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ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี
Important Factors Toward Parents’ Decision Making on Sending Their
Children to Study in Private Kindergarten Schools,
Surat Thani Province
ภูษิตย วงษเล็ก1*
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
เลขที่ 298 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูป กครองทีม่ ตี อ ปจจัยสําคัญทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล
เอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครอง
ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2558 จํานวน 319 คนโดยใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
อยูระหวาง 0.60-1.00 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหคาที และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี ในภาพรวมมีความสําคัญอยูในระดับมาก
โดยเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยจากมากไปหานอย ไดแก ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ
ดานผลิตภัณฑ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด 2) ผูปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตร – หลาน ในอุปการะ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
จังหวัดสุราษฏรธานี ในภาพรวมไมแตกตางกัน

* ผูเขียนหลัก (อาจารย ดร. ประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก)
อีเมล: wonglek.p2000@gmail.com

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559

227

คําสําคัญ
ความคิดเห็น การตัดสินใจของผูปกครอง โรงเรียนอนุบาลเอกชน สวนประสมทางการตลาด
จังหวัดสุราษฎรธานี

Abstract
This research aimed 1) to study the parents’ opinion toward the important factors of
decision making on sending their children to study in private kindergarten schools, Surat Thani
Province, and 2) to compare the parents’ opinion toward the important factors of decision making
on sending their children to study in private kindergarten schools, Surat Thani Province, categorized
by general factors of parents. The samples were 319 parents of the students at the private
kindergarten in Surat Thani province in the academic year 2015, selected by a stratified sampling
method. The research instrument was the questionnaire which was the index of item-objective
congruence (IOC) between 0.60-1.00 and the reliability of 0.97. The statistics that used in the data
analysis were percentage, mean, standard deviation. The hypothesis testing analyzed by t-test and
One-way ANOVA (F-test) which was determined the statistical significance at the 0.05 level.
The results found that; 1) The parents’ opinion toward the important factors of decision
making on sending their children to study in private kindergarten schools, Surat Thani Province were
important at high level in overall factors. By priority in descending order as follows the staff persons,
the process of service, the product, the physical evidence, the price, the place and the promotion and
2) The parents who were different gender, age, occupation, family’s income per month and mummer
of children had the opinion toward the important factors of decision making on sending their children
to study in private kindergarten schools, Surat Thani Province that were not different.

Keywords
Opinion, Parents Decision, Private Kindergarten, Marketing Mix, Surat Thani Province

บทนํา
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยเริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดย
พระอัครชายาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมยไดเปนองคกอตั้ง “โรงเลี้ยงเด็ก” เปนแหงแรกในป พ.ศ. 2433
โดยพระองคทรงบริจาคทรัพยซอื้ ทัง้ ทีด่ นิ และตึกโรงเรือนตางๆ ซอมแซมและกอสรางบริเวณและเครือ่ งใชทงั้ ปวง
บริบูรณพรอมเสร็จ จัดเปนโรงสําหรับเลี้ยงเด็กขึ้นที่ตรอกโรงเลี้ยงเด็กตําบลสวนมะลิ ริมถนนบํารุงเมือง เพื่อ
จัดการบํารุงเลี้ยงทารกเด็กชาย หญิง บุตรคนยากจน ตอมาในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห วั แนวคิดการจัดการปฐมวัยศึกษาก็ไดถกู นํามาใชในโรงเรียนอนุบาล ทัง้ นีห้ นวยงานทีน่ าํ มาใชจะเปน
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โรงเรียนราษฎรเปนสวนใหญ (ปยะดา มณีนิล, 2554, 1) ปจจุบันการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชน ทําใหผูปกครองมีทางเลือกที่จะสง
บุตรหลานเขาเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันหากผูปกครองตัดสินใจสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้น ยอมมีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การคัดเลือกโรงเรียนเอกชนสําหรับบุตรหลาน ดังนัน้ การทีผ่ ปู กครองจะตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
เอกชนแหงใดนั้น ก็ยอมคาดหวังใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด แตเนื่องจากผูปกครองมี
ความตองการที่แตกตางกันมาก ผูปกครองบางกลุมมีความตองการใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน
ใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม มากกวาพัฒนาการดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แตผปู กครองบางกลุม มีความตองการใหบตุ รหลานมีพฒ
ั นาการทางดานผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนั ก เรี ย นมากกว า พั ฒ นาการทางด า นอื่ น ๆ เพื่ อ นํ า เด็ ก ไปสอบแข ง ขั น เข า โรงเรี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนตอในระดับชั้นที่สูงยิ่งขึ้นไป จากความตองการของผูปกครองที่หลากหลาย
ดังกลาวขางตน ซึ่งมีผลกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่จะตองตอบสนองตอ
ความตองการของผูปกครองใหไดมากที่สุดแลว โรงเรียนอนุบาลเอกชนก็ยังตองเผชิญกับปญหาและ
ความทาทายตางๆ มากมาย อาทิ ความไมเทาเทียมของการบริหารจัดการของรัฐบาลทั้งในเชิงนโยบาย
งบประมาณ อุปกรณ ปญหาดานคาใชจายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น รวมถึงการที่รัฐบาลปลอยใหโรงเรียน
อนุบาลเอกชนเปดกิจการมากขึ้นโดยไมคํานึงถึงพื้นที่ระยะใกลและไกล สงผลใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้น
ระหวางโรงเรียนอนุบาลเอกชนตางๆ กันเองและยังตองแขงขันกับโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลอีกดวย
โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี ก็ประสบปญหาดังกลาวเชนเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจังหวัดอืน่ ๆ และยังประสบปญหากับจํานวนนักเรียนทีล่ ดลงทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 2555
– 2558 ดังแสดงตามตารางที่ 1 (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2558, 1) ; (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานี เขต 3, 2558, 1)
ตารางที่ 1
แสดงจํานวนนักเรียนอนุบาลจังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสังกัด ปการศึกษา 2555 – 2558
eµ¦«¹¬µ
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จากปญหาดังที่กลาวมาขางตนทั้งหมด โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานีจึงตองนํา
กลยุทธทางการตลาดมาใชเพือ่ ใหไดจาํ นวนนักเรียนมากขึน้ และเพือ่ ตอบสนองตอความตองการของผูป กครอง
ใหไดมากที่สุด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน
การสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี เพือ่ นําผลทีไ่ ดจากการศึกษาไปเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานีใหสามารถแขงขัน
กับโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลและอยูรอดไดตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน
สมมติฐาน
ผูปกครองนักเรียนที่มีขอมูลทั่วไปตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ
สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี แตกตางกัน
กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของการบริการ ของ Payne, 1993
(อางถึงใน ธธีรธร ธีรขวัญโรจน, 2546, 63 - 81) มาใชเปนกรอบแนวความคิดที่ใชในศึกษาปจจัยสําคัญ
ทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี ใน 7 ดาน ประกอบดวย
1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดานพนักงาน
6) ดานกระบวนการใหบริการ และ 7) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือ
ที่ใชวิจัยการทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ได แ ก ผู  ป กครองของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นอนุ บ าลเอกชนในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี
ปการศึกษา 2558 จํานวน 12,936 คน (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2558, 1) ; (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3, 2558, 1)
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2558
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จํานวน 375 คน โดยใชเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง Krejcie and Morgan ที่ระดับ
ความเชือ่ มัน่ 95% ความคลาดเคลือ่ น ± 5% และใชวธิ กี ารสุม ตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling)
โดยเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีประชากร 6,340 คน ไดกลุม ตัวอยาง 184 คน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สุราษฎรธานี เขต 2 มีประชากร 3,024 คน ไดกลุมตัวอยาง 88 คน และเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 3 มีประชากร 3,572 คนไดกลุมตัวอยาง 103 คน (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558, 147 - 163)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูปกครอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดคาความตรง
ตามเนื้อหา (IOC) อยูระหวาง 0.60-1.00 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คนแลวนําไปวิเคราะหไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97
4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน
4.1 การวิเคราะหขอ มูลตามวัตถุประสงคการวิจยั ขอที่ 1 ผูว จิ ยั ใชการวิเคราะหหาคาความถี่
หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 1) คาเฉลี่ย
4.50 - 5.00 หมายถึงความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 2) คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงความสําคัญอยูใน
ระดับมาก3) คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึงความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 4) คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึงความสําคัญอยูใ นระดับนอย และ 5) คาเฉลีย่ 1.00 - 1.49 หมายถึงความสําคัญอยูใ นระดับนอยทีส่ ดุ
4.2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยใชการทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางดวยคา t แบบ Independent samples Test
การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) และเปรี ย บเที ย บความแตกต า งรายคู 
ดวยวิธี Scheffe’ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน
ผลการวิเคราะหขอ มูลทัว่ ไปของผูป กครองนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัว
ตอเดือน และจํานวนบุตร – หลาน ในอุปการะ พบวา ผูป กครองนักเรียนสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ73.06)
มีอายุ 31-40 ป (รอยละ 54.54) ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว (รอยละ 30.40) มีรายไดครอบครัว
ตอเดือน 20,001-30,000 บาท (รอยละ 40.75) และมีบุตร – หลาน ในอุปการะ จํานวน 2 คน (รอยละ 43.26)
ดังแสดงตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัว
ตอเดือน และจํานวนบุตร – หลาน ในอุปการะ
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2. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
จังหวัดสุราษฏรธานี
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎร ผูป กครองมีความคิดเห็นในภาพรวมมีความสําคัญอยูใ นระดับมาก
(  = 3.95) โดยดานทีผ่ ปู กครองเห็นวาเปนปจจัยทีม่ คี วามสําคัญอันดับ 1 คือ ดานพนักงาน (  = 4.19) อันดับ 2 คือ
ดานกระบวนการใหบริการ (  = 4.06) อันดับ 3 คือ ดานผลิตภัณฑ (  = 4.04) อันดับ 4 คือ ดานสิง่ แวดลอม
ทางกายภาพ (  = 3.93) อันดับ 5 คือ ดานราคา (  = 3.91) อันดับ 6 คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย
(  = 3.83) และอันดับสุดทาย คือ ดานการสงเสริมการตลาด (  = 3.64) ดังแสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3
แสดงผลการวิเคราะหปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน
ในจังหวัดสุราษฎรธานีตามความคิดเห็นของผูปกครองในภาพรวมและรายดาน
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2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป กครองนักเรียนตอปจจัยสําคัญทีม่ ผี ลตอ
การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวม พบวา
ผูปกครองนักเรียนที่เพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตร – หลานในอุปการะ ตางกัน
มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังแสดงตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน
เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวม
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อภิปรายผลการวิจัย
1. อภิ ป รายผลเกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของผู  ป กครองที่ มี ต  อ ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ
การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้
1.1 ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียนและเปนหลักสูตร
ทีม่ มี าตรฐานซึง่ จะสงผลดีตอ พัฒนาการและความรูข องบุตรหลานตามความตองการของผูป กครอง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ อรพิน ปนตา (2550, 118 - 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ
มีอทิ ธิพลตอผูบ ริโภคในการเลือกใชบริการโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
อยูในระดับมาก
1.2 ดานราคา ผลการวิจยั พบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูใ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเปน
เพราะโรงเรียนใหผูปกครองนักเรียนสามารถผอนผันการจายคาธรรมเนียมทางการศึกษาหรือสามารถแบง
ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไดซงึ่ ตรงกับความตองการของผูป กครอง สอดคลองกับงานวิจยั ของ อรพิน ปนตา
(2550, 118 - 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใช
บริการโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูใ นระดับมาก และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานราคาระดับมาก
1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการวิจยั พบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูใ นระดับ
มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีระยะทางในการเดินทางระหวางโรงเรียนกับที่พักอาศัยมีความเหมาะสม
และบุตรหลานมีความปลอดภัยในการเดินทาง สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพิน ปนตา (2550, 118 - 122)
ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานสถานที่ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงเรียนสอน
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ภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมากและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา ที่พบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญ
ระดับมาก
1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการจัดทําเอกสาร จดหมาย วารสารเพื่อสื่อสารและใหขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
ทําใหผูปกครองทราบความกาวหนาและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ
วรรณา ปญญาดี (2550, 53 – 56) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกของผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
การเลือกอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา
ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญระดับมาก
1.5 ดานพนักงาน ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะบุคลากรของโรงเรียนมีความเอาใจใสตอ การดูแลนักเรียน ทําใหผปู กครองมีความสบายใจในการดูแล
และแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา ปญญาดี (2550, 53 – 56)
ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสองภาษาระดับ
ประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายดานมีผลตอการเลือกอยูในระดับมาก โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบุคลากร
1.6 ดานกระบวนการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการแจงหรือใหคําแนะนําลําดับขั้นตอนของการใหบริการ เชน ขั้นตอนการ
รับสมัครนักเรียน ขัน้ ตอนการชําระเงิน เปนตน อยางชัดเจน สอดคลองกับงานวิจยั ของ อรพิน ปนตา (2550, 118
- 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใช
บริการโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก
1.7 ดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพ ผลการวิจยั พบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูใ นระดับมาก
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะโรงเรียนมีบรรยากาศในหองเรียนมีความเหมาะสมตอการกระตุน การเรียนรูแ ละความสนใจ
ของนักเรียน รวมถึงมีสงิ่ แวดลอมภายในโรงเรียนมีสภาพทีป่ ลอดภัย สอดคลองกับงานวิจยั ของ วรรณา ปญญาดี
(2550, 53 – 56) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกของผูปกครองนักเรียนโรงเรียน
สองภาษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ดานสถานที่และกายภาพมีผลตอการเลือกอยูในระดับมาก
2. อภิปรายผลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอปจจัยสําคัญที่
มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี
ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตร –
หลานในอุปการะตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญทีม่ ผี ลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานบุคคล ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานสิง่ แวดลอม
ทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวมไมแตกตางกัน
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ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30 – 40 ป ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว มีรายไดครอบครัวตอเดือน 20,000 – 30,000 บาท และมีจํานวนบุตร – หลาน ในอุปการะ 2 คน
จึงมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จังหวัดสุราษฎรธานีไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
โดยบุคคลทีมอี ายุ เพศ วงจรชีวติ ครอบครัว การศึกษา และรายไดตา งกัน จะมีความชอบหรือสนใจในกิจกรรม
ที่แตกตางกัน และสนใจในผลิตภัณฑตางประเภทกัน (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554, 72)

สรุป
จากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน
เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานีในภาพรวมและรายดานทุกดานมีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี จึงควรใหความสําคัญกับปจจัยที่
สําคัญทุกๆ ปจจัยและนํามาใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพือ่ กระตุน การตัดสินใจของผูป กครองใน
การสงบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉพาะปจจัยดานบุคคล
ซึ่งมีความสําคัญอันดับที่ 1 และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งมีความสําคัญอันดับที่ 2
สําหรับขอเสนอแนะ มีดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 เนื่องจากผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน
เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานพนักงานมีความสําคัญอยูในอันดับที่ 1 และดาน
กระบวนการให บ ริ ก ารมี ค วามสํ า คั ญ อยู  ใ นอั น ดั บ ที่ 2 ดั ง นั้ น ผู  บ ริ ห ารโรงเรี ย นอนุ บ าลเอกชนใน
จังหวัดสุราษฎรธานี ควรใหความสําคัญในการสรรหาบุคลากรของโรงเรียนทีม่ คี วามเอาใจใสตอ การดูแลนักเรียน
เพื่อทําใหผูปกครองมีความสบายใจ และควรจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากรของโรงเรียน เพื่อใหสามารถ
แนะนําผูปกครองไดอยางเหมาะสมทั้งเรื่องการเรียน หรือขั้นตอนการรับบริการตางๆ
1.2 เนื่องจากผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน
เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานชองทางการจัดจําหนายมีความสําคัญอยูใ นอันดับที่
6 และดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญอยูในอันดับที่ 7 ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
จังหวัดสุราษฎรธานี ควรจัดใหมสี ถานทีส่ าํ หรับผูม าติดตอทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โดยอาจมีการเตรียมสถาน
ทีไ่ วและติดปายแสดงอยางชัดเจน และควรมีการมอบสวนลดพิเศษใหผปู กครองนักเรียน เพือ่ เปนสรางความสนใจ
หรือความจงรักภักดีในตรา (Brand Loyalty) เชน สวนลดพิเศษสมัครเรียน 2 คน หรือ สวนลดกรณีที่เคยมี
สมาชิกในครอบครัวเรียนที่โรงเรียนมากอน เปนตน
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล
รัฐบาลในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานีนําผลที่ไดจาก
การวิจัยไปสังเคราะหรวมกับผลงานวิจัยครั้งนี้แลวนําไปกําหนดกลยุทธการตลาดใหสามารถแขงขันกับ
โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลได
2.2 ควรมีศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการกําหนด
กลยุทธการตลาดของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในพื้นที่ตาง ๆ ได
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