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บทคัดยอ 

การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผู

ที่พักอาศัยยานทองหลอ (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ จำแนกตามปจจัยสวน

บุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนาไดแก คาความถี่ คารอยละ และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใชสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One -way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำมาเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัย

ยานทองหลอ ที่มีรายไดของครอบครัว และจำนวนบุตรหลาน แตกตางกันทำใหการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือก

โรงเรยีนนานาชาติแตกตางกันและปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง

หลอที่มี เพศ อายุ  และระดับการศึกษา แตกตางกันทำใหการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผู

ที่พักอาศัยยานทองหลอ ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this research is (1) to study factors that affect the decision making to choose an 

international school among parents – living in Thong Lo area, Bangkok. (2)  study factors that affect the 

decision making to choose an international school. This sample group consists of 400 parents in this 

area, while each parent has his or her own personal factors to make the decision. A questionnaire was 

sent to this sample group in order to collect information. Descriptive statistics including frequency of 

individual values and percentage are applied to test a hypothesis of this study. Also, the standard 

deviation is used  in order to compare t-test the use of a t-test type on (One -way ANOVA) a One -Way 

ANOVA result and the use of a LSD type on a Two-Way ANOVA result.    

According to the result of this hypothesis test, personal factors which are the difference of a 

family income and a number of children among the sample group result in the different decision in 

choosing the international school among the parents in Thong Lo area. However, other different personal 

factors among the parents, which are gender, age and education level are NOT the factors that make 

these parents in Thong Lo area choose the international school differently. 

 

บทนำ 

การศกึษาเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุดอยางหนึ่ง ทุกประเทศทั่วโลกทั้งประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกำลัง

พัฒนาจะใหความสำคัญอยางยิ่งกับการใหการศึกษาที่ดีแกประชากรของตน การศึกษาจึงนับวาเปนปจจัยที่มีความสำคัญ

ที่สุดอยางหนึ่ง และเปนกระบวนการเรียนรูที่ไมมีวันสิ้นสุด การเลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลานของผูปกครองจึงเปนสิ่งที่

ปกครองใหความสำคัญ โดยคาดหวังวา บุตรหลานของตนจะไดรับการศึกษาที่ดี มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การศึกษายัง

เปนสวนสำคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน  

 การจัดการศึกษาในประเทศไทยมีวิวัฒนาการและเติบโตมาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดาน

เทคโนโลยี ดานวัฒนธรรม ฯลฯ ฉะนั้น สิ่งที ่สำคัญมาก คือ มนุษยตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ จะตองมีความรคูวามสามารถมีคุณภาพ มีระเบียบแบบแผนในการคิดเพ่ือใชในการตัดสินใจอยาง

ดี จึงจะสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงทีและยังสามารถยังปรับตัวใหอยูในสังคมได

โดยไมมีปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ มนุษยจะตองมีการศึกษาหาความรูในหลากหลายดาน มีการผานกระบวนการวิชาตางๆและ

นำความรรูวมถึงประสบการณที่ไดจากการศกึษานั้นมาพัฒนาตนเองเพื่อความอยูรอด 

 การที่มนุษยแตละคนจะอยูรอดในสังคมไดนั้นปจจัยที่สำคัญมาก คือ ไดรับการศึกที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

ดังนั้นการศกึษาจึงเปนเครื่องมือสำคัญที่มีบทบาทตอการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ถาการศึกษามีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และ

มีประสิทธิภาพและสงผลตอใหมนุษยมีการพัฒนาตนเองในทิศทางดานบวก รวมถึงการมีทักษะในหลากหลายดานเพื่อ



ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ตรงกันขาม ถามนุษยนั้นไมไดรับการศึกษา  การศึกษาไมมี

คุณภาพ ไมมีมาตรฐาน ไมมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหมนุษยมีการพัฒนาตนเองในทิศทางลบ ซึ่งจะทำใหสังคมมีปญหา

เกิดขึ้น 

 ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงจำเปนตองมีการพัฒนาในดานคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูที่ตองการความร ูและตอบสนองความตองการของสังคมเพ่ือพัฒนามนุษยใหมีการศกึษาที่ดี มนุษยจะนำความรไูปพัฒนา

ประเทศใหกาวหนาตอไป ทั้งนี้ ทางโรงเรียนไดบริหารจัดการเพื่อตอบสนองและ เขาถึงความตองการของผูปกครองและ

นักเรียนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  ผวูิจัยจึงตองการศึกษาถึงเหตุผลของการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติ

ของผูที่พักอาศัยยานทองหลอและเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัย

ยานทองหลอ โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลที ่แตกตาง ซึ ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน

นานาชาติในการสงเสริม การพัฒนา การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน

นานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง 

หลอ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัย 

ยานทองหลอ โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตการศกึษางานวิจัยครั้งนี้จะศึกษากลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก การตัดสินใจของผูปกครอง

ในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ ซึ่งมีความหลากหลายในหลายๆ ดาน เชน ดานความคดิ ดาน

ความรูสึก ดานทัศนคติ ดานการใชชีวิต เปนตน ซึ่งจากความแตกตางกันในหลายๆดาน จึงทำใหมีความเหมาะสมในการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง เนื่องจากไมสามารถทราบแนนอนไดวากลุมประชากรที่เปนผูปกครองในการเลือก

โรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ ดังนั้นเพื่อคำนวณหาขนาดกลุมประชากรตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชสูตรการ

คำนวณกลุมตัวอยางแบบไมทราบจำนวนประชากร โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน Yamane 

(1973) เพื่อกำหนดจำนวนกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา โดยเมื่อเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง จะเปดตารางที่คา

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการ

เปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน และใน

การศกึษาวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการสมุตัวอยางแบบไมอาศยัความนาจะเปน โดยใชการสมุตัวอยางแบบสะดวก 



3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้จะใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัย คือแบบสอบถาม

เก่ียวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

4. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน

นานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ จำแนกตามปจจัยตาง ๆ โดยการศกึษาครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรดงัตอไปนี้  

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)  ที่ไดกำหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 1. ปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได  ของครอบครัว จำนวนบุตรหลาน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ที่ไดกำหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 1.  การตัดสินใจของ

ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ ประกอบไปดวย ดานภาพลักษณของสถาบัน ดาน

หลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานการเรยีนการสอน ดานบริหารการจัดการของโรงเรยีน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ                                                                    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อายุ 

 ระดับการศึกษา 

 รายได้ของครอบครัว 

 จํานวนบุตรหลาน 

 

การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน

นานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

1. ดานภาพลักษณของสถาบนั 

2. ดานหลักสูตร 

3. ดานอาจารยผูสอน 

4. ดานการเรยีนการสอน 

5. ดานบริหารการจัดการของโรงเรยีน 

 

 



ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง 

หลอ 

2. เพื่อใหทราบถึงการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง 

หลอ โดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว จำนวนบุตรหลาน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีดานปจจัยสวนบุคคล 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว และจำนวน

บุตรหลาน เปนเกณฑใชแบงสวนตลาด ซึ่งประชากรเปนตัวแปรที่สามารถเขาถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล 

      ขนิษฐา วัฒนาดิลกกุล (2557) ไดศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร พบวาปจจัยดาน เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดของครอบครัว และจำนวนบุตรหลาน แตกตางกัน เนื่องจากผูหญิงเริ่มมาทำงานมากขึ้น  มีแนวคิด

พฤติกรรมที่ตางกัน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

ความหมายของการตัดสินใจ 

        พรพรหม ซุปวา (2558) การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกกระทำอยางใดอยางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆทางที่มี

อยูนำไปสูผลลัพธที่พึงพอใจจากปญหาใดปญหาหนึ่ง โดยเปนกระบวนการที่ใชเหตุผลในการพิจารณา วิเคราะห และ

หาทางเลือกเพื่อนำไปสูขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะนำไปสูเปาหมายที่กำหนด 

     ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) ใหความหมาย ของการตัดสินใจวา หมายถึงการที่ผูตัดสินใจมีตัวเลือกหลายๆตัวและ

ตองนำตัวเลือกตาง ๆ มาเปรียบเทียบกันกอนที่จะตัดสินใจเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเพื่อใหสำเร็จตามวัตถุประสงคที่

ตองการ  

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

ณัชชา สุวรรณวงค (2560) ไดกลาววา ปจจัยที่อิทธิพลตอการตัดสินใจนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก 

1. คานิยม (Value) คานิยมจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจในสถานการณที่มีตัวเลือกหลายตัว  

ตัวเลือกที่หนึ่งอาจจะมีผลกระทบทำใหคานิยมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในดานที่ดีขึ้น ในขณะที่ตัวเลือกที่สองสามารถ

สรางคานิยมใหมที่เหมาะสมกับความตองการได อยางไรก็ตามจะขึ้นอยูกับสถานการณของบุคคลนั้น 

2. ประเภทครอบครวั (Type of Family) ประเภทของครอบครวัมีตอการตัดสินใจ เชนขนาดครอบครวั  

การเงินครอบครัว อาชีพและการศึกษา ของสมาชิกที่อยูอาศยัและศาสนาของครอบครวัจะมีความสำคัญตอการตัดสินใจ 

3. ทรัพยากรครอบครวั ( Family Resources ) ทรัพยากรครอบครวัมีผลตอการตัดสินใจ กลาวคือ  



บุคคลโดยทั่วไปมักจะทำตามรูปแบบการซื้อในสิ่งเดิมที่เคยซื้อในอดีต ทำใหรอบคอบมากขึ้นเพราะเกิดการตัดสินใจขั้น

สุดทายและเปนนิสัย เชน การซื้อเสื้อผาและอาหารเปนการกระทำปกติวิสัยและมีแนวโนมที่จะซื้อเสื้อผาและอาหารที่มี

ลักษณะที่คลายคลึงกันซ้ำไปซ้ำมา ผูหญิงบางคนซื้อเสื้อเชิ้ตและกระโปรงสำหรับใสประจำวัน สวนผูชายซื้อเสื้อยืดและ

กางเกงยีนสนอกจากนี้อาหารจำนวนมากที่มีอยูในตลาดเราก็มักจะซื้ออาหารประเภคเดียวกันสำหรับโอการสเดียวกันทุก

ครั้งและเปนการยากที่จะจำแนกถึงสาเหตุของบุคคลที่ทำการตัดสินใจจับจายใชสอย บางคนสามารถเจาะจงถึงสาเหตุที่

ตัดสินใจซื้อแตบางคนไมทราบสาเหตุเพียงมีความอยากซื้อเทานั้น 

4. ทิศทางเศรษฐกิจสังคม (The Socioeconomic Setting)  เศรษฐกิจของประเทศจะสงผลกระทบตอการ 

ตัดสินใจซื้อ กลาวคือ ในชวงที่เศรษฐกิจรงุเรืองผูคนสวนใหญจะทำงานและมีเงินสำหรับการจับจายใชสอยไดอยางสบายใจ 

แตเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำก็จะตะหนักถึงสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจึงจับจายใชสอยนอยลง 

Kotler and Armstrongg (อางถึง สมฤดี เอื ้อสถาพรกิจ,2558) ไดกลาววา การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้นจะทำใหทราบถึงลักษณะความตองการของผูบริโภคทางดานตางๆและสามารถ

จะจัดหาแนวทางกระตุนการตลาดใหเหมาะสม ซึ่งไดมีการแบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรสูึกนึกคิดออกเปน 4ปจจัย ไดแก 

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดยเปนที่ยอมรับจาก 

คนรุนหนึ่ง โดยเปนตัวกำหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยซึ่งวัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมยอย

และชนชั้นของสังคม 

2. ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจำวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 

การซื้อซึ่งประกอบดวย 

2.1 กลมุอางอิง (Reference Groups) เปนกลมุที่บุคคลเขาไปเก่ียวของดวยกลุมนี้จะมีอิทธิพลตอ 

ทัศนคติความคิดเห็นและคานิยมบุคคลในกลุมอางอิง 

2.2 กลมุครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศคติความคิดเห็น 

และคานิยมของบุคคล 

2.3 บทบาทและสถานะ(Roles and Statuses) บุคคลหนึ่งอาจจะเขาไปเก่ียวของกับหลายกลุม ซึ่ง 

บุคคลนั้นจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันไปในแตละกลุมที่รวมอยู 

3. ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครวั อาชีพ โอกาสทาง 

เศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดำรงชีวิต 

4. ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยทาง 

จิตวิทยาซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคเองที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชสินคา 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปรียากร เล็กประยูร (2559) กลาวไววางานวิจัยนี้มีวัตุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอ



แรงจูงใจในการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติไดแก ปจจัยดานการสนับสนุนความตองการของ

มนุษย ครอบครัว และความกาวหนาของโรงเรยีนนานาชาติ ความรู และหลักสูตรที่ทันสมัย ปจจัยทางดานองคกร สถาบัน 

เกี่ยวกับองคกร และในขณะที่ปจจัยทางเศรษฐกิจดานรายไดของครอบครัว มีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติ

ของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

มรกต ยิ้มนิยม (2561) กลาวไววาการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร กรุงเทพ โดยมีกลมุตัวอยาง 400 คน แบงเปน 5 โรงเรยีน ผลการวิจัยพบวา นัก

เลือกสวนใหญเลือกเรียนนานาชาติ และปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ คือ รายไดของครอบครัวและหลักสูตรในการเรียน 

ซึ่งมีระดับนัยสำคัญ 0.05 และนอกจากนี้ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผสมการตลาดและดานสังคม ไมสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกเรียน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การศกึษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการวิจัยโดยไมมีการจัดกระทำหรอืควบคมุตัวแปรใด ๆ 

ซึ่งเปนการศึกษาตามสภาพแวดลอมที่เปนอยูจริงโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เปนการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช

เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสและใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูป 

กลมุประชากรในการวิจัยในครั้งนี้  คือ ประชากรที่พักอาศัยยานทองหลอ ซึ่งผูวิจัยไมทราบจำนวนของประชากร

ที่อาศัยอยูในเขตทองหลอ  ที่เปนผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงสุมตัวอยางแบบสะดวก 

เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอนนั้น ขนาดของกลุมตัวอยางจึงไดใชวิธีการหาจำนวนกลุมตัวอยางโดยการ เปด

ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของ Toro Yamane (1973)  เพื่อกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยทำการเลือก

จากตารางแบบไมทราบจำนวนที่แนนอน หรือ ∞    (Infinity)  จากคาความคลาดเคลื่อน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยผลจากเปดตารางของ Toro Yamane (1973) โดยขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

การวิจัยในครั้งนี้เปนวิจัยเชิงสำรวจที ่ใชแบบสอบถามทั้งแบบปลายปดและปลายเปด โดยแบงออก 3 สวน

ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัย

ยานทองหลอ ประกอบดวยดานเพศ  ดานอายุ   ดานระดับการศึกษา   ดานรายไดของครอบครัว  ดานจำนวนบุตรหลาน  

มีจำนวน 5 ขอ เปนลักษะคำถามแบบปลายปดมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกเพียงแคคำตอบ 1 คำตอบ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยาน

ทองหลอ ประกอบดวย  ดานภาพลักษณของสถาบัน ดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานการเรียนการสอน  ดาน

บริหารการจัดการของโรงเรียน มีจำนวน 13  ขอ เปนลักษณะคำถามแบบปลายปดมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบ

แบบสอบถามไดเลือกเพียงแคคำตอบ 1 คำตอบ โดยเปนการใหระดับการตัดสินใจ 5 ระดับ ดังนี้ 



มีระดับความสำคัญมากที่สุด 5 คะแนน, มีระดับความสำคัญมาก 4 คะแนน, มีระดับความสำคัญปานกลาง 3 คะแนน, มี

ระดับความสำคัญนอย 2 คะแนน, มีระดับความสำคัญนอยที่สุด 1 คะแนน 

สวนที่ 3   เปนขอคำถามแบบปลายเปดที่ถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการของผูปกครองในการตัดสินใจเลือก

โรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักยานทองหลอ จำนวน 1 ขอ  

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1.1 ใชคารอยละ และความถี่กับตัวแปรอิสระระดับการวัดแบบเชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคลที่  

ประกอบดวยดานเพศ ดานอายุ   ดานระดับการศึกษา   ดานรายไดของครอบครัว ดานจำนวนบุตรหลาน 

1.2 ใชคาเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก การตดัสินใจ 

ของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

2. สถิติอนมุาน ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง 

หลอ จำแนกตามดานเพศ โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติ t-test 

1.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง 

หลอ จำแนกตามดานอายุ   ดานระดับการศึกษา   ดานรายไดของครอบครัว ดานจำนวนบุตรหลาน โดยใชการวิเคราะห

ดวยขอมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรยีบเทียบเปนราย

คโูดยใชวิธีของ LSD 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่

พักอาศัยยานทองหลอ  สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง 

หลอโดยภาพรวม ระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลำดับดานการเรียนการ

สอน  ดานอาจารยผูสอน  ดานหลักสูตร  ดานบริหารการจัดการของโรงเรยีน ดานภาพลักษณของสถาบัน      

2. ผลการเปรียบเทยีบการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยาน 

ทองหลอ จำแนกตามดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดของของครอบครัว จำนวนบุตรหลาน สามารถสรุปการวิจัยได

ดังนี้ 

                      2.1   ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มี

รายไดของครอบครัว   จำนวนบุตรหลาน ทำใหการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัย

ยานทองหลอ ตางกัน 



       2.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มีเพศ 

อายุ ระดับการศกึษาตางกัน ทำใหการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

ไมตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง 

หลอโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

        1.1  ดานภาพลักษณของสถาบัน การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พัก

อาศยัยานทองหลอ อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผปูกครองสวนใหญไดรับภาพลักษณของคนทั่วไปรับทราบ

และเขาใจรวมกัน ขอเท็จจริงบวกกับการประเมินสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับเสร ีวงษมณฑา (2550) กลาววาภาพที่เกิดขึ้นใน

ใจ(mental picture) ของคนเราอาจจะเปน ภาพที่มีตอสิ่งมีชีวิต หรือจะเปนสิ่งไมมีชีวิตก็ไดและสอดคลองกับ    ใจทิพย

ศรี ประกายเพ็ชร ( 2557) กลาววา องคกรหรือสถาบันจึงมีความจำเปนตองสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้น ในใจของ

ผูบริโภคเพ่ือใหเกิดความรคูวามเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอองคกรหรือสถาบันจะนำไปสูความสำเร็จขององคกร 

       1.2  ดานหลักสูตร การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผปูกครองสวนใหญมีความรูเก่ียวกับเนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบ เพ่ือใหผูเรยีน

ไดศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ เซเลอร และ อเล็กซานเดอร (Sayler Alexander , 2,015)กลาววาผูปกครองสวนใหญรูถึง

ขอกำหนดในเรื่องผูเรียนเกิดสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายในทางมุงหมายการศึกษาอยางกวางๆและจุดมุงหมายเฉพาะ

สถานศึกษา และสอดคลองกับ ภาณุวัฒน สุคัควรกุล (2558)กลาวผูปกครองสวนใหญรูถึงขอกำหนดในเรื่องหลักสูตรที่มี

คุณภาพทันสมัยมีผลงานทางวิชาการเปนที่ปรากฏแกสังคม  

       1.3  ดานอาจารยผูสอน การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยาน

ทองหลอ อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูปกครองสวนใหญมีความรูเกี่ยวเปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อ

กระตุนใหนักเรียนเรียนรูและรูจักแกปญหาโดยการใชคำถามกระตุนใหนักเรียนสามารถคนพบหนทางดวย ซึ่งสอดคลอง 

วนิดา ดีแปน (2559) กลาววาผปูกครองสวนใหญมีความรูและความเขาใจถึงการกระตนุกระบวนการเรยีนรู สรางแรงจูงใจ

ใหเกิดการเรียนรู โดยการสรางสภาพแวดลอมและสนบัสนุนทางจิตวิทยาใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียนและยังสอดคลอง 

ประเวศ วะสี (2560) กลาววาผูปกครองสวนใหญมีความรูและความเขาใจถึงการพัฒนานักเรียนครบทุกดาน ทั้งรางกาย

และจิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

       1.4 ดานการเรียนการสอน การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศยัยาน

ทองหลอ อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผปูกครองสวนใหญไดมีการตดัสินใจและมีการวางแผนไวแลวและได

มีการจัดสรรทรพัยากรอยางเหมาะสมเพื่อชวยในการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคลอง วราภรณ  ตั้งคลัง (2559) 



กลาววาผูปกครองสวนใหญมีความมั่นใจและมีความพรอมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสำหรับการจัดการสอน

อยางมีประสิทธิภาพ และยังสอดคลอง ทิศนา  แขมมณี (2559) กลาววาผูปกครองสวนใหญมีความรูและความเขาใจถึง

สื่อกลางที่จะชวยใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรใูนสิ่งที่ไมรหูรืออยากจะเรยีนร ูอันทำใหเกิดความคิด ความอาน 

           1.5 ดานบริหารการจัดการของโรงเรียน การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่

พักอาศัยยานทองหลอ อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผปูกครองสวนใหญไดมีการติดตามและตรวจสอบการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพของครูผูสอนทั้งใหบริการในดานตางๆแกระบบการสถานศึกษา สอดคลองกับ จันทิ

มา โกสิยรัตนาภิบาล (2554) กลาววาผปูกครองสวนใหญมีความรูและความเขาใจวาการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเปน

เลิศคือการบริหารสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพจะยึดเปาหมายและสอดคลองกับ นิคม แกวสา  (2561) กลาววา

ผูปกครองสวนใหญมีความมั่นใจและเชื่อถือคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนโดยมีงานวิชาการเปนหลัก งานวิชาการเปนงาน

ที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให นักเรียนบรรลุจุดหมายที่กำ หนดไวในหลักสูตร สวนงานอื่นเปนงานสนับสนุนและเปนงาน

เสริมใหงาน วิชาการประสบผลสำเร็จย่ิงขึ้น 

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอจำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ สามารถสรุปไดดังนี้ 

        2.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มีเพศ

ตางกันทำใหการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ โดยรวมไมตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐานผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผปูกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มีเพศ

ตางกันไมไดเปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจในการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัย

ยานทองหลอ สอดคลองกับแนวคิดของ ธมลวรรณ จันทรอุไร (2556) ทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ พบวา ผูปกครองที่มีเพศตางกันสงผลใหการ

ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ โดยภาพรวมไมตางกันและสอดคลอง

กับแนวคิดของ ขนิษฐา วัฒนาดิลกกุล (2557) ทำการศึกษากระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมที่มีเพศตางกันสงผลให

กระบวนการตัดสินใจโดยภาพรวมไมตางกัน 

        2.2 ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มีอายุ

ตางกันทำใหการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ โดยรวมไมตางกัน ไม

เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มี

อายุตางกันไมไดเปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจในการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พัก

อาศยัยานทองหลอ สอดคลองกับแนวคิดของ ธมลวรรณ จันทรอุไร (2556) ทำการศกึษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ พบวา ผูปกครองที่มีอายุตางกันสงผลใหการ

ตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอโดยภาพรวมไมตางกัน และไม

สอดคลองกับแนวคิด กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ทำการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑใชแบงสวนตลาด ซึ่งประชากร อายุ เปนตัว



แปรที่สามารถเขาถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล พบวาผูปกครองที่มีอายุตางกันสงผลใหผลกระทบของการตัดสินใจ

เลือกโรงเรยีนนานาชาติโดยภาพรวมตางกัน 

       2.3 ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มีระดับ

การศกึษาตางกันทำใหการตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ โดยรวมไม

ตางกันไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผปูกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทอง

หลอที่มีระดับการศึกษาตางกัน ไมไดเปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติของผูที่

พักอาศัยยานทองหลอ ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ทำการศกึษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ พบวา มีระดับการศึกษาที่ตางกันทำใหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของ

ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ โดยภาพรวมไมตางกัน และสอดคลองกับแนวคิด

ของ ปทมา วิชิตะกุล (2554) ทำการศึกษาการจะดำรงตนอยูในสังคมยุคนี้ไดอยางมีความสุขจำเปนที่จะตองพัฒนา

การศึกษาใหเกิดขึ้นกับตนเองใหมากเพราะชีวิตก็คือ กระบวนการศึกษาเรียนรูเพื่อนำไปสูการเขาใจตนเองเขาใจสังคม 

และเขาใจมากข้ึน พบวาผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหสงผลกระทบของการ

ตัดสินใจเลือกโรงเรยีนนานาชาติโดยภาพไมรวมตางกัน 

        2.4 ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มีรายได

ของครอบครัวตางกันทำใหการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัย

ยานทองหลอรายไดของครอบครัวตางกัน เปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ

ของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ เนื ่องจากในการเลือกโรงเรียนนานาชาติแตละหลักสูตรมีคาใชจายคอนขางสูงซึ ่งไม

สอดคลองกับแนวคิดของ กนกวรรณ ศรนีวล (2558) ทำการศกึษาเกณฑแบงสวนตลาด ซึ่งประชากรเปนตัวแปรที่สามารถ

เขาถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิผล พบวารายไดของครอบครัวตางกันทำใหผลกระทบตอผปูกครองในการเลือกโรงเรียน

นานาชาติและแนวคิดพฤติกรรมในการเลือกโรงเรียนนานาชาติโดยภาพรวมไมตางกัน และไมสอดคลองกับแนวคิด ธมลว

รรณ จันทรอุไร (2556) ทำการศึกษาเรื่องปจจัยสวนบุคคล เกี่ยวกับรายไดตอเดือนแตละครอบครัวที่มีลักษณะทางดาน

ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีแนวคิดพฤติกรรมตางกัน พบวา รายไดของครอบครัวตางกันทำใหปจจัยในการพิจารณา

ของแตละครอบครัวโดยภาพรวมไมตางกัน 

        2.5 ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ ที่มี

จำนวนบุตรหลานตางกันทำใหการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติ โดยรวมตางกัน เปนไปตาม

สมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอที่มีจำนวนบุตร

หลานตางกันเปนตัวกำหนดระดับการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อดุลย จาตุรงคกุล (2550) ทำการศึกษาปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาโรงเรียน พบวา

จำนวนบุตรหลานตางกันทำใหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติโดยภาพรวม



ตางกันและสอดคลองกับแนวคิดของ ขนิษฐา วัฒนาดิลกกุล (2557)  ทำการศึกษากระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมที่มี

จำนวนบุตรหลานตางกันสงผลใหกระบวนการตัดสินใจ โดยภาพรวมตางกัน 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

จากผลวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใหเปนประโยชนและเปนแนวทางแกองคกรที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. การตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอดานภาพลักษณของ

สถาบันมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด เปนดานที่เกี่ยวกับภาพลักษณไดมีการวิเคราะห ภายหลังจากการตัดสินใจ โดยขอยอยที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือภายหลังการทดสอบไดมีการนำขอมูลยอนกลับเก่ียวกับผลการทดสอบมาใชแกปญหาหรือชวยในการ

ตัดสินใจครั้งตอไป ดังนั้น ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ ควรมีการนำผลการ

ทดสอบมาประเมินหาขอผิดพลาด และทบทวนเพื่อหาคำตอบที่ถูกตอง และหามุมมองของบุคคลทั่วไปตอองคกร สถาบัน

อ่ืนมาศึกษาเพื่อชวยเปนเกณฑในการตัดสินใจเขารับการทดสอบครั้งตอไป 

2. การตดัสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอดานการเรียนการสอน

มีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยขอยอยที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือการพิจารณาเลือกรอบการทดสอบและวิชาที่จะเขาทดสอบจาก

ประสบการณในอดีตและวิจารณญาณ ดังนั้น ผูปกครองควรทำการศึกษาหาขอมูลสถิติในอดีตและจากประสบการณเพื่อ

นำมาชวยในการเรียนการสอนเขามาทดสอบเพ่ิมโอกาสในการทดสอบความรูของผูปกครองในการเลือกโรงเรยีนนานาชาติ

ของผูที่พักอาศัยยานทองหลอ 

3. รายไดของครอบครัว และจำนวนบุตรหลาน ตางกันทำใหการตัดสินใจของผูปกครองในการเลือกโรงเรียน

นานาชาติของผูที่พักอาศัยยานทองหลอแตกตางกัน ดังนั้น ผูปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติดานรายไดของ

ครอบครัว อาจจะไดคาตอบแทน เงินเดือนสูงขึ้น หรือโบนัส เมื่อผานการทดสอบ เพ่ือเปนการตัดสินใจแกผูปกครองในการ

เลือกโรงเรียนนานาชาติ เนื่องจากองคกรการศึกษามีผูปกครองที่เลือกโรงเรียนนานาชาติเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูและ

ประสิทธิผลในวันขางหนา 

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมที่เก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกเรียน เชน ตัวแปรแรงจูงใจของ 

ผูตัดสินใจเลือกเรียน 

2. ควรเพ่ิมเครื่องมือในการศกึษาวิจัยใหกวางขึ้นนอกเหนือจากแบบสอบถามเชน การสมภาษณ เปน 

ตน เพื่อใหเปนขอมูลที่เปนเชิงคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 

3. การเลือกใชเทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นดวย เพื่อใหไดผล

การวิเคราะหที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุมตัวอยางจากเดิมเปนการสุมแบบสะดวก อาจจะ

เปลี่ยนเปนการสุมแบบเจาะจง เพื่อใหไดผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งข้ึน 
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