอยา่งต่อเนือง 

          

21 เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองแสดงความ
คิดเห็นเกียวกบัการจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

          

 
 



  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
22 โรงเรียนสนบัสนุนและจดักิจกรรม

เพือใหน้กัเรียนและผูป้กครองมี 
กิจกรรมร่วมกนั 

          

23 โรงเรียนแจง้ข่าวสารเกียวกบัพฒันาการ
ของนกัเรียนใหผู้ป้กครอง รับทราบ
อยา่งสมาํเสมอ 

          

24 โรงเรียนมีการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพือ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน เช่น การจดั
งานเพือพบปะศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนั 
การจดังานในเทศกาลต่าง ๆ เป็นตน้ 

          

ด้านอาจารย์และบุคลากร            
25 ผูบ้ริหารและอาจารยมี์ความรู้

ความสามารถ มีวสิัยทศัน์และ ความ
มุ่งมนัต่อความสาํเร็จในการทาํงาน 

          

26 มีอาจารยผ์ูส้อนทีมีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ความสามารถสูง 

          

27 บุคลิกภาพ การแต่งกายของครูและ
บุคลากร เหมาะสม 

          

28 มีอาจารยที์สามารถใหค้าํปรึกษาทงัใน
เรียนและการดาํรงชีวิต 

          

29 โรงเรียนมีการจดัครูใหบ้ริการดา้น
การจราจร เพืออาํนวยความสะดวก
ปลอดภยัแก่นกัเรียนและผูป้กครอง 

          

 
 



  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
30 มีการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนโดย

การฝึกอบรมเพิมพนูความรู้ อยา่ง
สมาํเสมอ 

          

ด้านกระบวนการทาํงาน            
31 มีกระบวนการในการรับนกัเรียนเขา้

ศึกษาง่าย และสะดวก 
          

32 มีการประเมินพฒันาการของเด็ก
นกัเรียนโดยใชว้ธีิการทีเหมาะสมกบั
เด็กแต่ละวยั 

          

33 มีระบบประกนัคุณภาพภายในที
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองและเป็นไปตาม
กฎกระทรวง 

          

34 มีกิจกรรมปฐมนิเทศ เพือให้นกัเรียน
ปรับตวัเขา้กบัโรงเรียน หรือระบบการ
สอน 

          

35 มีการจดัการขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง
ครอบคลุมและทนัต่อการใชง้าน 

          

36 มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบ
และต่อเนือง  

          

ด้านทางกายภาพ            
37 มีสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ มี

อาคารสถานทีเหมาะสม 
          

 
 
 



  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
38 อาคารเรียนและอาคารต่างๆแขง็แรง 

มนัคง ปลอดภยั มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพทีดีอยูเ่สมอ 

          

39 บรรยากาศโดยรอบร่มรืนมีการปลูก
ตน้ไมแ้ละพืชประดบัต่างๆสวยงาม 

          

40 โรงเรียนมีมาตรการ และอุปกรณ์ใน
การรักษาความปลอดภยัสาํหรับ 
นกัเรียน 

          

41 มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ห้องสมุด  
พืนทีสีเขียว และสิงอาํนวยความ
สะดวกเพียงพอและ อยูใ่นสภาพใชก้าร
ไดดี้ 

          

42 โรงเรียนมีการลอ้มรัว และกาํหนด
ประตูเขา้ออกของบุคคลภายนอก อยา่ง
ชดัเจน 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที  ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   อ.เมือง จ.นครปฐม  ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย      ลงในช่อง        ทีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 

ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
งานสอน           
1 มีการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญัโดยมีการจดัทาํ ประมวลการ
สอนและแผนการจดัการเรียนรู้ /
ออกแบบการเรียนรู้ทีสอดคลอ้งกบั 
ปรัชญา  ปณิธาน  พนัธกิจ  และอตัลกัษณ์
ของโรงเรียน            

2 มีการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ ส่งเสริม
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ สมรรถนะ
ของผูเ้รียนและใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
จากการปฏิบติัทงัในและนอกหอ้งเรียน
ใหมี้ผลสัมฤทธิตามเกณฑม์าตรฐาน             

3 มีการผลิตและพฒันาสือ นวตักรรม 
เทคโนโลย ีเพือใชป้ระกอบการเรียนรู้  
และมีเครืองมือวดัและประเมินผลที
หลากหลายนาํไปใชถู้กตอ้งเหมาะสม  
และประเมินผูเ้รียนตามสภาพเป็นจริง            

4 การจดัการเรียนการสอนมุ่งใหเ้ด็กใหมี้
พฒันาการทางร่างกายอารมณ์สังคมและ
สติปัญญา           

5 มีการสอนภาษาองักฤษโดยครู
ต่างประเทศเจา้ของภาษา           



  

ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
6 มีการเนน้การปลูกฝังเด็กใหมี้คุณธรรม

และจริยธรรมเพือให้เด็กมีการพฒันา
จิตใจและมีความซือสัตย ์           

บทบาทหน้าทีของครู           
7 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติัตน

ตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ           
8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัผูเ้รียน ผูป้กครอง 

และชุมชน            
9 ครูมีความมุ่งมนัและอุทิศตนในการสอน

และพฒันาผูเ้รียน           
10 ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิค

วธีิการใหม่ๆ เป็นประจาํ รับฟังความ
คิดเห็น ยอมรับการเปลียนแปลง ใจ
กวา้ง           

11 ครูแจง้ผลการเรียนใหเ้ด็กทราบเป็น
ระยะเพือใหเ้ด็กประเมินความสามารถ
ของตนเอง           

12 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั            

งานวจัิย / งานบริการวชิาการ           
13 มีการดาํเนินการวิจยัในชนัเรียนหรืองาน

สร้างสรรคน์วตักรรมการศึกษาเพือ
พฒันาการเรียนรู้           

 
 



  

ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 

14 มีการนาํนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั 
โครงการบริการวชิาการอยา่งนอ้ย 1 
ครังต่อปีการศึกษา           

15 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถทางวชิาการ
และ ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน           

16 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความสามารถพิเศษ และ
ความถนดั ของผูเ้รียนให้เตม็ตาม
ศกัยภาพ           

17 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นศิลปะ  
ดนตรี/นาฏศิลป์  และกีฬา/นนัทนาการ           

18 มีการจดักิจกรรมสืบสานและ
สร้างสรรค ์วฒันธรรม ประเพณี   และ
ภูมิปัญญาไทย           

ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และ
โรงเรียนกบัผู้ปกครอง           

19 มีการสนบัสนุนงานของชุมชน เช่น การ
ใหบ้ริการดา้นอาคารสถานที เครือง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ           

21 มีการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียน
การสอนตามความตอ้งการของชุมชน           

20 โรงเรียนเป็นแหล่งวทิยาการในการ
แสวงหาความรู้และบริการชุมชน           

 



  

ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
21 มีการปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียน

การสอนตามความตอ้งการของชุมชน           
20 โรงเรียนเป็นแหล่งวทิยาการในการ

แสวงหาความรู้และบริการชุมชน           
22 โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลียน

เรียนรู้ร่วมกนั           
23 มีการนาํแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถินในชุมชนมาใชใ้นการเรียนการ
สอน           

งานอาหารและโภชนาการ           
24 จดับริการอาหารเสริมและอาหารกลาง

วนัทีสะอาดและมีคุณค่าตามหลกั
โภชนาการและมีปริมาณเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของเด็ก           

25 มีการจดัเตรียมอาหารกลางวนัทีสดและ
ใหม่อยูเ่สมอ           

26 มีป้ายติดรายการอาหารกลางวนัไวอ้ยา่ง
ชดัเจน           

27 มีการฝึกสุขนิสัยทีดีในการรับประทาน
อาหาร           

28 จดัเตรียมอาหารโดยคาํนึงถึงความ
ตอ้งการและความชอบของเด็ก เช่น 
ขนาด สี กลิน รส           

 
 



  

ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจ 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

5 4 3 2 1 
งานด้านสุขภาพอนามัย           
29 มีการตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจาํ           
30 แจง้บนัทึกสุขภาพและการเจริญเติบโต

ของเด็กใหผู้ป้กครองทราบทุกภาคเรียน           
31 โรงเรียนมีขอ้กาํหนดเกียวกบัเด็กป่วย

เพือไม่ใหส่้งผลต่อเด็กสุขภาพดี           
32 มีครูทีมีความรู้ความสามารถในเรืองการ

ปฐมพยาบาลประจาํอยูที่หอ้งพยาบาล           
33 มีกิจกรรมทีปลูกฝังและส่งเสริมสุขภาพ

อนามยัแก่เด็กหลายรูปแบบ           
 
 
ส่วนท ี4 ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพอืการพฒันาและปรับปรุง 
แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ค่าความเชือมันของแบบสอบถามทงัฉบับ 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-            Alpha 

               if Item         if Item        Total           if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation  Deleted 

B       .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B      .        .          .             .  

B      .        .          .             .  

B      .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B        .        .          .             .  

B     .        .          .             .  

B        .        .          .             .  

B     .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B        .        .          .             .  

B      .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B     .        .          .             .  

B           .        .          .             .  

B        .        .          .             .  

B   .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B      .        .          .             .  

B        .        .          .             .  



  

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation   Deleted 

B      .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B        .        .         -.            .  

B        .        .         -.            .  

B        .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B     .        .          .             .  

B     .        .          .             .  

B         .        .         -.            .  

B       .        .         -.            .  

B      .        .          .             .  

B     .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B     .        .          .             .  

B       .        .          .             .  

B           .        .          .             .  

B     .        .          .             .  

B      .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D             .        .          .             .  

D             .        .          .             .  

D             .        .          .             .  

D             .        .          .             .  

D             .        .          .             .  

D             .        .          .             .  



  

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation   Deleted 

D             .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

D        .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D        .        .          .             .  

D        .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D         .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

D        .        .          .             .  

D        .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D       .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

D        .        .          .             .  

D      .        .          .             .  

 



  

Reliability Coefficients 

N of Cases =     .                     N of Items =  

Alpha =    .  
 

ค่าความเชือมันของแบบสอบถามด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation    Deleted 

B       .         .          .             .  

B       .         .          .             .  

B             .         .          .             .  

B             .         .          .             .  

B             .         .          .             .  

B             .         .          .             .  

B             .         .          .             .  

B             .         .          .             .  

B             .         .          .             .  

B       .         .          .             .  

B           .         .          .             .  

B          .         .          .             .  

B     .         .          .             .  

B        .         .          .             .  

B        .         .          .             .  

B        .         .          .             .  

B       .         .          .             .  

B        .         .          .             .  



  

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation   Deleted 

B      .         .          .             .  

B        .         .          .             .  

B        .         .          .             .  

B        .         .          .             .  

B       .         .          .             .  

B       .         .          .             .  

B         .         .         -.             .  

B           .         .          .             .  

B       .         .          .             .  

B      .         .          .             .  

B      .         .          .             .  

B      .         .          .             .  

B        .         .         -.             .  

B        .         .         -.            .  

B         .         .          .             .  

B         .         .          .             .  

B       .         .          .             .  

B       .         .         .             .  

B      .         .          .             .  

B      .         .          .             .  

B     .         .         .             .  

B      .         .          .             .  

Reliability Coefficients 

N of Cases =     .                     N of Items =  

Alpha =    .  
 



  

ค่าความเชือมันของแบบสอบถามด้านปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกเรียน 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation   Deleted 

D       .         .          .             .  

D        .         .          .             .  

D         .         .          .             .  

D       .         .          .             .  

D         .         .          .             .  

D        .         .          .             .  

D        .         .          .             .  

D          .         .          .             .  

D         .         .          .             .  

D      .         .          .             .  

D       .         .          .             .  

D        .         .          .             .  

D      .         .          .             .  

D           .         .          .             .  

D      .         .          .             .  

D        .         .          .             .  

D        .         .          .             .  

D           .         .         .             .  

D       .         .          .             .  

D     .         .          .             .  

D       .         .         .             .  

D     .         .          .             .  



  

                Scale           Scale       Corrected 

                Mean          Variance        Item-             Alpha 

               if Item         if Item        Total            if Item 

               Deleted         Deleted     Correlation Deleted 

D      .         .          .             .  

D      .         .          .             .  

D      .         .          .             .  

D     .         .          .             .  

D      .         .          .             .  

D      .         .          .             .  

D       .         .          .             .  

D     .         .          .             .  

D     .         .          .             .  

D      .         .          .             .  

D         .         .         -.            .  

Reliability Coefficients 

N of Cases =     .                     N of Items =  

Alpha =    .  
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