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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่ง 
บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดับปฐมวยั 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไป
ของปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน ปัจจยัดึง และการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน และปัจจยัดึง กบัการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั โดยใชแ้บบสอบถาม 267 ฉบบั 

ผลวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
ส่วนมากประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 100,001-200,000 บาท ผลการ
วเิคราะห์สมมติฐานพบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครอง
นกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอนอยูใ่นเกณฑ์ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นอาจารย์
ผูส้อน ในขณะท่ีปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นหลกัสูตรและดา้นการบริหาร
จดัการของโรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ปัจจยัดึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลาน
เขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด คือ 
เป้าหมายหรือวตัถุประสงค ์ในขณะท่ีปัจจยัดึงดา้นค่านิยม ดา้นนิสัย และขนบธรรมเนียม ไม่มีอิทธิพลต่อ
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การตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 
ในระดบัปฐมวยั 
ค าส าคัญ : ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน, ปัจจยัดึง, การตดัสินใจ, โรงเรียนนานาชาติ 
 

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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บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัสังคมโลกของเราไดก้า้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 “เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้” ซ่ึงคนในสังคม
จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ตลอดเวลา ในปัจจุบนัภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดภาษาองักฤษจึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นในการเรียนรู้ เพื่อน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัในการศึกษาและประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะผูท่ี้สามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารไดดี้ หรือรวมถึงผูท่ี้มีความรู้มากกวา่สองภาษา เช่น 
ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี เป็นตน้ ก็จะท าใหมี้โอกาสในการท างาน และ
ไดรั้บการสนบัสนุนในหนา้ท่ีการงานใหดี้ยิง่ข้ึนไปมากกวา่ผูท่ี้ไม่มีทกัษะทางดา้นภาษา  

การจดัการศึกษาในประเทศไทยมีววิฒันาการ และเติบโตมาอยา่งต่อเน่ือง โดยกระแสการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสังคมโลกท าใหป้ระเทศไทยตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
การเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงปลายปีพ.ศ.2558 น้ี ก็เป็นปัจจยัส าคญั
ประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อการเติบโตทาง การศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาในรูปแบบ
นานาชาติ ซ่ึงภาครัฐไดใ้หก้ารสนบัสนุนสถาบนัการศึกษาต่างประเทศท่ีตอ้งการจะเปิดสาขาในประเทศไทย 
และตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคอาเซียน โดยใชก้ลยทุธ์ดา้นความ
หลากหลายของสาขาวชิา และมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในระดบัคุณภาพมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกนั
(Buranasomphop, 2557) 

การเลือกโรงเรียนเพื่อบุตรหลานจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูป้กครองสมยัใหม่ใหค้วามส าคญัมากข้ึนกวา่ใน
อดีต เน่ืองดว้ยยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหพ้อ่แม่ และผูป้กครอง ตอ้งการท่ีจะเลือกโรงเรียนท่ีตนเองคิด
วา่เหมาะสมส าหรับบุตรหลาน เพื่อใหบุ้ตรหลานของตนไดเ้ขา้ไปอยูใ่นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพการศึกษาท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ มีช่ือเสียงทางสังคม เพื่อท่ีจะไปประสบความส าเร็จในภายภาคหนา้ 

ดงันั้น การท่ีจะเลือกโรงเรียนเพื่อบุตรหลาน จะเห็นไดว้า่ มีปัจจยัหลาย ๆ ดา้นท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น 
ค่าเทอม ระยะทางจากบา้นมาโรงเรียน ส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ โรงเรียน และอาจรวมถึงภาพลกัษณ์ของสถาบนั 
หลกัสูตร อาจารยผ์ูส้อน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจดัการโรงเรียน  
โดยมีเป้าหมาย ความเช่ือ ค่านิยม นิสัยและขนบธรรมเนียม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองใน
การเลือกโรงเรียนใหก้บับุตรหลาน 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั 
เพื่อตอ้งการทราบถึงความตอ้งการของผูป้กครอง เพื่อจะไดน้ าเอาการตดัสินใจของผูป้กครองไปเป็นขอ้มูล
เพื่อพฒันาโรงเรียน และตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองในอนาคต ซ่ึงผลการวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผูบ้ริหารและผูป้ระกอบการท่ีจะน าไปพฒันาโรงเรียนของตนเองต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน ปัจจยัดึง และการตดัสินใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน และปัจจยัดึงกบัการ
ตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  
ในระดบัปฐมวยั 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั 
 2.  ปัจจยัดึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 1.  ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียนท่ีส่ง
บุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 800 คน 
(SISB, 2562) 
 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาโดยท าการศึกษา  
  2.1  ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  
   2.1.1  ดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั  
   2.1.2  ดา้นหลกัสูตร  
   2.1.3  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน  
   2.1.4  ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน 
   2.1.5  ดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน 
  2.2  ปัจจยัดึง ประกอบดว้ยเหตุผล 4 ดา้น คือ  
   2.2.1  เป้าหมาย หรือจุดประสงค ์ 
   2.2.2  ค่านิยม  
   2.2.3  ความเช่ือ  
   2.2.4  นิสัย และขนบธรรมเนียม 
  2.3  การตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั 
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3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1.  ประโยชน์เชิงวชิาการ ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา 
และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน ปัจจยัดึง และการตดัสินใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบั
ปฐมวยั ซ่ึงผูว้จิยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษา ตลอดจนใช้
เป็นพื้นฐานส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 

2.  ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ี ไดท้ราบ
ถึงปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน ปัจจยัดึง และการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริหารและ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจน้ีเกิดความเขา้ใจ และสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ปัจจยัการบริหารงานโรงเรียน ประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั ดา้นหลกัสูตร  
ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน ดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน  
  1.  ดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั ค าวา่ “ภาพลกัษณ์” มีความหมายหลายแง่มุมในทศันะของ
แต่ละบุคคลซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวอ้าทิเช่น วรัิช ลภิรัตนกุล (2540, หนา้ 76) 
“ภาพลกัษณ์” ในดา้นการประชาสัมพนัธ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจ (mental picture) ของคนเราอาจจะเป็น
ภาพท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ หรือจะเป็นส่ิงไม่มีชีวติก็ได ้เช่น ภาพท่ีมีต่อบุคคล (person) องคก์าร(organization) 
สถาบนั (institution) ฯลฯ และภาพดงักล่าวน้ี อาจจะเป็นภาพท่ีส่ิงเหล่านั้นกล่าวคือบุคคลองคก์ารสถาบนั 
ฯลฯ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสร้างใหเ้กิดข้ึนแก่จิตใจเราหรืออาจเป็นภาพท่ีเรานึกสร้างเองได ้
  2.  ดา้นหลกัสูตร ความหมายของหลกัสูตรไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามไวแ้ตกต่างกนัมากมายหลาย
ความหมาย และขอบเขตของหลกัสูตรมีการเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ สะทอ้นให้เห็นถึงปรัชญาการศึกษาใน
แต่ละสมยั กู๊ด (Good 1973: 143) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรไว ้3 ประการ (1) หลกัสูตร คือ เน้ือหาวชิา
ท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาเพื่อให้จบชั้นหรือไดป้ระกาศนียบตัรในหมวดวชิาท่ีส าคญั  
(2) หลกัสูตร คือ เคา้โครงทัว่ไปของเน้ือหาวชิา หรือส่ิงเฉพาะท่ีจะตอ้งสอนซ่ึงสถานศึกษาจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน
เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ จบชั้นหรือไดป้ระกาศนียบตัร เพื่อสามารถเขา้เรียนต่อในทางอาชีพต่อไปได ้ 
(3) หลกัสูตร คือ กลุ่มวชิาหรือประสบการณ์ท่ีก าหนดไวใ้หผู้เ้รียนภายใตก้ารแนะน าของสถานศึกษา  
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และเซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Sayler & Alexander, 1974: 17) ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรคือ การ
เตรียมประมวลประสบการณ์ของการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายในทางมุ่งหมายทาง
การศึกษาอยา่งกวา้ง ๆ และจุดมุ่งหมายเฉพาะของสถานศึกษา 
  3.  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน จรรยา ภู่อุดม (2544, หนา้ 161) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการ
จดัการเรียนรู้ ไวด้งัน้ี (1) เลือกมโนคติหลกัท่ีตอ้งการให้เกิดการเรียนรู้เพื่อน ามาก าหนดเป็นสถานการณ์ 
(2) น าเสนอสถานการณ์ปัญหา และช้ีน าความสนใจของนกัเรียนดว้ยการสนทนา หรือน าเสนองานท่ี
เหมาะสม (3) ใชค้  าถามทายนกัเรียนให้เกิดการส ารวจ เพื่อน าไปสู่การสร้างหรือขยายมโนคติเกิดการ
ตรวจสอบแนวคิดของตนเองโดยการถามใหน้กัเรียนอธิบายถึงเหตุผลและรายละเอียดของขั้นตอนการ
กระท าหรือแนวคิดต่าง ๆ (4) ช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิดความชดัเจนในการส่ือสารน าเสนอศพัทเ์ทคนิคท่ี
นกัเรียนจะตอ้งประสบพบเจอ แนะน าให้นกัเรียนรู้จกัใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมตลอดจนตั้งค  าถาม
ใหน้กัเรียนอธิบายและขยายความเพิ่มเติม (5) สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน
ในเวลาท่ีจ าเป็นหรือเหมาะสมหลีกเล่ียงการตีค่าหรือแกแ้นวคิดของนกัเรียนแต่ใชค้  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียน
สามารถคน้พบหนทางดว้ยตนเอง (6) พยายามท าความเขา้ใจและคน้หารายละเอียดในค าตอบหรือแนวคิด
ของนกัเรียน 
  4.  ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่ือการสอน (instruction media) หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ 
หรือวธีิการใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นตวักลางหรือพาหะในการถ่ายทอดความรู้ ทศันคติ ทกัษะ และประสบการณ์
ไปสู่ผูเ้รียน ส่ือการสอนแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัพิเศษ และมีคุณค่าในตวัของมนัเองในการเก็บและแสดง
ความหมายท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา และเทคนิควธีิการใชอ้ยา่งมีระบบ ทิศนา แขมมณี (2550, หนา้ 10) กล่าว
ไวว้า่ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ส่ือกลางท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่รู้หรืออยากจะเรียนรู้ 
อนัท าใหเ้กิดความคิด ความอ่านและเกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญาซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้  
  5.  ดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน นิคม แกว้สา (2548, หนา้ 13) ใหค้วามหมายวา่  
การบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ คือ การบริหารสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ จะยดึเป้าหมายคือ 
คุณภาพการศึกษาของนกัเรียนโดยมีงานวชิาการเป็นหลกั งานวชิาการเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะท าให้
นกัเรียนบรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนบัสนุนและเป็นงานเสริมใหง้าน
วชิาการประสบผลส าเร็จยิง่ข้ึน 
 ปัจจยัดึง ประกอบดว้ย เป้าหมายหรือจุดประสงศ ์ความเช่ือ ค่านิยม นิสัยและขนบธรรมเนียม 
  จิตมา อจัฉริยกุล (2544, หนา้ 10 - 11) อา้งอิงจาก Reeder (1971: 2) ศึกษาและรวบรวม
ทฤษฎีต่าง ๆ ทางสังคมวทิยา เพื่อใชอ้ธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษยโ์ดยทัว่ไปรูปแบบทางดา้นจิตวทิยา
สังคม (social psychology) ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น นกัสังคมวทิยาส่วนใหญ่
จะมองในดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (social economic status) ถือวา่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจ แต่รีดเดอร์เช่ือวา่ การตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะประกอบดว้ยความเช่ือ และ
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ความไม่เช่ือหลาย ๆ อยา่งรวมกนั คือ บุคคลอาจจะแสดงพฤติกรรมอยา่งเดียวกนั แต่เหตุผลท่ีท าใหเ้กิดการ
ตดัสินใจอาจแตกต่างกนั ปัจจยัดึง (pull factors) ประกอบดว้ย (1) เป้าหมายหรือจุดประสงค ์(goals) การ
กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น ผูก้ระท าจะมีการก าหนดเป้าหมายหรือจุดประสงคไ์วล่้วงหนา้และผูก้ระท าจะ
พยายามกระท าทุกวธีิเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย หรือจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้(2) ความเช่ือ (belief 
orientation) คือ การยอมรับขอ้เสนอใดขอ้เสนอหน่ึงวา่เป็นความจริงความเช่ือจะก่อให้เกิดภาวะทางจิตใจใน
บุคคล ซ่ึงอาจเป็นพื้นฐานการกระท าโดยสมคัรใจของบุคคลนั้น ความเช่ือจะมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคล
และพฤติกรรมทางสังคม กรณีท่ีวา่บุคคลจะเลือกรูปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเช่ือหรือความคิดท่ี
ตนยดึมัน่ (3) ค่านิยม (value standards) คือ ส่ิงท่ีบุคคลยดึถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและก าหนดการกระท า
ของตนเอง ค่านิยมท่ีมีผลในการตดัสินใจ กรณีท่ีวา่การกระท าทางสังคมของบุคคลพยายามท่ีจะกระท าให้
สอดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีตนยดึถืออยู ่(4) นิสัยและขนบธรรมเนียม (habits and customs) คือ แบบอยา่ง
พฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดไวแ้ลว้สืบต่อกนัมาดว้ยประเพณี และถา้มีการละเมิดก็จะถูกบงัคบัดว้ยการท่ีสังคม
ไม่เห็นชอบดว้ยในการตดัสินใจท่ีจะเลือกกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงของมนุษยน์ั้นส่วนหน่ึง
เน่ืองมาจากแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดไวแ้ลว้ 
 การตดัสินใจ (decision making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ 
ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์าร
การตดัสินใจจึงเป็นส่ิงส าคญั และเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะ
เป็นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการควบคุม รีดเดอร์ (Reeder, 
1971) ไดร้วบรวมทฤษฎีทางสังคมวทิยาเพื่อมาอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์โดยทัว่ไปแลว้ รูปแบบ 
(model) ทางดา้นจิตวทิยาสังคมท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจในพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น นกัสังคมวทิยาจะมองใน
แง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) ซ่ึงถือวา่ ปัจจยัภายนอกจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจ แต่รีดเดอร์เช่ือวา่ปัจจยัภายนอกจริง ๆ แลว้ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตดัสินใจ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะ
แปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่าน้ีมาสู่ตวัคน ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของความเช่ือ และความไม่เช่ือท่ีจะ
ท าใหบุ้คคลตดัสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ดงันั้น บุคคลอาจจะเลือกตดัสินใจกระท าพฤติกรรมอยา่ง
เดียวกนัแต่เหตุผลของการตดัสินใจอาจจะแตกต่างกนั 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 นิอร สุขส าราญ (2546, หนา้ 8) กล่าววา่ การท่ีผูส้อนจะสามารถด าเนินการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ท่ีมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยูท่ี่ความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสาร จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูส้อนจะตอ้งรู้ลกัษณะส าคญั ดงัน้ี ตอ้งเขา้ใจขั้นตอนการสอนภาษาตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร รู้ความแตกต่างระหวา่งขั้นตอนการสอนและล าดบัการสอน รู้วธีิการสอนใช้
กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน รู้วา่จะน าผูเ้รียนไปในทิศทางใดและยงัตอ้งรู้จกัเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย  
เพื่อจะไดน้ ามาปรับเปล่ียนกระบวนการสอนใหแ้ปลกใหม่น่าสนใจส าหรับนกัเรียน  
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จึงจะสามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้และเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับผูส้อน คือ การรู้จกั
องคป์ระกอบของหน่วยการสอน (teaching unit) การจดัเน้ือหาตามล าดบัของขั้นตอนการสอน เพื่อจะได้
สามารถจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 นิพนธ์ สุขปรีดี (2521) ไดส้รุปสาระส าคญัเก่ียวกบัคุณค่าของส่ือการเรียนการสอนไวด้งัน้ี    
  1.  คุณค่าทางวชิาการ (1.1)  เด็กท่ีไดรั้บการสอนจากการใชส่ื้อการสอนประกอบการสอน
จะไดรั้บประสบการณ์โดยตรง และเรียนไดดี้มากกวา่เด็กท่ีไม่มีส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอน (1.2)  
ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมของส่ือการสอน ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายของส่ิงต่าง ๆ ไดก้วา้งขวาง อีกทั้ง
เป็นแนวทางใหเ้ขา้ใจส่ิงอ่ืน ๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน ส่งเสริมดา้นความคิดและการแกปั้ญหาอีกดว้ย 
  2.  คุณค่าทางดา้นจิตใจ (2.1)  ส่ือการสอนท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และตอ้งการเรียนใน
ส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน เช่น การอ่าน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จินตนาการ ทศันคติ การแกปั้ญหาและความซาบซ้ึง
ในคุณค่า (2.2)  ท  าใหเ้ด็กมีมโนภาพเร่ิมแรกอยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ และก่อใหเ้กิดความคิดรวบยอดเป็นอยา่ง
เดียวกนั รวมทั้งมีอิทธิพลต่อเจตคติของผูเ้รียนดว้ย (2.3)  ส่ือการสอนเร้าใหผู้เ้รียนเกิดความพอใจ และย ัว่ยุ
ใหท้  ากิจกรรมดว้ยตนเอง 
  3.  คุณค่าทางดา้นเศรษฐกิจการศึกษา (3.1)  ส่ือการสอนสามารถช่วยผูเ้รียนท่ีเรียนชา้ให้
เรียนไดเ้ร็วและมากข้ึน ส่วนผูเ้รียนท่ีฉลาดก็จะเรียนรู้ไดม้ากข้ึนอีกดว้ย (3.2)  การสอนโดยอธิบายอยา่งเดียว
เป็นการส้ินเปลืองเวลาท่ีสุด เพราะเด็กลืมง่าย ถา้ใชส่ื้อการสอนจะช่วยขจดัความส้ินเปลืองน้ี และยงัช่วยครูท่ี
สอนดีอยูแ่ลว้สอนดียิง่ข้ึน (3.3)  ส่ือการสอนช่วยประหยดัค าพดูและเวลาของครูท่ีส าคญัยิง่กวา่นั้นยงัช่วย
ประหยดัเวลาของผูเ้รียน ท าใหมี้เวลาเหลือท่ีจะศึกษาบทเรียนอ่ืนต่อไป ทิศนา แขมมณี (2550, หนา้ 10) ส่ือ
การเรียนการสอน หมายถึง ส่ือกลางท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีไม่รู้หรืออยากจะเรียนรู้ อนัท า
ใหเ้กิดความคิด ความอ่านและเกิดความเจริญงอกงามทางสติปัญญาซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีก่อใหเ้กิด
การเรียนรู้ 
 รีดเดอร์ (Reeder, 1971) ไดร้วบรวมทฤษฎีทางสังคมวทิยาเพื่อมาอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
มนุษย ์โดยทัว่ไปแลว้ รูปแบบ (model) ทางดา้นจิตวทิยาสังคมท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจในพฤติกรรมของ
มนุษยน์ั้น นกัสังคมวทิยาจะมองในแง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic status) ซ่ึงถือ
วา่ ปัจจยัภายนอกจะมีผลต่อการตดัสินใจ แต่รีดเดอร์เช่ือวา่ปัจจยัภายนอกจริง ๆ แลว้ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
การตดัสินใจ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่าน้ีมาสู่ตวัคน ซ่ึงจะอยูใ่นรูป
ของความเช่ือ และความไม่เช่ือท่ีจะท าใหบุ้คคลตดัสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ดงันั้น บุคคลอาจจะ
เลือกตดัสินใจกระท าพฤติกรรมอยา่งเดียวกนัแต่เหตุผลของการตดัสินใจอาจจะแตกต่างกนั รีดเดอร์จึง
อธิบายเหตุผลในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงของมนุษยว์า่เกิดจากปัจจยัท่ีประกอบไดด้ว้ย เป้าหมายหรือ
จุดประสงค ์(goals) ความเช่ือ (belief orientation) ค่านิยม (value standard) นิสัยและธรรมเนียม (habits and 
customs) การคาดหวงั (expectation) ขอ้ผกูพนั (commitments) การบงัคบั (force) โอกาส (opportunity) 
ความสามารถ (ability) และการสนบัสนุน (support)  
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กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ ไดแ้ก่ คือ ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั ผูว้จิยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 0.05 ตามสูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973) ท าใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 267 คน ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการการแจกแบบสอบถามซ่ึง
ประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) และค าถามปลายเปิด (open-end question) ดว้ย
วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวจิยัดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุ (multiple linear regression)
จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
ค านวณทางสถิติ  

 
สรุปผลการวจัิย 

 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ61.8) ส่วนมากประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั (ร้อยละ 57.7) มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 100,001-200,000 บาท (ร้อยละ 32.6) ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 60.7) 

การตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนใน

การส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน

นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบั

ปฐมวยั 

 

ปัจจัยดึง 
 - เป้าหมายหรือจุดประสงค์ 
 - ความเช่ือ 
 - ค่านิยม 
 - นิสัยและขนบธรรมเนียม 

ปัจจัยเกีย่วกบัการบริหารงานโรงเรียน 
- ดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนั 

- ดา้นหลกัสูตร 
- ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
- ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน 
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ตาราง 1 การวิเคราะห์ปัจจัยเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
นักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดับปฐมวยั (n=267) 
 

ปัจจัยเกีย่วกบัการบริหารงานโรงเรียน B t Sig. 
ค่าคงท่ี 2.605 6.975 0.000 
1.  ดา้นภาพลกัษณ์ -0.055 -0.869 0.386 
2.  ดา้นหลกัสูตร 0.125 1.916 0.056 
3.  ดา้นอาจารยผ์ูส้อน 0.138 2.325     0.021** 
4.  ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน 0.220 3.582     0.000** 
5.  ดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน 0.050 1.106 0.270 

R = 0.402, R2 = 0.162, SEE = 0.168, F = 10.079, Sig F = 0.000 
  * มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
** มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 
 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุ พบวา่ ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอนและดา้นอาจารยผ์ูส้อน  
โดยผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของกระบวนการตดัสินใจไดร้้อยละ 1.62 
 
ตาราง 2 ปัจจัยดึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดับปฐมวยั (n=267) 
    

ปัจจัยดึง B t Sig. 
ค่าคงท่ี 2.981 9.098 0.000 
1.  ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ 0.198 3.012   0.003* 
2.  ดา้นความเช่ือ 0.127 2.680   0.008* 
3.  ดา้นค่านิยม 0.011 0.234 0.815 
4.  ดา้นนิสัยและขนบธรรมเนียม 0.063 1.404 0.161 

R = 0.359, R2 = 0.129, SEE = 0.171, F = 9.704, Sig F = 0.000 
  * มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 
** มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 

ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุ พบวา่ ปัจจยัดึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนใน
การส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01
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โดยเม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียด จะเห็นวา่ ปัจจยัดึงดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และความเช่ือมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 
ในระดบัปฐมวยั ซ่ึงมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของกระบวนการตดัสินใจไดร้้อยละ 1.29  

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
 จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนดา้นอาจารยผ์ูส้อน มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ใน
ระดบัปฐมวยั โดยอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคญั และครูผูส้อน
นั้นเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนท่ีมากดว้ยประสบการณ์ มีความมุ่งมัน่ในการ
สอน มีคุณวฒิุเหมาะสมในการสอนทางดา้นวชิาการ และทางโรงเรียนไดมี้การจดัอบรมเตรียมบุคลากรก่อน
การเปิดการเรียนการสอนในทุกภาคเรียน ส่งครูไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะ และเทคนิคในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ โดยผูป้กครองมีความคิดเห็นวา่ครู ทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินั้น มี
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนในการถ่ายทอดความรู้ มีทกัษะในการใชภ้าษาองักฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ยอ่มส่งผลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองในเร่ืองความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจ
ท่ีมีต่อโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิอร สุขส าราญ (2546) ท่ีกล่าวไวว้า่ ครูผูส้อนนั้น จะตอ้งรู้ลกัษณะส าคญั 
ตอ้งมีความเขา้ใจขั้นตอนการสอนเพื่อการส่ือสาร รู้ความแตกต่างระหวา่งขั้นตอนการสอนและล าดบัการ
สอน มีเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อจะไดน้ ามาปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนการสอนใหแ้ปลกใหม่
น่าสนใจส าหรับนกัเรียน สามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายท่ีคาดหวงัได ้อีกทั้งยงัพบวา่ ดา้นอุปกรณ์การเรียน
การสอนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั โดยอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก โรงเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอแก่นกัเรียนทุกคน มีส่ือสารสนเทศ มีห้องสมุด
ในการคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีช่วยพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาแก่นกัเรียน อีกทั้งโรงเรียนไดน้ าเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เขา้มาประกอบการเรียนการสอน และมีส่ือการเรียนการสอนไม่จ  าเจสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
ความสนใจในการเรียนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นิพนธ์ สุขปรีดี (2521) ท่ีกล่าวไวว้า่ คุณค่าของส่ือการ
เรียนการสอนท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และตอ้งการเรียนในส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
จินตนาการ ก่อให้เกิดความคิดรวบยอดเป็นอยา่งเดียวกนั ดงันั้น ครูผูส้อน และอุปกรณ์การเรียนการสอนถือ 
เป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจของผูป้กครองเน่ืองจาก ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่วา่ ครูหรือบุคลากรเป็นผูท่ี้
มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ ผา่นการสอบตามเกณฑท่ี์ก าหนด เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานครู มีจรรยาบรรณของความเป็นครู อีกทั้งมีครูท่ีเป็นเจา้ของภาษา และโรงเรียนยงัมีการใช้
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เทคโนโลยอุีปกรณ์การเรียนการสอน อาคาร สถานท่ี มีความทนัสมยั มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเสริมสร้างบรรยากาศ
การต่อเรียนรู้ ซ่ึงท าใหผู้ป้กครองเกิดความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก  
 ในขณะท่ีปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นหลกัสูตร และดา้นการบริหาร
จดัการของโรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนใน
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั อาจเน่ืองจาก ประชากรผูต้อบแบบสอบถามมีความ
แตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจ รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ แตกต่างกนัตาม การรับรู้ และ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อีกทั้งผูว้จิยัมีความเห็นวา่ การตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตร
หลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั การพิจารณาจากดา้นอาจารยผ์ูส้อน 
และดา้นอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นปัจจยัหลกัในการพิจารณาการตดัสินใจของผูป้กครองเป็นอนัดบัแรก 
ซ่ึงถา้หากผูป้กครองมีความพึงพอใจในการตดัสินใจในปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น โรงเรียนดา้น
ภาพลกัษณ์ ดา้นหลกัสูตร และดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน จะถูกใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัทา้ย ๆ 
ดงันั้น ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียนดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นหลกัสูตร และดา้นการบริหารจดัการของ
โรงเรียนไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียน
นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั 
 จากผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัดึงเป้าหมายหรือจุดประสงค ์และความเช่ือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบั
ปฐมวยั โดยอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีเป้าหมายหรือ
จุดประสงค ์และความเช่ือวา่ บุตรหลานจะมีทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยท่ีเพิ่มข้ึน มี
ความกา้วหนา้ในชีวิต มีคุณภาพชีวติท่ีดี อีกทั้งสามารถสอบเขา้เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
จิตมา อจัฉริยกุล (2544) อา้งอิงจาก Reeder (1971) ท่ีกล่าวไวว้า่ เป้าหมายหรือจุดประสงคน์ั้น ผูก้ระท าจะมี
การก าหนดไวล่้วงหนา้ และผูก้ระท าจะพยายามทุกวธีิเพื่อใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย หรือจุดประสงคท่ี์
ก าหนดไว ้รวมทั้งในดา้นความเช่ือมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมและจะเลือก
รูปแบบพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเช่ือท่ีตนยดึมัน่ ดงันั้น ผูป้กครอง เช่ือวา่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
กรุงเทพฯ สามารถช่วยพฒันาทกัษะเร่ืองการเรียนรู้ของบุตรหลาน เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายและ
จุดประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้ 
 ในขณะท่ีปัจจยัดึงดา้นค่านิยม ดา้นนิสัย และขนบธรรมเนียม ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนในการส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ในระดบัปฐมวยั 
อาจเน่ืองจาก ประชากรผูต้อบแบบสอบถามมีความแตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจ รวมถึงการให้
ความส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ แตกต่างกนัตาม การรับรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อีกทั้งผูว้จิยัไดท้  า
การส ารวจโดยการสุ่มเก็บขอ้มูลเฉพาะจากผูป้กครองโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ จึงท าใหไ้ดผ้ลท่ี
สามารถใชไ้ดเ้ฉพาะในโรงเรียนน้ีเท่านั้น ซ่ึงถา้หากผูป้กครองมีความพึงพอใจในการตดัสินใจในปัจจยั
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เหล่าน้ีแลว้ ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นค่านิยม ดา้นนิสัย และขนบธรรมเนียม จะถูกใหค้วามส าคญัรองลงมา 
ตามล าดบั 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 1.  ดา้นปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานโรงเรียน พบวา่ ดา้นอาจารยผ์ูส้อน และดา้นอุปกรณ์การเรียน
การสอน เป็นปัจจยัท่ีผูป้กครองใหร้ะดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
เน่ืองจากโรงเรียนนั้นมีบุคลากรท่ีมีความมุ่งมัน่ในการสอน ครูผูส้อนมีการมีความเอาใจใส่ดา้นการเรียน  
การสอน และดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งดี จึงเป็นจุดเด่นของทางโรงเรียน อีกทั้งยงัมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
ทนัสมยั มีส่ือสารสนเทศช่วยพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาแก่นกัเรียน การบริการหอ้งสมุดท่ีทนัสมยั มีระบบ
อินเตอร์เน็ต เพื่อนกัเรียนสามารถหาขอ้มูลไดร้วดเร็ว ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูด้  าเนินกิจการ ควรท าการจดัการ
ทดสอบดา้นอาจารยผ์ูส้อน ท่ีท าการสอนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการพฒันาอาจารยผ์ูส้อนใหไ้ดม้าตรฐานอยู่
เสมอ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่นกัเรียน เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครองนกัเรียน รวมถึงการมี
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอ ท่ีนกัเรียนสามารถศึกษา คน้ควา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 2.  ดา้นปัจจยัดึง ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และความเช่ือ พบวา่ เป็นปัจจยัท่ีผูป้กครองให้
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดเน่ืองจากผูป้กครองท่ีเคยส่งบุตรหลานเขา้เรียนท่ีโรงเรียน
แห่งน้ี หรือไดรั้บค าแนะน าจากกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ พบวา่ บุตรหลานนั้นไดมี้โอกาสศึกษาต่อในโรงเรียน และ
มหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียง มีคุณภาพ ความกา้วหนา้ในชีวิต อีกทั้งยงั พบวา่ นกัเรียนมีความคล่องแคล่วในการ
ใชท้กัษะทางดา้นภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นแรงกระตุน้
ท่ีช่วยในการตดัสินใจเลือกโรงเรียนใหก้บับุตรหลานไดดี้ยิง่ข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูด้  าเนินกิจการ ควรมี
การจดักิจกรรมทางวชิาการทั้งใน และนอกโรงเรียนส่งเสริมนกัเรียนท่ีมีความสามารถในดา้นต่าง ๆ รวมถึง
สร้างความเช่ือโดยการโปรโมทนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลั หรือสอบแข่งขนั ทั้งทางดา้นวิชาการ หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ ซ่ึงอาจท าใหผู้ป้กครองตดัสินใจท่ีจะเลือกเขา้ศึกษาต่อมีจ านวนท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 3.  ดา้นภาพลกัษณ์ จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัโรงเรียนอยา่งกวา้งขวาง นอกจากการ
ประชาสัมพนัธ์ทางส่ิงพิมพแ์ลว้ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซต ์หรือเวบ็เพจอ่ืน ๆ เพื่อใหบุ้คคลได้
รู้จกัมากยิง่ข้ึน และมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจท าใหมี้ผูป้กครองนกัเรียนตดัสินใจท่ีจะน าบุตร
หลานเขา้ศึกษาต่อมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
 4.  ดา้นหลกัสูตร โรงเรียนใชห้ลกัสูตรการเรียนการสอนมาตรฐานเดียวกบัประเทศสิงคโปร์ เพื่อ
ความเป็นมาตรฐานสากลควรมีความปรับปรุงอยูเ่สมอ และควรน าสถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมโลก และ
ความเปล่ียนแปลงในอนาคตมาพิจารณาประกอบการจดัท าหลกัสูตร 
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 5.  ดา้นการบริหารจดัการของโรงเรียน ดา้นสภาพการจราจรของโรงเรียน ควรปรับปรุงระบบ
จราจรและช่องทางใหส้ะดวกแก่การรับ-ส่งบุตรหลานของผูป้กครองเพิ่มมากข้ึน  
 6.  ดา้นค่านิยม ดา้นนิสัยและขนบธรรมเนียม โรงเรียนและครอบครัวของบุตรหลานควรร่วมมือกนั
ปลูกฝังการเรียนการสอน และการใชภ้าษาใหก้บับุตรหลานในชีวติประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยในคร้ังต่อไป 
 1.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถามในระดบัชั้น
ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา เพิ่มเติม เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดใน
การคิดเพื่อพฒันาและปรับปรุงโรงเรียน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียนไดม้าก
ยิง่ข้ึน 
 2.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งผูป้กครองในแต่ละระดบัชั้นเพื่อทราบวา่
ผูป้กครองแต่ละระดบัชั้นนั้นมีสภาวการณ์และสภาพแวดลอ้มต่างกนัจะมีการตดัสินใจเลือก โรงเรียนต่างกนั
อยา่งไร 
 3.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจยัดา้นการตลาดวา่ม่ีผลกระทบต่อการเลือกโรงเรียนใหแ้ก่
บุตรหลานหรือไม่ เพื่อทราบวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกโรงเรียน 
 4.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการตดัสินใจตามภูมิหลงัของผูป้กครอง 
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