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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารคุณภาพโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  2) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครอง 

ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดับมาก 2) การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมมีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 

 

คำสำคัญ: โรงเรียนคุณภาพ, การตัดสินใจของผู้ปกครอง 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) study the school quality administration of 

Anuban Kamphaengsaen School under the Nakhon Pathom Primary Educational Service 

Area Office1 2) To study the parents' decision for sending their children to Anuban 

Kamphaengsaen School and 3) To study the relationship between quality school 

administration and parents' decision for sending their children to Anuban Kamphaengsaen 

School under the Nakhon Pathom Primary Education Service Area Area 1. The sample was 

the parents of early childhood students in Anuban Kamphaengsaen School. The sample 

consisted of 186 parents of early childhood students and used stratified random sampling. 

The data collection instrument was questionnaires and statistics for data analysis were 

frequency, percentage, mean, standard deviation and was tested the relationships by 

Pearson's product moment correlation coefficient. 

The results of the research revealed that: 1) The quality of school administration 

of Anuban Kamphaengsaen School in overall was a high level. 2) The parents' decision for 

sending their children to Anuban Kamphaengsaen School was a high level and 3) The 

relationship between quality school administration and parents' decision for sending their 

children to Anuban Kamphaengsaen School was a high level of positive relationship 

statistical significance at .01  

 

Keywords: Quality School, Parents' decision 

 

บทนำ   

การศึกษาเป็นเคร่ืองมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 

และคุณธรรมของบุคคล เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนา ประเทศก็ย่อมทำได้

สะดวกราบร่ืนได้ผลท่ีแน่นอนและรวดเร็ว พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเม่ือ

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2520 จะเห็นว่าการศึกษา มีความหมายใน 2 มิติ คือมิติแรกเป็นการพัฒนาองค์ความรู้

ในเร่ืองต่าง ๆ และมิติท่ีสองเป็นการพัฒนาบุคคลผู้ศึกษาเองให้มี ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม 

และคุณธรรม ซ่ึงท้ังสองมิติแห่งความหมายน้ีแยกกันไม่ได้ ตรงกันข้ามจะต้องควบคู่กันไปเพราะเม่ือบุคคล

หน่ึงมีความรู้แต่มีความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมจะนําไปสู่การใช้

ความรู้ในทางท่ีไม่ก่อประโยชน์ต่อท้ังตนเองและส่วนรวมได้ ซ่ึงเด็กนับได้ว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความสำคัญ

อย่างย่ิง และถือว่าเป็นความหวังของชาติในอนาคตท่ีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เด็กท่ีมีคุณภาพ

จะนําไปสู่การเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ท่ีมีคุณภาพด้วย คุณลักษณะของเด็กท่ีมีคุณภาพท่ีผู้ใหญ่คาดหวัง  
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ย่อมประกอบไปด้วยความ สมบูรณ์แข็งแรง ท้ังทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  

มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ สามารถดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมได้ด้วยดี ดังน้ันเด็กทุกคน

จึงควรได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ได้รับสิทธ์ิข้ันพ้ืนฐานและการคุ้มครองให้พ้น จากการถูกเอารัดเอา

เปรียบของบุคคลและสังคม สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทยในปัจจุบันมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างมาก ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงต้องสรรหาโรงเรียนท่ีมี คุณภาพในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน

ของตนเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับวัย ฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัว 

โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษา ท่ีมีบทบาทในสังคมไทยเป็นเวลานาน โดยทำหน้าท่ีให้

การศึกษาอบรมขัดเกลาพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ สนับสนุน และส่งเสริมให้

มีความเป็นพลเมืองดีและมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสุจริต โรงเรียนมีหน้าท่ีสร้างมาตรฐาน

ทางวิชาการ พัฒนาทางด้านการเรียนการสอน รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมี

ช่ือเสียง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เป็นท่ีนิยม เช่ือถือศรัทธาของผู้ปกครอง ดังน้ันโรงเรียนจะต้องนำ

มาตรการในกระบวนการบริหารมาใช้อย่างจริงจัง โรงเรียนเป็นสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันแรกในชีวิต 

เพราะเด็กต้องใช้เวลาในช่วงชีวิต ส่วนใหญ่ของการเจริญเติบโต พัฒนาการทางสติปัญญา ความรู้ ความ

เฉลียวฉลาด และยังครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดีด้วย ในปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ ได้

พัฒนาตนเองและแข่งขันด้านการศึกษากันมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง จึงต้องมีการ

เตรียมความพร้อมและพัฒนาโรงเรียนของตนเพ่ือให้เป็นท่ีสนใจ และท่ียอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง และ

ประชาชนท่ัวไป 

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา เกณฑ์การเลือกสถานศึกษา  

ของผู้ปกครองแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าผู้ปกครองมิได้เลือกบริโภคโรงเรียนให้แก่ตนเอง แต่ก็เป็น

การเลือกให้แก่บุตรหลานหรือผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ โดยผู้ปกครองเป็นผู้ลงทุนทางการศึกษาและ เป็นผู้ตัดสินใจ

เลือกสถานศึกษาใดก็ได้ท่ีตนต้องการ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตท่ีเหมาะสมตรงกับความพึงพอใจของตนเอง

ด้วย  และในปัจจุบันสถานศึกษาท่ีเปิดสอนของภาครัฐ และภาคเอกชนมี เป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิด

ทางเลือกข้ึนหลายทาง การตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีจะเลือก สถานศึกษาใดจึงจำเป็นต้องพิจารณาจาก

ปัจจัยหลายประการ อีกท้ังผู้ปกครองแต่ละท่านต่างก็มี คุณลักษณะแตกต่างกัน จึงอาจจะมีบรรทัดฐานใน

การตัดสินใจแตกต่างกันด้วย 

จากความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการ

ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ว่ามีมากน้อยอยู่ในระดับใด ท้ังน้ีเพ่ือจะได้นำผลการวิจัยในคร้ังน้ีไป

ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงจะสามารถนำไปเผยแพร่ ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้ท่ีสนใจนำไปเป็นประโยชน์ใน

การบริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนคุณภาพท้ัง 7 ด้านน้ี ให้เกิดระบบการบริหารจัดการ

ท่ีดีต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารคุณภาพโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครอง

ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
       1. การบริหารโรงเรียนคุณภาพในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก 

       2. การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก 

       3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน 

 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตตัวแปรตัวแปร  

  ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย ตัวแปรพ้ืนฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี                                                                                                       

     1. ตัวแปรพ้ืนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะทางการเดินทางของนักเรียน   

       2. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การบริหารโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 2) โรงเรียน

เป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน 3) โรงเรียนเป็นแบบอย่างให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน 4) การจัด

บรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5) ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย 6) แหล่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลาย 7) สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี 

   3. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยใช้ทฤษฎี 

การตัดสินใจของไซมอนด์ 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย 1) การค้นหาข่าวสาร 2) กิจกรรมออกแบบ 3) กิจกรรม

เลือก และ 4) ประเมินและทบทวน   
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ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน

ผู้ปกครองตามนักเรียนท้ังส้ิน 345 คน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับปฐมวัย 

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้ตาราง

ของเครซ่ีและมอร์แกน (Robert V. Krejcie, and Daryle W. Morgan, 1970: 608) จากน้ันใช้วิธีสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) โดยจำแนกเป็น 10 ห้องเรียนและจับฉลากรายช่ือ

นักเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน 186 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผู้ศึกษาสร้างข้ึนเองจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นข้อมูลทาง 

ด้านสถานภาพของผู้ปกครองมีลักษณะเป็น แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และระยะทางการเดินทางของนักเรียน 

    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้ข้อมูลด้านการบริหารงานโรงเรียนคุณภาพ มาใช้

ประกอบการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน 

โรงเรียนเป็นแบบอย่างให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอ่ืน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลายและ

สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี  

    ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการนำทฤษฎีการตัดสินใจของไซมอนด์ 4 ข้ันตอน มาใช้

ประกอบการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ การค้นหาข่าวสาร กิจกรรมออกแบบ  กิจกรรมเลือก และ

ประเมินและทบทวน ข้อคำถามเป็นคำถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี  
 

      5   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  มากท่ีสุด 

        4   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  มาก  

        3   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  ปานกลาง 

        2   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  น้อย 

       1   หมายถึง  ระดับปัจจัยเก่ียวกับการตัดสินใจ  น้อยท่ีสุด 
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การสร้างเคร่ืองมือและการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 

       ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างเคร่ืองมือ  โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและแบบสอบถามท่ีเก่ียวข้อง นำมาปรับปรุงข้ึนใหม่และพัฒนาเป็น

เคร่ืองมือในตอนท่ี 2 ภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระ 

ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) ของแบบสอบถามโดยนำ

แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขสำนวนภาษาท่ีใช้ตลอดจนเน้ือหาให้สอดคล้องกับ

ลักษณะการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงได้ค่า IOC  

ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง  0.67-1.00    

ข้ันตอนท่ี 3 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้

ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม ซ่ึงเป็นผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 30 คน โดยนำ

แบบสอบถาม ไปทดลองใช้แล้วนำมาคำนวณหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา 

(a - coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1978: 161) ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98 

และนำแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 186 คน 

ต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

       1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงผู้อำนวยการโรงเรียน

อนุบาลกำแพงแสน ในการเก็บข้อมูลในการวิจัย 

       2. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง ครบตามจำนวน 186 ฉบับ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษานำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนำ

ข้อมูลดังกล่าวมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส และทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำเร็จรูป  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

       ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

       1. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)                        

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับตัวแปรท่ี ศึกษา (IOC: Index of Consisten,                        

เชาว์ อินใย, 2543: 251) ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970) 

       2. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูป

ตารางพร้อมการบรรยาย โดยจำแนกตามตัวแปรอิสระท่ีจะศึกษา 
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วิเคราะห์การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยใช้วิธีการประมาณค่าทางสถิติ ด้วยค่าเฉล่ีย (x#) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แล้วนำข้อมูลมาแปลผลโดยใช้เกณฑ์ โดยนำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบาย      

       3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียน

คุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยใช้

วิธีการประมาณค่าทางสถิติ ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Pearson's product–moment correlation 

coefficient) นำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบาย และพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 

 

ผลการวิจัย 

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้วิจัยได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลข้อมูลตามลำดับ ดังน้ี 

 1. การบริหารคุณภาพโรงเรียน พบว่า ระดับการบริหารคุณภาพโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาล

กำแพงแสนโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี รองลงมาคือด้านผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน และต่ำสุดคือ 

ด้านโรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน  

 2. การตัดสินใจของเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองใน 

การส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านกิจกรรมเลือก รองลงมาคือ ด้านการประเมินและทบทวน และต่ำสุดคือ

ด้านการค้นหาข่าวสาร  

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง 

บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงหรือสูงมาก  

ซ่ึงความสัมพันธ์กันในทางบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 
 

ตารางท่ี 1  ระดับค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 

                ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวม                                     

  (n=186) 

การบริหารโรงเรียนคุณภาพ "# S.D. ระดับ 

1. ด้านผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 

2. ด้านโรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน 

3. ด้านโรงเรียนเป็นแบบอย่างให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 

4. ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.30 

4.15 

4.18 

4.24 

0.44 

0.54 

0.54 

0.51 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ)                                 

  (n=186) 

การบริหารโรงเรียนคุณภาพ "# S.D. ระดับ 

5. ด้านส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย 

6. ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความหลากหลาย 

". ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี 

4.26 

4.17 

4.35 

0.57 

0.53 

0.60 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.23 0.53 มาก 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารคุณภาพโรงเรียน พบว่า ระดับการบริหาร

คุณภาพโรงเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (x#= 4.23, S.D.= 0.53) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี (x#= 4.35,  

S.D.= 0.60) รองลงมาคือด้านผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน (x#= 4.30, S.D.= 0.44) และต่ำสุดคือด้าน

โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน (x#= 4.15, S.D.= 0.54) 

 

ตารางท่ี 2  ระดับค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง 

บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

            (n= 186) 

การบริหารโรงเรียนคุณภาพ "#   S.D. ระดับ   

1. ด้านการค้นหาข่าวสาร 

2. ด้านกิจกรรมการออกแบบ 

3.ด้านกิจกรรมเลือก 

4.ด้านประเมินและทบทวน 

4.12 

4.19 

4.31 

4.30 

0.59 

0.53 

0.57 

0.54 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.12 0.59 มาก 

      

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจของเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน พบว่า                 

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยรวมค่าเฉล่ีย 

อยู่ในระดับมาก ("#= 4.30,S.D.= 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านกิจกรรม

เลือก ("#= 4.31, S.D.= 0.57) รองลงมาคือ ด้านการประเมินและทบทวน  ("#= 4.30, S.D.= 0.54)  

และต่ำสุดคือด้านการค้นหาข่าวสาร ("#= 4.12, S.D.= 0.59) 
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ตารางท่ี 3  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจ 

               ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

          (n= 186) 

ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 

X1 .608** .655** .595** .581** .681** 

X2 .669** .643** .504** .586** .672** 

X3 .652** .621** .486** .529** .640** 

X4 .682** .702** .596** .628** .728** 

X5 .687** .651** .540** .547** .678** 

X6 .739** .743** .570** .595** .740** 

X7 .696** .645** .588** .598** .707** 

Xtot .808** .792** .659** .691** .825** 

       

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับ สูงห รือสูงมาก  (Xtot)(Ytot)  r= .825** ซ่ึ งความสัมพัน ธ์กันในทางบวกและมี นัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับมากไปหาน้อย 

 

อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยได้นำผลมาอภิปราย ได้ดังน้ี 

 1. ระดับการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ

มาก เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า การบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากโรงเรียนมี 

การบริหารงานด้านต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ ทำหน้าท่ีให้การศึกษาอบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ความสามารถ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษาอ่ืนและชุมชน  เพ่ือให้โรงเรียนมี

ช่ือเสียง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากเป็นท่ีนิยม เช่ือถือศรัทธาและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน   

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เต็มดวง จำนง (2553: 124-130) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการ

บริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการ

สำเร็จในการบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชนา ภาษิต  

(2558: 147-153) ศึกษาการวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารภายใต้กรอบโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน

กรุงเทพมหานคร (SMART School) โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการเรียนรู้คู่ความสำเร็จ ต้องมีการดำเนินการ คือ 
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ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความพร้อมของสถานศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรู้  กระจายอำนาจให้

สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรี ล้ิมจ้ีจง และนุชนรา รัตนศิระประภา 

(2555: 13) ได้วิจัยเร่ืองการบริหารงานโรงเรียนท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนใน

เครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงฤทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ด้าน 

คือ ด้านการบริหารงานฝ่ายบุคลากร ด้านการบริหารงานฝ่ายจิตตาภิบาล และด้านการบริหารงานฝ่าย

ธุรการการเงิน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัศนิยา  โกยสกุล (2556: 116-122) จากผลการวิจัย สมรรถนะ

ของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า โดย

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

2. ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน 

โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีต้ังไว้ว่าการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

อยู่ในระดับมาก  แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา เกณฑ์การเลือก

สถานศึกษาของผู้ปกครองแต่ละคนอาจแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าผู้ปกครองมิได้เลือกบริโภคโรงเรียนให้แก่ตนเอง 

แต่ก็เป็นการเลือกให้แก่บุตรหลานหรือผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ โดยผู้ปกครองเป็นผู้ลงทุนทางการศึกษา และเป็นผู้

ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาใด ก็ได้ท่ีตนต้องการ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตท่ีเหมาะสม ตรงกับความพึงพอใจ

ของตนเองด้วย และในปัจจุบันสถานศึกษาท่ีเปิดสอนของภาครัฐและภาคเอกชนมีเป็นจำนวนมาก   

จึงก่อให้เกิดทางเลือกข้ึนหลายทาง การตัดสินใจของผู้ปกครอง  ท่ีจะเลือก สถานศึกษาใด  จึงจำเป็นต้อง

พิจารณาจากปัจจัยหลายประการ  อีกท้ังผู้ปกครองแต่ละท่านต่างก็มีคุณลักษณะแตกต่างกัน จึงอาจจะมี

บรรทัดฐานในการตัดสินใจแตกต่างกันด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมณีย์ ศศิโอภาส (2553:  

129-135) ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลกับเอกชน ในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ปกครองโดยพิจารณาใน 8 ด้าน ได้แก่ ความมี

ช่ือเสียงของโรงเรียน ทำเลท่ีต้ัง อาคาร สถานท่ี การบริหารโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน บทบาท

หน้าท่ีของครู การอำนวยความสะดวก และการบริการ การดูแลความปลอดภัย และการเก็บค่าธรรมเนียม

การเรียน ผลการวิจัย พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอนุบาลของโรงเรียน

รัฐบาลกับเอกชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

วรรณ์วรีย์ จันทร์ฉายรัศมี (2554: 71–73) ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาล 

และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้ปกครองมี

ความต้องการในการเลือกโรงเรียนอนุบาลโดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย

ของวาริน รัตนเพียร และณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ (2555: 114-117) ได้ศึกษาสภาพปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
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เขต 2 อยู่ในระดับมาก เพราะว่าผู้บริหารเป็นมีความรู้ ความสามารถจึงมีการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็น

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และยังเน้นเร่ืองการบริหารโรงเรียนและให้บุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายร่วมมือกัน

แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน จึงเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พัชรีวรรณ ลือวณิชย์พันธ์ และคณะ (2554: 186-187) ได้กล่าวถึงผลการศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจและ 

การกระทำทางสังคมของรีเดอร์ พบว่า การตัดสินใจเลือกกระทำพฤติกรรมของมนุษย์น้ัน มักเกิดจากความ

เช่ือและไม่เช่ือเป็นเหตุผลหลักท่ีใช้ในการตัดสินใจ ซ่ึงความเช่ือและไม่เช่ือเกิดจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคมของครอบครัว และปัจจัยหลาย ๆ อย่างมารวมกัน คือ บุคคลอาจจะตัดสินใจกระทาพฤติกรรม 

อย่างเดียวกัน แต่เหตุผลท่ีทำให้เกิดการตัดสินใจอาจแตกต่างกัน นอกจากน้ียังกล่าวให้ข้อคิดขอไซมอนด์

เก่ียวกับความมีเหตุผลในการตัดสินใจโดยไซมอนด์เห็นว่า ในความเป็นจริงการตัดสินใจท่ีมีเหตุผลสมบูรณ์

ท่ีสุดน้ันมักไม่เกิดข้ึน เน่ืองจากการตัดสินใจมีข้อจำกัดเร่ืองความรู้ความสามารถ ตลอดจนข้อจำกัด ในการ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ นอกจากน้ีนิสัยและค่านิยมในตัวผู้ตัดสินใจเป็นตัวแปรสำคัญท่ีทำให้ 

การตัดสินใจเอนเอียงไปทางใดก็ได้ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการตัดสินใจท่ีแตกต่างกันน้ัน อาจมี 

ความเช่ือส่วนบุคคลหรือมีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ ท่ีแตกต่างกันได้ 

           3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์กันในทางบวก และมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับท่ี .01 เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยท่ีต้ังไว้ว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียน ในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

มีความสัมพันธ์กัน ท้ังน้ีเน่ืองจากการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า สามารถสร้างเด็กท่ีมี 

คุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรครู ซ่ึงมี

หน้าท่ีจัดการส่งเสริมการจัดการศึกษาจําเป็นท่ีจะต้องทราบข้อมูลหรือการบริหารโรงเรียนคุณภาพท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเป็นดัชนีบ่งช้ีทิศทางการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน สามารถสนองตอบต่อความต้องการและเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง  

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย อมลสิริณ กันชัย (2553: 89-99) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกับผู้ปกครองในการส่ง

บุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนางรอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนางรองสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยท้ัง 5 ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจในการส่งบุตร

หลานเข้าศึกษาในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก คือ การท่ีโรงเรียนให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของทางโรงเรียน  

มีการแลกข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีการจัดทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนมีความเหมาะสม ระดับการศึกษาและชุมชนจัดทำแผนในการสร้างความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดและจัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา มักเชียว (2558:  

89-100) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนโชติ
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วารสารศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

กาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา

ในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผู้ปกครองให้ความสำคัญในด้านอาจารย์และ

บุคลากรมากท่ีสุด การตัดสินใจเลือกศึกษาให้ความสำคัญในด้านการสอนมากท่ีสุด อายุ สถานภาพ อาชีพ 

ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ของเด็กในปกครอง และจานวนเด็กนักเรียนท่ีมีภาระดูแลท่ีแตกต่างกัน ไม่มี

ความแตกต่างกันในเร่ืองการตัดสินใจเลือกศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเลือกศึกษาโดยรวมกับ

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุวัฒนา โต๊ะอ๊ิ (2555: 114-119) ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีส่งบุตร

หลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แห่งประเทศไทยในเขต

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในภาพรวมและรายด้านท้ัง 5 ด้าน ท่ีสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจของผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้าน การอำนวยความสะดวกและการบริการ  

ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยของ ศิริพร อุนธุโร (2560: 67-70) 

ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกับการบริหารงานโรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับค่อน 

ข้างสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน เรียงตามลำดับ ดังน้ี ด้านกิจกรรมเลือก  

ด้านกิจกรรมออกแบบ ด้านการค้นหาข่าวสาร และด้านประเมินและทบทวน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ดังน้ี 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ ในการวิจัยคร้ังน้ีมีผลการวิจัย พบว่า ระดับการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนดี ระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านพบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กิจกรรมเลือก และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 

กับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โดยรวมมี

ความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูง ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันในทางบวก 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

             2.1 ควรมีการทำวิจัยเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองใน 

การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลระดับจังหวัด โรงเรียนสาธิตฯ รวมท้ังโรงเรียนเอกชน       

           2.2 ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการใช้หลักการบริหารด้านอ่ืน ๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น  

การบริหารงานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป เป็นต้น 
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