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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไป
ของปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน ปั จจัยดึง และการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตร
หลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน และปั จจัยดึง กับการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตร
หลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย โดยใช้แบบสอบถาม 267 ฉบับ
ผลวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
ส่ วนมากประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 100,001-200,000 บาท ผลการ
วิเคราะห์สมมติฐานพบว่า ปั จจัยที่เกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยนมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครอง
นักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอนอยูใ่ นเกณฑ์ระดับเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านอาจารย์
ผูส้ อน ในขณะที่ปัจจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยนด้านภาพลักษณ์ ด้านหลักสู ตรและด้านการบริ หาร
จัดการของโรงเรี ยนไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย
นอกจากนี้ยงั พบว่า ปั จจัยดึงมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลาน
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ
เป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ ในขณะที่ปัจจัยดึงด้านค่านิยม ด้านนิสัย และขนบธรรมเนียม ไม่มีอิทธิ พลต่อ
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การตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ
ในระดับปฐมวัย
คาสาคัญ : ปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน, ปัจจัยดึง, การตัดสิ นใจ, โรงเรี ยนนานาชาติ
Abstract
This research aimed (1) To study the general condition of factors relating to school
administration, pull factors and decision of parents to send their children to Singapore International
School of Bangkok in Nursery and Kindergarten level (2) To study the relationship between factors
relating to school administration and the pull factors and decision of parents sending their children to
study in Singapore International School of Bangkok in Nursery and Kindergarten level. The research
sample are of parents of Singapore International School of Bangkok in Nursery and Kindergarten level,
which has a total of 267 people.
The results of this study showed that most respondents were female and graduated in Bachelor's
Degree Education. Most of them worked in a private business and has an average monthly income at
100,001-200,000 baht. The results of the hypothesis analysis found that factors related to school
administration influence parents' decisions in sending their children to Singapore International School of
Bangkok in Nursery and Kindergarten level. The most agreed level is learning equipment, followed by
the instructor and teaching. While the factors relating to school administration’s image, the curriculum and
administration of the school did not influence the parents' decision to send their children to the Singapore
International School of Bangkok in Nursery and Kindergarten level.
In addition, it was found that the pull factor influences the parents' decision to send their children
to the Singapore International School of Bangkok in Nursery and Kindergarten level at the most agreeable
level is the goal or objective, followed by belief. While the pull factors in values, habits and customs did
not influence parents' decision to send their children to Singapore International School of Bangkok in
Nursery and Kindergarten level.
Keywords : factors relating to school, administration, pull factors, decision, international school
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั สังคมโลกของเราได้กา้ วเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21 “เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้” ซึ่งคนในสังคม
จาเป็ นต้องเรี ยนรู้ตลอดเวลา ในปัจจุบนั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่นิยมใช้กนั มากที่สุดภาษาอังกฤษจึงมี
ความสาคัญและจาเป็ นในการเรี ยนรู้ เพื่อนามาใช้ในชีวติ ประจาวันในการศึกษาและประกอบอาชีพ
โดยเฉพาะผูท้ ี่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้ดี หรื อรวมถึงผูท้ ี่มีความรู ้มากกว่าสองภาษา เช่น
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี เป็ นต้น ก็จะทาให้มีโอกาสในการทางาน และ
ได้รับการสนับสนุ นในหน้าที่การงานให้ดียงิ่ ขึ้นไปมากกว่าผูท้ ี่ไม่มีทกั ษะทางด้านภาษา
การจัดการศึกษาในประเทศไทยมีววิ ฒั นาการ และเติบโตมาอย่างต่อเนื่ อง โดยกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคมโลกทาให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในช่วงปลายปี พ.ศ.2558 นี้ ก็เป็ นปั จจัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเติบโตทาง การศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาในรู ปแบบ
นานาชาติ ซึ่งภาครัฐได้ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ตอ้ งการจะเปิ ดสาขาในประเทศไทย
และตั้งเป้ าหมายที่จะเป็ นศูนย์กลางทางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคอาเซี ยน โดยใช้กลยุทธ์ดา้ นความ
หลากหลายของสาขาวิชา และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าประเทศอื่น ๆ ในระดับคุณภาพมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน
(Buranasomphop, 2557)
การเลือกโรงเรี ยนเพื่อบุตรหลานจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผปู ้ กครองสมัยใหม่ให้ความสาคัญมากขึ้นกว่าใน
อดีต เนื่ องด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้พอ่ แม่ และผูป้ กครอง ต้องการที่จะเลือกโรงเรี ยนที่ตนเองคิด
ว่าเหมาะสมสาหรับบุตรหลาน เพื่อให้บุตรหลานของตนได้เข้าไปอยูใ่ นโรงเรี ยนที่มีคุณภาพการศึกษาที่ดี
มีประสิ ทธิภาพ มีชื่อเสี ยงทางสังคม เพื่อที่จะไปประสบความสาเร็ จในภายภาคหน้า
ดังนั้น การที่จะเลือกโรงเรี ยนเพื่อบุตรหลาน จะเห็นได้วา่ มีปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น
ค่าเทอม ระยะทางจากบ้านมาโรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรี ยน และอาจรวมถึงภาพลักษณ์ของสถาบัน
หลักสู ตร อาจารย์ผสู้ อน อุปกรณ์การเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการโรงเรี ยน
โดยมีเป้ าหมาย ความเชื่อ ค่านิยม นิสัยและขนบธรรมเนียม ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองใน
การเลือกโรงเรี ยนให้กบั บุตรหลาน
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย
เพื่อต้องการทราบถึงความต้องการของผูป้ กครอง เพื่อจะได้นาเอาการตัดสิ นใจของผูป้ กครองไปเป็ นข้อมูล
เพื่อพัฒนาโรงเรี ยน และตอบสนองความต้องการของผูป้ กครองในอนาคต ซึ่ งผลการวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์
ต่อผูบ้ ริ หารและผูป้ ระกอบการที่จะนาไปพัฒนาโรงเรี ยนของตนเองต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน ปั จจัยดึง และการตัดสิ นใจของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน และปัจจัยดึงกับการ
ตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ
ในระดับปฐมวัย
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยนมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ ง
บุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย
2. ปั จจัยดึงมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ กครองนักเรี ยนที่ส่ง
บุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 800 คน
(SISB, 2562)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้ อหาโดยทาการศึกษา
2.1 ปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
2.1.1 ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
2.1.2 ด้านหลักสู ตร
2.1.3 ด้านอาจารย์ผสู้ อน
2.1.4 ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
2.1.5 ด้านการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน
2.2 ปัจจัยดึง ประกอบด้วยเหตุผล 4 ด้าน คือ
2.2.1 เป้ าหมาย หรื อจุดประสงค์
2.2.2 ค่านิยม
2.2.3 ความเชื่อ
2.2.4 นิสัย และขนบธรรมเนียม
2.3 การตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติ
สิ งคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผูว้ จิ ยั กาหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน
พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 3 เดือน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา
และเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน ปั จจัยดึง และการตัดสิ นใจ
ของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับ
ปฐมวัย ซึ่ งผูว้ จิ ยั คาดหวังว่า ผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการศึกษา ตลอดจนใช้
เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป
2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ทาให้ผบู ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจนี้ ได้ทราบ
ถึงปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน ปั จจัยดึง และการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตร
หลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย ทั้งนี้ เพื่อให้ผบู้ ริ หารและ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจนี้ เกิดความเข้าใจ และสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปัจจัยการบริ หารงานโรงเรี ยน ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน ด้านหลักสู ตร
ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน ด้านการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน
1. ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน คาว่า “ภาพลักษณ์” มีความหมายหลายแง่มุมในทัศนะของ
แต่ละบุคคลซึ่ งมีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อาทิเช่น วิรัช ลภิรัตนกุล (2540, หน้า 76)
“ภาพลักษณ์” ในด้านการประชาสัมพันธ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจ (mental picture) ของคนเราอาจจะเป็ น
ภาพที่มีต่อสิ่ งมีชีวติ หรื อจะเป็ นสิ่ งไม่มีชีวติ ก็ได้ เช่น ภาพที่มีต่อบุคคล (person) องค์การ(organization)
สถาบัน (institution) ฯลฯ และภาพดังกล่าวนี้ อาจจะเป็ นภาพที่สิ่งเหล่านั้นกล่าวคือบุคคลองค์การสถาบัน
ฯลฯ หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งสร้างให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเราหรื ออาจเป็ นภาพที่เรานึกสร้างเองได้
2. ด้านหลักสู ตร ความหมายของหลักสู ตรได้มีผใู ้ ห้คานิยามไว้แตกต่างกันมากมายหลาย
ความหมาย และขอบเขตของหลักสู ตรมีการเปลี่ยนแปลงไปอยูเ่ สมอ สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาใน
แต่ละสมัย กู๊ด (Good 1973: 143) ได้ให้ความหมายของหลักสู ตรไว้ 3 ประการ (1) หลักสู ตร คือ เนื้อหาวิชา
ที่จดั ไว้อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาเพื่อให้จบชั้นหรื อได้ประกาศนียบัตรในหมวดวิชาที่สาคัญ
(2) หลักสู ตร คือ เค้าโครงทัว่ ไปของเนื้ อหาวิชา หรื อสิ่ งเฉพาะที่จะต้องสอนซึ่ งสถานศึกษาจัดให้แก่ผเู ้ รี ยน
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ จบชั้นหรื อได้ประกาศนียบัตร เพื่อสามารถเข้าเรี ยนต่อในทางอาชีพต่อไปได้
(3) หลักสู ตร คือ กลุ่มวิชาหรื อประสบการณ์ที่กาหนดไว้ให้ผเู ้ รี ยนภายใต้การแนะนาของสถานศึกษา
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และเซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Sayler & Alexander, 1974: 17) ได้ให้ความหมายของหลักสู ตรคือ การ
เตรี ยมประมวลประสบการณ์ของการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดสัมฤทธิ ผลตามจุดมุ่งหมายในทางมุ่งหมายทาง
การศึกษาอย่างกว้าง ๆ และจุดมุ่งหมายเฉพาะของสถานศึกษา
3. ด้านอาจารย์ผสู้ อน จรรยา ภู่อุดม (2544, หน้า 161) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ ไว้ดงั นี้ (1) เลือกมโนคติหลักที่ตอ้ งการให้เกิดการเรี ยนรู ้เพื่อนามากาหนดเป็ นสถานการณ์
(2) นาเสนอสถานการณ์ปัญหา และชี้นาความสนใจของนักเรี ยนด้วยการสนทนา หรื อนาเสนองานที่
เหมาะสม (3) ใช้คาถามทายนักเรี ยนให้เกิดการสารวจ เพื่อนาไปสู่ การสร้างหรื อขยายมโนคติเกิดการ
ตรวจสอบแนวคิดของตนเองโดยการถามให้นกั เรี ยนอธิ บายถึงเหตุผลและรายละเอียดของขั้นตอนการ
กระทาหรื อแนวคิดต่าง ๆ (4) ช่วยเหลือนักเรี ยนให้เกิดความชัดเจนในการสื่ อสารนาเสนอศัพท์เทคนิคที่
นักเรี ยนจะต้องประสบพบเจอ แนะนาให้นกั เรี ยนรู ้จกั ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ที่เหมาะสมตลอดจนตั้งคาถาม
ให้นกั เรี ยนอธิ บายและขยายความเพิ่มเติม (5) สร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรี ยน
ในเวลาที่จาเป็ นหรื อเหมาะสมหลีกเลี่ยงการตีค่าหรื อแก้แนวคิดของนักเรี ยนแต่ใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยน
สามารถค้นพบหนทางด้วยตนเอง (6) พยายามทาความเข้าใจและค้นหารายละเอียดในคาตอบหรื อแนวคิด
ของนักเรี ยน
4. ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน สื่ อการสอน (instruction media) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์
หรื อวิธีการใด ๆ ก็ตามที่เป็ นตัวกลางหรื อพาหะในการถ่ายทอดความรู ้ ทัศนคติ ทักษะ และประสบการณ์
ไปสู่ ผเู ้ รี ยน สื่ อการสอนแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษ และมีคุณค่าในตัวของมันเองในการเก็บและแสดง
ความหมายที่เหมาะสมกับเนื้ อหา และเทคนิควิธีการใช้อย่างมีระบบ ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 10) กล่าว
ไว้วา่ สื่ อการเรี ยนการสอน หมายถึง สื่ อกลางที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ไม่รู้หรื ออยากจะเรี ยนรู ้
อันทาให้เกิดความคิด ความอ่านและเกิดความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญาซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้
5. ด้านการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน นิคม แก้วสา (2548, หน้า 13) ให้ความหมายว่า
การบริ หารสถานศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ คือ การบริ หารสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะยึดเป้ าหมายคือ
คุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนโดยมีงานวิชาการเป็ นหลัก งานวิชาการเป็ นงานที่สาคัญที่สุดในการที่จะทาให้
นักเรี ยนบรรลุจุดหมายที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร ส่ วนงานอื่นเป็ นงานสนับสนุ นและเป็ นงานเสริ มให้งาน
วิชาการประสบผลสาเร็ จยิง่ ขึ้น
ปัจจัยดึง ประกอบด้วย เป้ าหมายหรื อจุดประสงศ์ ความเชื่ อ ค่านิยม นิสัยและขนบธรรมเนียม
จิตมา อัจฉริ ยกุล (2544, หน้า 10 - 11) อ้างอิงจาก Reeder (1971: 2) ศึกษาและรวบรวม
ทฤษฎีต่าง ๆ ทางสังคมวิทยา เพื่อใช้อธิ บายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์โดยทัว่ ไปรู ปแบบทางด้านจิตวิทยา
สังคม (social psychology) ที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจแสดงพฤติกรรมของมนุษย์น้ นั นักสังคมวิทยาส่ วนใหญ่
จะมองในด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (social economic status) ถือว่าเป็ นปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจ แต่รีดเดอร์ เชื่ อว่า การตัดสิ นใจเลือกแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะประกอบด้วยความเชื่ อ และ
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ความไม่เชื่อหลาย ๆ อย่างรวมกัน คือ บุคคลอาจจะแสดงพฤติกรรมอย่างเดียวกัน แต่เหตุผลที่ทาให้เกิดการ
ตัดสิ นใจอาจแตกต่างกัน ปัจจัยดึง (pull factors) ประกอบด้วย (1) เป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ (goals) การ
กระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งนั้น ผูก้ ระทาจะมีการกาหนดเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ไว้ล่วงหน้าและผูก้ ระทาจะ
พยายามกระทาทุกวิธีเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย หรื อจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ (2) ความเชื่อ (belief
orientation) คือ การยอมรับข้อเสนอใดข้อเสนอหนึ่งว่าเป็ นความจริ งความเชื่ อจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตใจใน
บุคคล ซึ่ งอาจเป็ นพื้นฐานการกระทาโดยสมัครใจของบุคคลนั้น ความเชื่ อจะมีผลต่อการตัดสิ นใจของบุคคล
และพฤติกรรมทางสังคม กรณี ที่วา่ บุคคลจะเลือกรู ปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเชื่อหรื อความคิดที่
ตนยึดมัน่ (3) ค่านิยม (value standards) คือ สิ่ งที่บุคคลยึดถือเป็ นเครื่ องช่วยตัดสิ นใจและกาหนดการกระทา
ของตนเอง ค่านิยมที่มีผลในการตัดสิ นใจ กรณี ที่วา่ การกระทาทางสังคมของบุคคลพยายามที่จะกระทาให้
สอดคล้องกับค่านิยมที่ตนยึดถืออยู่ (4) นิสัยและขนบธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอย่าง
พฤติกรรมที่สังคมกาหนดไว้แล้วสื บต่อกันมาด้วยประเพณี และถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคม
ไม่เห็นชอบด้วยในการตัดสิ นใจที่จะเลือกกระทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งของมนุ ษย์น้ นั ส่ วนหนึ่ง
เนื่องมาจากแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมกาหนดไว้แล้ว
การตัดสิ นใจ (decision making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ
ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรื อประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายขององค์การ
การตัดสิ นใจจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริ หาร หรื อการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่ จะ
เป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การประสานงาน และการควบคุม รี ดเดอร์ (Reeder,
1971) ได้รวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อมาอธิ บายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยทัว่ ไปแล้ว รู ปแบบ
(model) ทางด้านจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจในพฤติกรรมของมนุษย์น้ นั นักสังคมวิทยาจะมองใน
แง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) ซึ่ งถือว่า ปั จจัยภายนอกจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจ แต่รีดเดอร์ เชื่อว่าปั จจัยภายนอกจริ ง ๆ แล้วไม่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อการตัดสิ นใจ ซึ่ งแต่ละบุคคลจะ
แปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้มาสู่ ตวั คน ซึ่ งจะอยูใ่ นรู ปของความเชื่ อ และความไม่เชื่อที่จะ
ทาให้บุคคลตัดสิ นใจเลือกกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ ดังนั้น บุคคลอาจจะเลือกตัดสิ นใจกระทาพฤติกรรมอย่าง
เดียวกันแต่เหตุผลของการตัดสิ นใจอาจจะแตกต่างกัน
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นิอร สุ ขสาราญ (2546, หน้า 8) กล่าวว่า การที่ผสู ้ อนจะสามารถดาเนิ นการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่มีจุดมุ่งหมายสู งสุ ดอยูท่ ี่ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่ อสาร จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ผสู ้ อนจะต้องรู ้ลกั ษณะสาคัญ ดังนี้ ต้องเข้าใจขั้นตอนการสอนภาษาตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร รู ้ความแตกต่างระหว่างขั้นตอนการสอนและลาดับการสอน รู ้วธิ ี การสอนใช้
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน รู ้วา่ จะนาผูเ้ รี ยนไปในทิศทางใดและยังต้องรู ้จกั เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เพื่อจะได้นามาปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนให้แปลกใหม่น่าสนใจสาหรับนักเรี ยน
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จึงจะสามารถนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายที่คาดหวังได้ และเรื่ องที่สาคัญที่สุดสาหรับผูส้ อน คือ การรู ้จกั
องค์ประกอบของหน่วยการสอน (teaching unit) การจัดเนื้อหาตามลาดับของขั้นตอนการสอน เพื่อจะได้
สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังตามที่หลักสู ตรกาหนด
นิพนธ์ สุ ขปรี ดี (2521) ได้สรุ ปสาระสาคัญเกี่ยวกับคุณค่าของสื่ อการเรี ยนการสอนไว้ดงั นี้
1. คุณค่าทางวิชาการ (1.1) เด็กที่ได้รับการสอนจากการใช้สื่อการสอนประกอบการสอน
จะได้รับประสบการณ์โดยตรง และเรี ยนได้ดีมากกว่าเด็กที่ไม่มีสื่อการสอนประกอบการเรี ยนการสอน (1.2)
ลักษณะที่เป็ นรู ปธรรมของสื่ อการสอน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความหมายของสิ่ งต่าง ๆ ได้กว้างขวาง อีกทั้ง
เป็ นแนวทางให้เข้าใจสิ่ งอื่น ๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น ส่ งเสริ มด้านความคิดและการแก้ปัญหาอีกด้วย
2. คุณค่าทางด้านจิตใจ (2.1) สื่ อการสอนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ และต้องการเรี ยนใน
สิ่ งต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การอ่าน ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ จินตนาการ ทัศนคติ การแก้ปัญหาและความซาบซึ้ ง
ในคุณค่า (2.2) ทาให้เด็กมีมโนภาพเริ่ มแรกอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และก่อให้เกิดความคิดรวบยอดเป็ นอย่าง
เดียวกัน รวมทั้งมีอิทธิ พลต่อเจตคติของผูเ้ รี ยนด้วย (2.3) สื่ อการสอนเร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพอใจ และยัว่ ยุ
ให้ทากิจกรรมด้วยตนเอง
3. คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจการศึกษา (3.1) สื่ อการสอนสามารถช่วยผูเ้ รี ยนที่เรี ยนช้าให้
เรี ยนได้เร็ วและมากขึ้น ส่ วนผูเ้ รี ยนที่ฉลาดก็จะเรี ยนรู ้ได้มากขึ้นอีกด้วย (3.2) การสอนโดยอธิ บายอย่างเดียว
เป็ นการสิ้ นเปลืองเวลาที่สุด เพราะเด็กลืมง่าย ถ้าใช้สื่อการสอนจะช่วยขจัดความสิ้ นเปลืองนี้ และยังช่วยครู ที่
สอนดีอยูแ่ ล้วสอนดียงิ่ ขึ้น (3.3) สื่ อการสอนช่วยประหยัดคาพูดและเวลาของครู ที่สาคัญยิง่ กว่านั้นยังช่วย
ประหยัดเวลาของผูเ้ รี ยน ทาให้มีเวลาเหลือที่จะศึกษาบทเรี ยนอื่นต่อไป ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 10) สื่ อ
การเรี ยนการสอน หมายถึง สื่ อกลางที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ไม่รู้หรื ออยากจะเรี ยนรู ้ อันทา
ให้เกิดความคิด ความอ่านและเกิดความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญาซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ก่อให้เกิด
การเรี ยนรู้
รี ดเดอร์ (Reeder, 1971) ได้รวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อมาอธิ บายพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย์ โดยทัว่ ไปแล้ว รู ปแบบ (model) ทางด้านจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวกับการตัดสิ นใจในพฤติกรรมของ
มนุษย์น้ นั นักสังคมวิทยาจะมองในแง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) ซึ่งถือ
ว่า ปั จจัยภายนอกจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ แต่รีดเดอร์ เชื่ อว่าปั จจัยภายนอกจริ ง ๆ แล้วไม่มีอิทธิ พลโดยตรงต่อ
การตัดสิ นใจ ซึ่ งแต่ละบุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่านี้มาสู่ ตวั คน ซึ่ งจะอยูใ่ นรู ป
ของความเชื่ อ และความไม่เชื่ อที่จะทาให้บุคคลตัดสิ นใจเลือกกระทาพฤติกรรมนั้น ๆ ดังนั้น บุคคลอาจจะ
เลือกตัดสิ นใจกระทาพฤติกรรมอย่างเดียวกันแต่เหตุผลของการตัดสิ นใจอาจจะแตกต่างกัน รี ดเดอร์จึง
อธิ บายเหตุผลในการกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของมนุษย์วา่ เกิดจากปั จจัยที่ประกอบได้ดว้ ย เป้ าหมายหรื อ
จุดประสงค์ (goals) ความเชื่อ (belief orientation) ค่านิยม (value standard) นิสัยและธรรมเนียม (habits and
customs) การคาดหวัง (expectation) ข้อผูกพัน (commitments) การบังคับ (force) โอกาส (opportunity)
ความสามารถ (ability) และการสนับสนุน (support)
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กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ปัจจัยเกีย่ วกับการบริหารงานโรงเรียน
-ด้านภาพลักษณ์ของสถาบัน
- ด้านหลักสู ตร
- ด้านอาจารย์ผสู้ อน
- ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
- ด้านการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน

การตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนใน
การส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน

นานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับ
ปัจจัยดึง
-เป้ าหมายหรื อจุดประสงค์
- ความเชื่อ
- ค่านิยม
- นิสัยและขนบธรรมเนียม

ปฐมวัย

ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้คือ ได้แก่ คือ ผูป้ กครองนักเรี ยนโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์
กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากระดับความเชื่ อมัน่ ทางสถิติที่ 0.05 ตามสู ตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973) ทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 267 คน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ทาการการแจกแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบด้วยการใช้คาถามปลายปิ ด (close-end question) และคาถามปลายเปิ ด (open-end question) ด้วย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) สถิติที่ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple linear regression)
จากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
คานวณทางสถิติ
สรุ ปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ61.8) ส่ วนมากประกอบอาชีพธุ รกิจ
ส่ วนตัว (ร้อยละ 57.7) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 100,001-200,000 บาท (ร้อยละ 32.6) ส่ วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 60.7)
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ตาราง 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยนที่มีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจของผู้ปกครอง
นักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย (n=267)
ปัจจัยเกีย่ วกับการบริหารงานโรงเรียน
B
t
Sig.
ค่าคงที่
2.605 6.975
0.000
1. ด้านภาพลักษณ์
-0.055 -0.869
0.386
2. ด้านหลักสู ตร
0.125 1.916
0.056
3. ด้านอาจารย์ผสู้ อน
0.138 2.325
0.021**
4. ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
0.220 3.582
0.000**
5. ด้านการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน
0.050 1.106
0.270
2
R = 0.402, R = 0.162, SEE = 0.168, F = 10.079, Sig F = 0.000
* มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
** มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยนมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอนและด้านอาจารย์ผสู้ อน
โดยผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสิ นใจได้ร้อยละ 1.62
ตาราง 2 ปั จจัยดึงมีอิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจของผู้ปกครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน
นานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย (n=267)
ปัจจัยดึง
B
t
Sig.
ค่าคงที่
2.981 9.098
0.000
1. ด้านเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
0.198 3.012
0.003*
2. ด้านความเชื่อ
0.127 2.680
0.008*
3. ด้านค่านิยม
0.011 0.234
0.815
4. ด้านนิสัยและขนบธรรมเนียม
0.063 1.404
0.161
R = 0.359, R2 = 0.129, SEE = 0.171, F = 9.704, Sig F = 0.000
* มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
** มีระดับนัยสาคัญที่ ระดับ 0.01
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ปั จจัยดึงมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนใน
การส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด จะเห็นว่า ปั จจัยดึงด้านเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ และความเชื่อมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ
ในระดับปฐมวัย ซึ่ งมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการตัดสิ นใจได้ร้อยละ 1.29
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยนด้านอาจารย์ผสู ้ อน มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ใน
ระดับปฐมวัย โดยอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ครู เป็ นบุคลากรที่สาคัญ และครู ผสู ้ อน
นั้นเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่มากด้วยประสบการณ์ มีความมุ่งมัน่ ในการ
สอน มีคุณวุฒิเหมาะสมในการสอนทางด้านวิชาการ และทางโรงเรี ยนได้มีการจัดอบรมเตรี ยมบุคลากรก่อน
การเปิ ดการเรี ยนการสอนในทุกภาคเรี ยน ส่ งครู ไปฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ทกั ษะ และเทคนิคในการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างสม่าเสมอ โดยผูป้ กครองมีความคิดเห็นว่าครู ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติน้ นั มี
ประสบการณ์ในการเรี ยนการสอนในการถ่ายทอดความรู ้ มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี ย่อมส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองในเรื่ องความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ
ที่มีต่อโรงเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ นิอร สุ ขสาราญ (2546) ที่กล่าวไว้วา่ ครู ผสู ้ อนนั้น จะต้องรู ้ลกั ษณะสาคัญ
ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการสอนเพื่อการสื่ อสาร รู ้ความแตกต่างระหว่างขั้นตอนการสอนและลาดับการ
สอน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อจะได้นามาปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนการสอนให้แปลกใหม่
น่าสนใจสาหรับนักเรี ยน สามารถนาผูเ้ รี ยนไปสู่ เป้ าหมายที่คาดหวังได้ อีกทั้งยังพบว่า ด้านอุปกรณ์การเรี ยน
การสอนมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติ
สิ งคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย โดยอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้เนื่ องจาก โรงเรี ยนมีอุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนที่ทนั สมัย มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่เพียงพอแก่นกั เรี ยนทุกคน มีสื่อสารสนเทศ มีห้องสมุด
ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นกั เรี ยน อีกทั้งโรงเรี ยนได้นาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาประกอบการเรี ยนการสอน และมีสื่อการเรี ยนการสอนไม่จาเจสามารถกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสนใจในการเรี ยนที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ นิพนธ์ สุ ขปรี ดี (2521) ที่กล่าวไว้วา่ คุณค่าของสื่ อการ
เรี ยนการสอนทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ และต้องการเรี ยนในสิ่ งต่าง ๆ มากขึ้น มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
จินตนาการ ก่อให้เกิดความคิดรวบยอดเป็ นอย่างเดียวกัน ดังนั้น ครู ผสู ้ อน และอุปกรณ์การเรี ยนการสอนถือ
เป็ นสาระสาคัญในการตัดสิ นใจของผูป้ กครองเนื่องจาก ผูป้ กครองมีความเชื่อมัน่ ว่า ครู หรื อบุคลากรเป็ นผูท้ ี่
มีประสิ ทธิ ภาพในการถ่ายทอดความรู ้ ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถตาม
มาตรฐานครู มีจรรยาบรรณของความเป็ นครู อีกทั้งมีครู ที่เป็ นเจ้าของภาษา และโรงเรี ยนยังมีการใช้
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เทคโนโลยีอุปกรณ์การเรี ยนการสอน อาคาร สถานที่ มีความทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมที่เสริ มสร้างบรรยากาศ
การต่อเรี ยนรู ้ ซึ่ งทาให้ผปู ้ กครองเกิดความพึงพอใจเป็ นอย่างมาก
ในขณะที่ปัจจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยนด้านภาพลักษณ์ ด้านหลักสู ตร และด้านการบริ หาร
จัดการของโรงเรี ยนไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนใน
โรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย อาจเนื่องจาก ประชากรผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
แตกต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจ รวมถึงการให้ความสาคัญกับปั จจัยต่าง ๆ แตกต่างกันตาม การรับรู ้ และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อีกทั้งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า การตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตร
หลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย การพิจารณาจากด้านอาจารย์ผสู้ อน
และด้านอุปกรณ์การเรี ยนการสอน เป็ นปัจจัยหลักในการพิจารณาการตัดสิ นใจของผูป้ กครองเป็ นอันดับแรก
ซึ่งถ้าหากผูป้ กครองมีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในปั จจัยเหล่านี้แล้ว ปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น โรงเรี ยนด้าน
ภาพลักษณ์ ด้านหลักสู ตร และด้านการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน จะถูกให้ความสาคัญเป็ นอันดับท้าย ๆ
ดังนั้น ปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยนด้านภาพลักษณ์ ด้านหลักสู ตร และด้านการบริ หารจัดการของ
โรงเรี ยนไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
นานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย
จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยดึงเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ และความเชื่อมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์กรุ งเทพฯ ในระดับ
ปฐมวัย โดยอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูป้ กครองนักเรี ยนมีเป้ าหมายหรื อ
จุดประสงค์ และความเชื่ อว่า บุตรหลานจะมีทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยที่เพิ่มขึ้น มี
ความก้าวหน้าในชีวิต มีคุณภาพชีวติ ที่ดี อีกทั้งสามารถสอบเข้าเรี ยนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
จิตมา อัจฉริ ยกุล (2544) อ้างอิงจาก Reeder (1971) ที่กล่าวไว้วา่ เป้ าหมายหรื อจุดประสงค์น้ นั ผูก้ ระทาจะมี
การกาหนดไว้ล่วงหน้า และผูก้ ระทาจะพยายามทุกวิธีเพื่อให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย หรื อจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้ รวมทั้งในด้านความเชื่อมีผลต่อการตัดสิ นใจของบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมและจะเลือก
รู ปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเชื่อที่ตนยึดมัน่ ดังนั้น ผูป้ กครอง เชื่ อว่าโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์
กรุ งเทพฯ สามารถช่วยพัฒนาทักษะเรื่ องการเรี ยนรู้ของบุตรหลาน เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายและ
จุดประสงค์ที่วางไว้ได้
ในขณะที่ปัจจัยดึงด้านค่านิยม ด้านนิสัย และขนบธรรมเนียม ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนในการส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ ในระดับปฐมวัย
อาจเนื่องจาก ประชากรผูต้ อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกัน ทาให้การตัดสิ นใจ รวมถึงการให้
ความสาคัญกับปั จจัยต่าง ๆ แตกต่างกันตาม การรับรู ้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อีกทั้งผูว้ จิ ยั ได้ทา
การสารวจโดยการสุ่ มเก็บข้อมูลเฉพาะจากผูป้ กครองโรงเรี ยนนานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ จึงทาให้ได้ผลที่
สามารถใช้ได้เฉพาะในโรงเรี ยนนี้เท่านั้น ซึ่ งถ้าหากผูป้ กครองมีความพึงพอใจในการตัดสิ นใจในปั จจัย
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เหล่านี้แล้ว ปั จจัยด้านอื่น ๆ เช่น ด้านค่านิยม ด้านนิสัย และขนบธรรมเนียม จะถูกให้ความสาคัญรองลงมา
ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ด้านปั จจัยเกี่ยวกับการบริ หารงานโรงเรี ยน พบว่า ด้านอาจารย์ผสู ้ อน และด้านอุปกรณ์การเรี ยน
การสอน เป็ นปั จจัยที่ผปู ้ กครองให้ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดต่อการตัดสิ นใจมากที่สุด
เนื่องจากโรงเรี ยนนั้นมีบุคลากรที่มีความมุ่งมัน่ ในการสอน ครู ผสู ้ อนมีการมีความเอาใจใส่ ดา้ นการเรี ยน
การสอน และดูแลนักเรี ยนเป็ นอย่างดี จึงเป็ นจุดเด่นของทางโรงเรี ยน อีกทั้งยังมีอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่
ทันสมัย มีสื่อสารสนเทศช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นกั เรี ยน การบริ การห้องสมุดที่ทนั สมัย มีระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อนักเรี ยนสามารถหาข้อมูลได้รวดเร็ ว ดังนั้น ผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนิ นกิจการ ควรทาการจัดการ
ทดสอบด้านอาจารย์ผสู ้ อน ที่ทาการสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจะเป็ นการพัฒนาอาจารย์ผสู ้ อนให้ได้มาตรฐานอยู่
เสมอ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ นกั เรี ยน เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูป้ กครองนักเรี ยน รวมถึงการมี
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่เพียงพอ ที่นกั เรี ยนสามารถศึกษา ค้นคว้าได้อย่างเต็มที่
2. ด้านปั จจัยดึง ด้านเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ และความเชื่อ พบว่า เป็ นปั จจัยที่ผปู ้ กครองให้
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดเนื่องจากผูป้ กครองที่เคยส่ งบุตรหลานเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยน
แห่งนี้ หรื อได้รับคาแนะนาจากกลุ่มบุคคลอื่น ๆ พบว่า บุตรหลานนั้นได้มีโอกาสศึกษาต่อในโรงเรี ยน และ
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง มีคุณภาพ ความก้าวหน้าในชีวิต อีกทั้งยัง พบว่า นักเรี ยนมีความคล่องแคล่วในการ
ใช้ทกั ษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้เป็ นแรงกระตุน้
ที่ช่วยในการตัดสิ นใจเลือกโรงเรี ยนให้กบั บุตรหลานได้ดียงิ่ ขึ้น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารและผูด้ าเนินกิจการ ควรมี
การจัดกิจกรรมทางวิชาการทั้งใน และนอกโรงเรี ยนส่ งเสริ มนักเรี ยนที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมถึง
สร้างความเชื่อโดยการโปรโมทนักเรี ยนที่ได้รับรางวัล หรื อสอบแข่งขัน ทั้งทางด้านวิชาการ หรื อกิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่ งอาจทาให้ผปู ้ กครองตัดสิ นใจที่จะเลือกเข้าศึกษาต่อมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น
3. ด้านภาพลักษณ์ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรี ยนอย่างกว้างขวาง นอกจากการ
ประชาสัมพันธ์ทางสิ่ งพิมพ์แล้ว ควรมีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ หรื อเว็บเพจอื่น ๆ เพื่อให้บุคคลได้
รู ้จกั มากยิง่ ขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งอาจทาให้มีผปู ้ กครองนักเรี ยนตัดสิ นใจที่จะนาบุตร
หลานเข้าศึกษาต่อมีจานวนเพิม่ มากขึ้น
4. ด้านหลักสู ตร โรงเรี ยนใช้หลักสู ตรการเรี ยนการสอนมาตรฐานเดียวกับประเทศสิ งคโปร์ เพื่อ
ความเป็ นมาตรฐานสากลควรมีความปรับปรุ งอยูเ่ สมอ และควรนาสถานการณ์ปัจจุบนั ของสังคมโลก และ
ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตมาพิจารณาประกอบการจัดทาหลักสู ตร
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5. ด้านการบริ หารจัดการของโรงเรี ยน ด้านสภาพการจราจรของโรงเรี ยน ควรปรับปรุ งระบบ
จราจรและช่องทางให้สะดวกแก่การรับ-ส่ งบุตรหลานของผูป้ กครองเพิ่มมากขึ้น
6. ด้านค่านิยม ด้านนิสัยและขนบธรรมเนียม โรงเรี ยนและครอบครัวของบุตรหลานควรร่ วมมือกัน
ปลูกฝังการเรี ยนการสอน และการใช้ภาษาให้กบั บุตรหลานในชีวติ ประจาวันเพิม่ มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไปควรทาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับผูต้ อบแบบสอบถามในระดับชั้น
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพิ่มเติม เพื่อผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดใน
การคิดเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งโรงเรี ยน เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ กครองและนักเรี ยนได้มาก
ยิง่ ขึ้น
2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างผูป้ กครองในแต่ละระดับชั้นเพื่อทราบว่า
ผูป้ กครองแต่ละระดับชั้นนั้นมีสภาวการณ์และสภาพแวดล้อมต่างกันจะมีการตัดสิ นใจเลือก โรงเรี ยนต่างกัน
อย่างไร
3. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงปั จจัยด้านการตลาดว่ามี่ผลกระทบต่อการเลือกโรงเรี ยนให้แก่
บุตรหลานหรื อไม่ เพื่อทราบว่าปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกโรงเรี ยน
4. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจตามภูมิหลังของผูป้ กครอง
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