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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมีตอปจจัยสําคัญที่มี               

ผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบ    

ความคิดเห็นของผูปกครองท่ีมตีอปจจยัสาํคญัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจสงบตุรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล

เอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครอง            

ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ปการศึกษา 2558 จํานวน 319 คนโดยใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)      

อยูระหวาง 0.60-1.00 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 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 มคีวามคิดเห็นตอปจจยัสาํคญัท่ีมผีลตอการตัดสนิใจสงบตุรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

จังหวัดสุราษฏรธานี ในภาพรวมไมแตกตางกัน
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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
  การพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยเร่ิมข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดย

พระอัครชายาเธอ พระองคเจาสายสวลีภิรมยไดเปนองคกอตั้ง “โรงเล้ียงเด็ก” เปนแหงแรกในป พ.ศ. 2433 

โดยพระองคทรงบรจิาคทรพัยซือ้ท้ังทีด่นิและตึกโรงเรือนตางๆ ซอมแซมและกอสรางบรเิวณและเคร่ืองใชทัง้ปวง

บริบูรณพรอมเสร็จ จัดเปนโรงสําหรับเลี้ยงเด็กขึ้นที่ตรอกโรงเล้ียงเด็กตาํบลสวนมะลิ ริมถนนบํารุงเมือง  เพื่อ

จัดการบํารุงเลี้ยงทารกเด็กชาย หญิง บุตรคนยากจน ตอมาในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหวั แนวคดิการจดัการปฐมวยัศึกษากไ็ดถกูนาํมาใชในโรงเรยีนอนบุาล ทัง้นีห้นวยงานทีน่าํมาใชจะเปน
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โรงเรียนราษฎรเปนสวนใหญ (ปยะดา  มณีนิล, 2554, 1) ปจจุบันการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยมีการ

จัดการเรียนการสอนทั้งในโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชน     ทําใหผูปกครองมีทางเลือกที่จะสง

บุตรหลานเขาเรียนมากข้ึน โดยเฉพาะสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันหากผูปกครองตัดสินใจสง             

บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนนั้น ยอมมีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน

การคดัเลอืกโรงเรยีนเอกชนสาํหรบับตุรหลาน ดงันัน้การทีผู่ปกครองจะตดัสินใจสงบตุรหลานเขาเรยีนในโรงเรยีน

เอกชนแหงใดน้ัน ก็ยอมคาดหวังใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษาท่ีดีที่สุด แตเนื่องจากผูปกครองมี          

ความตองการที่แตกตางกันมาก ผูปกครองบางกลุมมีความตองการใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน

ใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม มากกวาพัฒนาการดานผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน แตผูปกครองบางกลุมมคีวามตองการใหบตุรหลานมีพฒันาการทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนมากกวาพัฒนาการทางดานอ่ืนๆ เพ่ือนําเด็กไปสอบแขงขันเขาโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงและ           

ประสบความสําเร็จในการเรียนตอในระดับช้ันที่สูงยิ่งขึ้นไป จากความตองการของผูปกครองท่ีหลากหลาย      

ดังกลาวขางตน ซึ่งมีผลกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีจะตองตอบสนองตอ          

ความตองการของผูปกครองใหไดมากที่สุดแลว โรงเรียนอนุบาลเอกชนก็ยังตองเผชิญกับปญหาและ            

ความทาทายตางๆ มากมาย อาทิ ความไมเทาเทียมของการบริหารจัดการของรัฐบาลทั้งในเชิงนโยบาย           

งบประมาณ อุปกรณ ปญหาดานคาใชจายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น รวมถึงการที่รัฐบาลปลอยใหโรงเรียน

อนุบาลเอกชนเปดกิจการมากข้ึนโดยไมคํานึงถึงพื้นท่ีระยะใกลและไกล สงผลใหเกิดการแขงขันท่ีสูงขึ้น  

ระหวางโรงเรียนอนุบาลเอกชนตางๆ กันเองและยังตองแขงขันกับโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลอีกดวย         

โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานี ก็ประสบปญหาดังกลาวเชนเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลเอกชน

ในจังหวัดอืน่ๆ และยังประสบปญหากับจาํนวนนกัเรียนทีล่ดลงทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2555 

– 2558 ดังแสดงตามตารางท่ี 1 (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2558, 1) ; (สํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  สุราษฎรธานี เขต 3, 2558, 1)

ตารางท่ี 1

แสดงจํานวนนักเรยีนอนบุาลจงัหวัดสรุาษฎรธาน ีจาํแนกตามเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาและสงักดั ปการศกึษา 2555 – 2558 
 

 
 

 1  2  3 

      
2555 4,671 7,354 6,003 3,965 5,011 5,075 

2556 4,875 6,673 5,980 3,716 4,760 4,835 

2557 4,888 6,467 5,939 3,457 4,710 4,359 

2558 4,893 6,340 5,876 3,024 4,606 3,572 
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  จากปญหาดังที่กลาวมาขางตนทั้งหมด โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานีจึงตองนํา       

กลยทุธทางการตลาดมาใชเพ่ือใหไดจาํนวนนักเรียนมากข้ึน และเพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูปกครอง

ใหไดมากที่สุด ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองใน

การสงบุตรหลานเขาเรยีนในโรงเรยีนอนบุาลเอกชน จงัหวดัสรุาษฏรธาน ีเพือ่นาํผลทีไ่ดจากการศกึษาไปเปน

แนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาดของโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฎรธานีใหสามารถแขงขัน

กับโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลและอยูรอดไดตอไป

วัตถุประสงค

  1.  เพื่อศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

โรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี

  2.  เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน

สมมติฐาน

  ผูปกครองนักเรียนที่มีขอมูลทั่วไปตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจ           

สงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี แตกตางกัน

กรอบแนวความคิดที่ใชในการวิจัย

  การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของการบริการ ของ Payne, 1993          

(อางถึงใน ธธีรธร  ธีรขวัญโรจน, 2546, 63 - 81) มาใชเปนกรอบแนวความคิดที่ใชในศึกษาปจจัยสําคัญ            

ทีม่ผีลตอการตดัสนิใจสงบตุรหลานเขาเรยีนในโรงเรียนอนบุาลเอกชน จงัหวดัสรุาษฏรธาน ีใน 7 ดาน ประกอบดวย 

1) ดานผลิตภณัฑ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจาํหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด   5) ดานพนักงาน 

6) ดานกระบวนการใหบริการ และ 7) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

วิธีการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือ    

ที่ใชวิจัยการทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากร ไดแก ผู ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี                        

ปการศกึษา 2558 จาํนวน 12,936 คน (สาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการศกึษาเอกชน, 2558, 1) ; (สาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2, 2558, 1) ; (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3, 2558, 1)   

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี  ปการศึกษา 2558 
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จํานวน 375 คน โดยใชเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตาราง  Krejcie and Morgan ที่ระดับ       

ความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน ± 5% และใชวธิกีารสุมตวัอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) 

โดยเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุาษฎรธาน ีเขต 1 มปีระชากร 6,340 คน ไดกลุมตวัอยาง 184 คน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

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 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูปกครอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) และตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสง                

บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน จังหวัดสุราษฏรธานี ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ         

มาตราประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

  3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดคาความตรง             

ตามเนื้อหา (IOC) อยูระหวาง 0.60-1.00 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 30 คนแลวนําไปวิเคราะหไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97

  4. การวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐาน

   4.1  การวเิคราะหขอมูลตามวตัถุประสงคการวจิยัขอที ่1 ผูวจิยัใชการวเิคราะหหาคาความถี่    
หาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 1) คาเฉลี่ย 
4.50 - 5.00  หมายถึงความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 2) คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึงความสําคัญอยูใน
ระดับมาก3) คาเฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึงความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 4) คาเฉล่ีย 1.50 - 2.49                
หมายถึงความสําคญัอยูในระดับนอย และ 5) คาเฉล่ีย 1.00 - 1.49  หมายถึงความสําคญัอยูในระดบันอยทีส่ดุ
   4.2  การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผูวิจัยใชการทดสอบสมมติฐาน            
โดยการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางดวยคา t แบบ Independent samples Test   

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางรายคู                               

ดวยวธิ ีScheffe’ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0

ผลการวิจัย

  1. ขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียน 
   ผลการวเิคราะหขอมลูทัว่ไปของผูปกครองนกัเรยีนจาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชพี รายไดครอบครวั
ตอเดอืน และจาํนวนบตุร – หลาน ในอปุการะ พบวา ผูปกครองนักเรยีนสวนใหญเปนเพศหญงิ (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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ตารางท่ี 2 

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูปกครองนักเรียนจําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัว              

ตอเดือน และจํานวนบุตร – หลาน ในอุปการะ

   
  86 26.96 

  233 73.04 

 319 100.00
  30  59 18.50 

 30 – 40  174 54.54 

 41 – 50  61 19.12 

  50  25 7.84 

 319 100.00
 /  54 19.93 

 /  97 30.40 

  69 21.63 

  46 14.42 

 /  31 9.72 

   ( ) 22 6.90 

 319 100.00
  20,000  124 38.87 

 20,000 – 30,000  130 40.75 

 30,001 – 40,000  37 11.60 

  40,000  28 8.78 

 319 100.00
 –  1  135 42.32 

 2  138 43.26 

  2  46 14.42 

 319 100.00
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  2. ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน
จังหวัดสุราษฏรธานี 

   2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน

โรงเรยีนอนบุาลเอกชนในจังหวดัสรุาษฎร ผูปกครองมคีวามคิดเหน็ในภาพรวมมีความสําคญัอยูในระดบัมาก 

(  = 3.95) โดยดานทีผู่ปกครองเห็นวาเปนปจจยัทีม่คีวามสาํคญัอันดบั 1 คอื ดานพนกังาน (  = 4.19) อนัดบั 2 คอื          

ดานกระบวนการใหบรกิาร (  = 4.06) อนัดับ 3 คอื ดานผลติภณัฑ (  = 4.04) อนัดบั 4 คอื ดานสิง่แวดลอม     

ทางกายภาพ (  = 3.93) อันดับ 5 คือ ดานราคา (  = 3.91) อันดับ 6 คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย        

(  = 3.83) และอันดับสุดทาย คือ ดานการสงเสริมการตลาด (  = 3.64) ดังแสดงตามตารางท่ี 3

ตารางท่ี 3 

แสดงผลการวิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน              

ในจังหวัดสุราษฎรธานีตามความคิดเห็นของผูปกครองในภาพรวมและรายดาน

 X  S.D. 
  

 4.04 0.55  3 

 3.91 0.55  5 

 3.83 0.61  6 

 3.64 0.63  7 

 4.19 0.58  1 

 4.06 0.62  2 

 3.93 0.64  4 

 3.95 0.50   

   2.2 ผลการเปรียบเทยีบความคดิเหน็ของผูปกครองนกัเรยีนตอปจจยัสาํคญัทีม่ผีลตอ      

การตดัสนิใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวม พบวา 

ผูปกครองนักเรียนที่เพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตร – หลานในอุปการะ ตางกัน    

มีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน         

จังหวัดสุราษฎรธานี  ในภาพรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังแสดงตามตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน

เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ในภาพรวม
 

  p - value  
 t = 0.56 0.58  

 F = 1.62 0.19  

 F = 0.95 0.45  

 F = 2.30 0.08  

 –  F = 0.66 0.52  

อภิปรายผลการวิจัย
  1. อภิปรายผลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู ปกครองท่ีมีต อปจจัยสําคัญที่มีผลตอ                 

การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้

   1.1 ดานผลิตภัณฑ ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก                   

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียนและเปนหลักสูตร              

ทีม่มีาตรฐานซ่ึงจะสงผลดีตอพฒันาการและความรูของบุตรหลานตามความตองการของผูปกครอง สอดคลอง

กับงานวิจัยของ อรพิน  ปนตา (2550, 118 - 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ              

มอีทิธิพลตอผูบรโิภคในการเลือกใชบรกิารโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย 

อยูในระดับมาก

   1.2 ดานราคา ผลการวจิยัพบวา มคีวามสาํคญัตอการตัดสนิใจอยูในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน

เพราะโรงเรียนใหผูปกครองนักเรียนสามารถผอนผันการจายคาธรรมเนียมทางการศึกษาหรือสามารถแบง

ชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาไดซึง่ตรงกบัความตองการของผูปกครอง สอดคลองกับงานวิจยัของ อรพนิ  ปนตา 

(2550, 118 - 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานราคา  มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใช     

บรกิารโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานราคาระดับมาก  

   1.3 ดานชองทางการจดัจําหนาย ผลการวจิยัพบวา มคีวามสําคญัตอการตดัสนิใจอยูในระดบั

มาก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีระยะทางในการเดินทางระหวางโรงเรียนกับที่พักอาศัยมีความเหมาะสม 

และบุตรหลานมคีวามปลอดภัยในการเดินทาง สอดคลองกับงานวิจัยของ อรพิน  ปนตา (2550, 118 - 122) 

ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานสถานที่ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการโรงเรียนสอน

*p 0.05 
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ภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมากและสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา ที่พบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญ

ระดับมาก

  1.4  ดานการสงเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก    

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีการจัดทําเอกสาร จดหมาย วารสารเพ่ือส่ือสารและใหขอมูลเก่ียวกับโรงเรียน 

ทําใหผูปกครองทราบความกาวหนาและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ        

วรรณา ปญญาดี (2550, 53 – 56) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกของผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ                  

การเลือกอยูในระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กาญจนา โมสาลี (2552, 140 – 150) ที่พบวา 

ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญระดับมาก    

  1.5  ดานพนักงาน ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ             

เปนเพราะบุคลากรของโรงเรียนมคีวามเอาใจใสตอการดูแลนักเรียน ทาํใหผูปกครองมีความสบายใจในการดูแล 

และแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจในบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา  ปญญาดี (2550, 53 – 56)             

ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสองภาษาระดับ      

ประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมและรายดานมีผลตอการเลือกอยูในระดับมาก โดยดานที่มี          

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานบุคลากร

  1.6  ดานกระบวนการใหบริการ ผลการวิจัยพบวา มีความสําคัญตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนมีการแจงหรือใหคําแนะนําลําดับขั้นตอนของการใหบริการ เชน ขั้นตอนการ          

รบัสมคัรนกัเรยีน ขัน้ตอนการชําระเงิน เปนตน อยางชดัเจน สอดคลองกับงานวิจยัของ อรพนิ  ปนตา (2550, 118 

- 122) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลตอผูบริโภคในการเลือกใช

บริการโรงเรียนสอนภาษาตางประเทศในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อยูในระดับมาก

  1.7  ดานสิง่แวดลอมทางกายภาพ ผลการวิจยัพบวา มคีวามสาํคญัตอการตดัสินใจอยูในระดบัมาก 

ทัง้น้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนมีบรรยากาศในหองเรียนมีความเหมาะสมตอการกระตุนการเรียนรูและความสนใจ

ของนกัเรยีน รวมถงึมสีิง่แวดลอมภายในโรงเรียนมสีภาพทีป่ลอดภยั สอดคลองกบังานวิจยัของ วรรณา  ปญญาดี 

(2550, 53 – 56) ที่พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกของผูปกครองนักเรียนโรงเรียน         

สองภาษาระดบัประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ดานสถานที่และกายภาพมีผลตอการเลือกอยูในระดับมาก

  2. อภิปรายผลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอปจจัยสําคัญที่

มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี 

   ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตร – 

หลานในอปุการะตางกนั มคีวามคดิเหน็ตอปจจยัสาํคัญทีม่ผีลตอการตดัสินใจสงบตุรหลานเขาเรยีนโรงเรยีน

อนบุาลเอกชนในจังหวัดสรุาษฎรธานี ดานบุคคล ดานกระบวนการใหบริการ ดานผลิตภัณฑ ดานสิง่แวดลอม

ทางกายภาพ ดานราคา ดานชองทางการจัดจาํหนาย และดานการสงเสริมการตลาดในภาพรวมไมแตกตางกนั 
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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 สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร              

โดยบุคคลทีมอีายุ เพศ วงจรชีวติครอบครวั การศกึษา และรายไดตางกนั จะมคีวามชอบหรอืสนใจในกจิกรรม

ที่แตกตางกัน และสนใจในผลิตภัณฑตางประเภทกัน (ภาวิณี กาญจนาภา, 2554, 72)

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน

เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานีในภาพรวมและรายดานทุกดานมีความสําคัญอยูใน

ระดับมาก ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี จึงควรใหความสําคัญกับปจจัยที่

สาํคญัทกุๆ ปจจยัและนาํมาใชในการกาํหนดกลยทุธทางการตลาด เพือ่กระตุนการตดัสนิใจของผูปกครองใน

การสงบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยเฉพาะปจจัยดานบุคคล     

ซึ่งมีความสําคัญอันดับที่ 1 และปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ซึ่งมีความสําคัญอันดับที่ 2 

  สําหรับขอเสนอแนะ มีดังนี้

  1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  

   1.1 เนื่องจากผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน         

เขาเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ดานพนักงานมีความสําคัญอยูในอันดับที่ 1 และดาน

กระบวนการใหบริการมีความสําคัญอยู ในอันดับที่ 2 ดังนั้นผู บริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน                                       

จงัหวัดสรุาษฎรธาน ีควรใหความสําคญัในการสรรหาบุคลากรของโรงเรียนทีม่คีวามเอาใจใสตอการดูแลนกัเรยีน 

เพื่อทําใหผูปกครองมีความสบายใจ และควรจัดการอบรมใหความรูแกบุคลากรของโรงเรียน เพื่อใหสามารถ

แนะนําผูปกครองไดอยางเหมาะสมทั้งเรื่องการเรียน หรือข้ันตอนการรับบริการตางๆ

   1.2 เนื่องจากผูปกครองมีความคิดเห็นตอปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลาน         

เขาเรยีนโรงเรยีนอนบุาลเอกชนในจงัหวดัสรุาษฎรธาน ีดานชองทางการจดัจาํหนายมคีวามสาํคญัอยูในอนัดับที่ 

6 และดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญอยูในอันดับท่ี 7 ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน     

จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีควรจดัใหมสีถานทีส่าํหรบัผูมาตดิตอทีเ่พยีงพอและเหมาะสม โดยอาจมกีารเตรยีมสถาน

ทีไ่วและตดิปายแสดงอยางชดัเจน และควรมกีารมอบสวนลดพเิศษใหผูปกครองนกัเรียน เพ่ือเปนสรางความสนใจ

หรือความจงรักภักดีในตรา (Brand Loyalty) เชน สวนลดพิเศษสมัครเรียน 2 คน หรือ สวนลดกรณีที่เคยมี

สมาชิกในครอบครัวเรียนที่โรงเรียนมากอน เปนตน
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  2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

   2.1 ควรศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนโรงเรียนอนุบาล     

รัฐบาลในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานีนําผลท่ีไดจาก

การวิจัยไปสังเคราะหรวมกับผลงานวิจัยครั้งนี้แลวนําไปกําหนดกลยุทธการตลาดใหสามารถแขงขันกับ

โรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลได

   2.2 ควรมีศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน

โรงเรียนอนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการกําหนด     

กลยุทธการตลาดของผูบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนในพื้นที่ตาง ๆ ได
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