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การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีความมุงหมายเพื่อศกึษา ความคาดหวัง การรับรูจริงและแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขต
ตลิ่งชัน กรงุเทพมหานคร โดยศึกษาถึงคุณสมบัตหิลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยาซึ่ง
เปนปจจัยที่มีผลตอแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา ไดแก ดานหลักสูตรและเนื้อหา, ดานบุคลากรทางดาน
การศึกษา, ดานคาใชจายของหลกัสูตร, ดานทําเลทีต่ั้งของ สถานศึกษา, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
และดานการประชาสัมพันธ  โดยมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังและการ
รับรูจริงตอคณุสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา ในดานตางๆ ที่มีผลตอความพึง
พอใจของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา และ
ศึกษาความสมัพันธระหวางการรับรูจริงตอคุณสมบัตหิลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา ใน
ดานตางๆ กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา ไดแก การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการ
สงบุตรหลานเขาศึกษา และการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลกัสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาที่กําลงัศึกษาอยู ปการศึกษา 2549 จํานวน 136 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีคาความเชื่อม่ันของ แบบสอบถาม 0.976 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาสถิติรอยละ, คาความถี,่ คาเฉลี่ย, คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะของประชากร และ Independent t-test, F-test แบบการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance), Paired t-test, Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา 
1. ผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีระดับการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สถานภาพสมรส / อยูดวยกนั ประกอบอาชีพอิสระ/ ประกอบธุรกิจสวนตวั รายได
ครอบครัวตอเดือน สูงกวา 65,000 บาท  



 

2. ความคาดหวังของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียน
อยูเย็นวิทยาที่มีตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม อยูในระดับความ
คาดหวังมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังในดานทาํเลทีต่ั้งของ
สถานศึกษา อยูในระดับความคาดหวังมากที่สุด, ดานหลักสูตรและเน้ือหา, ดานบุคลากรทางดาน
การศึกษา, ดานคาใชจายของหลักสูตร, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ อยู
ในระดับความคาดหวังมาก  

3. การรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
เย็นวิทยาที่มีตอคุณสมบัตหิลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยาโดยรวม อยูในระดับการรับรู
จริงมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานหลักสตูรและเนื้อหา, ดาน
บุคลากรทางดานการศึกษา, ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน
การประชาสัมพันธ อยูในระดับการรับรูจริงมาก, ดานคาใชจายของหลักสูตร อยูในระดับการรับรูจริง
ปานกลาง 

4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและการรับรูจริงตอคุณสมบัติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาของผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีความคาดหวัง
โดยรวมสูงกวาการรับรูจริงโดยรวม แสดงวาผูปกครองไมพึงพอใจ ตลอดจนผูปกครองมีความ
คาดหวังมากกวาการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาในทุกดาน 
ประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา, ดานบุคลากรทางดานการศึกษา, ดานคาใชจายของ
หลักสูตร, ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษา, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ 
ซ่ึงแสดงวาผูปกครองไมพึงพอใจในทุกดาน 

5. การรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยู
เย็นวิทยาที่มีตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม มีความสัมพันธ
เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอ
ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา และการสงบุตร
หลานเขาเรียนในอนาคต เม่ือพิจารณารายดาน พบวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา, ดาน
บุคลากรดานการศึกษา, ดานคาใชจายของหลักสูตร, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการ
ประชาสัมพันธ มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกับแนวโนมพฤติกรรม
ของผูปกครองในทุกดาน ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษา มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานต่ํากับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในทุกดาน  
   

 

 

 



 

EXPECTATION, PERCEPTION AND BEHAVIOR TREND OF PARENTS OF KINDERGARTEN 

STUDENTS IN ENGLISH PROGRAM OF YOOYENWITTAYA SCHOOL IN BANGKOK 

METROPOLITAN AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

ONG-ART   SUWANNAKUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirement for the 

Master of Business Administration Degree in Management 

at Srinakharinwirot University 

May 2007 



 

Ong-art  Suwannakul. (2007). Expectation, perception and the behavior trend of parents of 
kindergarten students in English program of Yooyenwittaya School in Bangkok 
metropolitan area. Master’s Project, M.B.A. (Management). Bangkok : Graduate 
School, Srinakharinwirot University. Project  Advisor : Assoc. Prof. Sirivan Serirat. 
 

 The purpose of this research is to study the expectation, the perception and the 
behavior trend of parents to English program for kindergarten in Yooyenwittaya School, 
trenchant district, Bangkok to study about the qualify of English program in Yooyenwittaya 
School, that the factor have to the effect of the behavior trend of parents to English 
program for kindergarten in Yooyenwittaya School: program and text, person in change of 
education, expense of program, location, facilitator and public relation. The study aimed to 
study and comparison the expectation and the perception for the qualify of English program 
in Yooyenwittaya School, in other case that to effect of satisfaction for parents to English 
program for kindergarten in Yooyenwittaya School and to study of the relation of perception 
for English program in Yooyenwittaya School and the trend of behavior of parents to 
English program for kindergarten in Yooyenwittaya School. Example, tell the qualify for 
other person or family, satisfaction for sending the child to school and for the future. The 
population that research is the parents to English program for kindergarten in 
Yooyenwittaya School, that study at the parent on 2006 with 136 person, by using the 
questionnaires for collection the data with confident is 0.976. The statistics for using the 
analysis the data is percentage, frequencies, mean, standard division for description the 
population and independent t-test, F-test, one-way Analysis of variance, paired t-test, 
person product moment correlation coefficient for testing hypothesis.  

 
The results of this research were concluded as follows : 
1. The most of the parents is female,31-40 year old ,bachelor degree, married, 

frelant, own business with high salary per month with 65,000 baht. 
2. The expectation of the parents to English program for kindergarten in 

Yooyenwittaya School to qualify of English program in Yooyenwittaya School. It is high 
expectation in location for the most expectation program and text, person in change of 
education, expense of program, location, facilitator, connivance and public relation it is the 
high English program in Yooyenwittaya School expectation. 



 

3.  The perception of parents to English program for kindergarten in Yooyenwittaya 
School that it is the qualify of English program in Yooyenwittaya School. By summary with 
the most of perception by case, the parents have a perception in program and text, person 
in change of education, location, facilitator, convenience and public relation. The perception 
of parents is the high, and expense of program the perception of parents is fair. 

4.  The compare of difference with expectation and perception is the the qualify of 
English program in Yooyenwittaya School of the parents, the parents has the expectation 
more than the perception that it is show of the parents, unsatisfation, the parents has the 
expectation more than the perception the qualify of English program in Yooyenwittaya 
School, expense of program, location, facilitator, convenience and public relation. That it 
shows the parents is unsatisfation all every item.  

5. The Perception of parents to English program for kindergarten in Yooyenwittaya 
School that it is the qualify of English program in Yooyenwittaya School. It is a relate with 
one way direction with fair and the trend or behavior of parents to tell l the qualify for other 
person or family, satisfaction for sending the child to school and for the future. For 
consideration with the perception of parents to English program  and text, person in change 
of education, expense of program, facilitator and public relation has a relate with one way 
direction it is low with all the  Trend of Behavior of Parents . 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลลุวงไดดวยดี เน่ืองจาก ความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยาง
ยิ่งจาก รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรรัีตน อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา
ตั้งแตเริ่มตนดําเนินการสารนิพนธฉบบัน้ี จนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ ในการใหคําแนะนํา ชวยเหลือ 
และตรวจสอบแกไขขอบกพรอง อธิบายใหหลักการและเหตุผลใหแกผูวิจัยเขาใจอันเปนประโยชนใน
การทําสารนิพนธครั้งน้ี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรณุาและความใจใสที่ดีเสมอมา ผูวิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  สุพาดา สิริกุตตา และรองศาสตราจารย สมชาย 
หิรัญกิตติ ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ และเปนกรรมการ 
ตลอดจนใหคาํแนะนําที่ดีและเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับงานวิจัยในครั้งน้ี 

ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารยในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่ไดอบรมสั่ง
สอน และประสิทธิประสาทวิชาความรูที่เปนประโยชนยิ่งสําหรับผูวจัิย 
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1 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

ในโลกปจจุบนัมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 
การกาวไปใหทันรองรับกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ น้ัน จําเปนตองอาศัยความรู ความสามารถ 
การศึกษาจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการสรางรากฐานการดํารงชีวิตในอนาคต และเปนการเพิม่
คุณคาใหกับตนเอง เพ่ือสรางโอกาสในอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ดี จึงเปนปจจัยที่ทําใหนักเรียนและผูปกครองตระหนกัถึงความจําเปนของการศกึษา การ
วางรากฐานการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวยัหรือระดับชัน้อนุบาล โดยมีคานิยมเกี่ยวกับคุณภาพของ
สถานศึกษาหรือสถาบันแตละแหงแตกตางกันไป ทําใหเกิดการแขงขันเพ่ือเขาศึกษาตอใน
สถานศึกษาทีมี่ชื่อเสียงโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันการศึกษาของรัฐ จึงมีการเตรียมความพรอมเด็กที่
จะแขงขันกันสอบเขาในสถาบันการศึกษาตางๆตามตองการ อน่ึงในปจจุบันการติดตอสื่อสารเปน
สิ่งจําเปนของสังคมที่มีการแขงขันกันสูงในทุกๆดาน ไมวาจะเปนในดานธุรกิจ การทํางาน การศึกษา 
การคาขาย รวมถึงการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วของการทําธุรกิจในยุคโลกาภิวฒัน ประกอบกับการ
ลงทุนของบริษัทตางชาติทีเ่ขามาลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียรวมทัง้ในประเทศไทย อันเปนผลมา
จากการจัดตั้งเขตการคาเสรขีองกลุมประเทศในทวีปเอเชีย ทําใหเกิดความตองการบุคลากรและ
แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการใชภาษาตางประเทศมากขึ้น เพ่ือใชในการ
ติดตอสื่อสารสําหรับการถายทอดขอมูลจากบุคคลหนึ่งไปสูบุคคลหนึง่ใหรับรูและเขาใจ ดวยเหตุน้ีทํา
ใหการใฝหาความรูดานภาษาเพิ่มเติมเปนสิ่งจําเปนอยางมาก เพราะจะทําใหบุคคลนั้นเปนผู
ไดเปรียบในการถายทอดความรูและวิทยาการใหมๆในศาสตรตางๆที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ  

สถาบันการศกึษาตางๆในปจจุบันทุกระดับการศึกษาเนนหลักสูตรทีใ่หความสําคญักับ
ภาษาที่สองรองจากภาษาไทย เปนหลักสูตรที่เนนการเรียนการสอนวิชาแบบสองภาษาคือ 
ภาษาไทยควบคูกับภาษอังกฤษ โดยใหบริการเสริมสรางและพัฒนาทักษะการใชภาษา มีการ
ออกแบบหลักสูตรตางๆมากมาย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูปกครองของนักเรียน อยางไรก็
ตามเมื่อพูดถึงการสอนภาษาใหมีประสทิธิภาพนั้น ผูสอนทุกคนคงปฏิเสธไมไดวาเปนงานคอนขาง
หนัก ตองอาศัยความอดทนและกําลังใจอยางยิ่ง แตก็ทาทายความสามารถของผูสอนเปนอยางสูง 
และความสําเร็จของผูเรียนก็ยอมบงบอกถึงความสําเรจ็ของผูสอนไดเปนอยางดี 

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา ตั้งอยูเลขที่ 19/3 หมู 15 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชนั 
กรุงเทพมหานคร ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตั้งแตวันที่ 1 
พฤษภาคม 2537 เปดทําการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งแผนก
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สามัญและ English Program จํานวนนักเรียนแผนกสามัญจํานวน 979 คน จํานวนนักเรียนแผนก 
English 354 คน รวมนักเรยีนทั้งสิ้น 1,333 คน โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารที่มุงพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมีการการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา เตรียมบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีการประชาสัมพันธ เตรียมเอกสารหลักฐาน
ตางๆ เพ่ือใชประเมินคุณภาพมีการจัดวางแผนรวมกัน มีการตรวจสอบอยางตอเน่ืองเพ่ือนําขอมูล
บกพรองที่พบไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น พรอมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มี
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีการกําหนดโครงการเพื่อใหดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ       

งานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยตองการศึกษาความคาดหวงัและการรับรูจริงของคุณภาพในดาน
ตางๆของสถานศึกษาซึ่งมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลทีศ่ดึษา
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผลจากการวิจัยครั้งน้ี สามารถชวยใหผูบริหารของสถาบันการศึกษาเขาใจ
ถึงความคาดหวังและความตองการที่แทจริงของผูปกครอง เพ่ือที่เปนประโยชนตอองคกรในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความคาดหวงัของ
ผูปกครอง นอกจากนี้ยังเปนประโยชนแกผูบริหารโรงเรียนในการวางแผนดานกลยุทธการสงเสริม
การตลาดและการจัดการ ไปสูกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางเหมาะสม โดยจะสงผลใหผูประกอบการ
ประสบผลความสําเร็จ และรักษาลูกคาเดิมและเพ่ิมสวนครองตลาดใหสามารถเขาสูตลาดการแขงขัน
ไดอยางทัดเทียมคูแขงขัน 
 

ความมุงหมายการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการศึกษาวิจัยไวดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลตอแนวโนมพฤตกิรรมของ

ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวทิยา เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับการรับรูจริงของ
ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวทิยา เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูจริงตอคุณภาพดานตางๆกับแนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลกัสูตรภาษาองักฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเพ่ือปรับปรุงคุณภาพในดานตางๆใหดียิ่งขึ้น 
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ความสําคญัของการวิจัย 
การศึกษาทศันคติและความพึงพอใจของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลในหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาจะชวยใหทราบถึงคุณภาพในดานตางๆของโรงเรียนในมุมมอง
ของผูปกครองซึ่งเปนผูตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาใหกับนักเรยีน โดยผลการวิเคราะหจะชวย
ใหใหเขาใจถึงความคาดหวงัและความรบัรูของผูปกครองตอคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งทราบถึง
คุณภาพการบริการในดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการของผูปกครองและ
ผูเรียน ขอมูลจากการวิจัยจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการใหบรกิารเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจสูงสุดแกผูเรียนและผูปกครอง นอกจากนั้นขอมูลที่ไดยังสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพใหบรกิารใหดียิ่งขึ้น และใชเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหโรงเรียนมีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 
  

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลกัสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาที่กําลงัศึกษาอยู ปการศึกษา 2549 จํานวน 136 คน เน่ืองจาก
ประชากรทั้งหมดมีจํานวนคอนขางนอยจึงศึกษาวิจัยจํานวนประชากรทั้งหมด (ที่มา : ฝายทรพัยากร
มนุษย โรงเรียนอยูเย็นวิทยา.  2549) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) แบงเปนดังน้ี 

1. ลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก 
  1.1 เพศ 

  1.1.1 ชาย 
  1.1.2 หญิง 
 1.2 อายุ 
  1.2.1 อายุไมเกิน 30 ป 

    1.2.2 อายุ 31 - 40 ป 
  1.2.3 อายุ 41 - 50 ป       

    1.2.4 อายุ 51 ปขึ้นไป 
 1.3 ระดับการศึกษา 
  1.3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
  1.3.2 ปริญญาตรี 
  1.3.3 สูงกวาปริญญาตรี 
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 1.4 สถานภาพสมรส 
  1.4.1 โสด 

    1.4.2 สมรส/อยูดวยกัน 
    1.4.3 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

 1.5 อาชีพ 
    1.5.1 รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    1.5.2 ประกอบอาชีพอิสระ/ ประกอบธุรกจิสวนตวั 

  1.5.3 พนักงานบริษัทเอกชน    
    1.5.4 อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………….. 

 1.6 รายไดครอบครัวตอเดือน 
  1.6.1 นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 

    1.6.2 20,001 - 35,000 บาท 
  1.6.3 35,001 - 50,000 บาท 

    1.6.4 50,001 - 65,000 บาท 
  1.6.5 สงูกวา 65,000 บาท 
 1.7 จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษา  
  1.7.1 1 คน 
  1.7.2 2 คน 
  1.7.3 3 คน 
  1.7.4 4 คนขึน้ไป 

2. ความคาดหวังของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
เย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 2.1 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 
 2.2 ดานบุคลากรดานการศึกษา 
 2.3 ดานคาใชจายของหลักสูตร 
 2.4 ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 
 2.5 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2.6 ดานการประชาสัมพันธ 

3. การรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดบัอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
เย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 
 3.1 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 
 3.2 ดานบุคลากรดานการศึกษา 
 3.3 ดานคาใชจายของหลักสูตร 
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 3.4 ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 
 3.5 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 3.6 ดานการประชาสัมพันธ 
 

ตัวแปรตาม (Dependent variables) ไดแก 
 แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผลตอหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 1.1  การบอกตอใหญาติหรือคนรูจัก 
 1.2  ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 
 1.3  การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ผูปกครอง หมายถึง บิดาและมารดาของเด็กนักเรียนระดบัอนุบาลหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ หรือ ผูที่อุปการะเลี้ยงดูและสงเสียใหนักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษเขา
มาเรียนที่โรงเรียนอยูเย็นวทิยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับอนุบาลที่เขาเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

3.  ระดับอนุบาล หมายถงึ เปนการศึกษากอนวัยประถมศึกษาเปนการศึกษาทีมุ่ง
อบรมเลี้ยงดูเด็กกอนการศึกษาภาคบังคบั เพ่ือเตรียมใหเด็กมีความพรอมทุกดานดีพอที่จะเขารับ
การศึกษาระดบัสูงตอไป 

4. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
5. หลักสูตร หมายถึง แผนการสอนที่ออกแบบจัดทําขึ้นเพ่ือดําเนินการจัดการดาน

การเรียนการสอนใหตรงกับวตัถุประสงคของการเรียนโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชนั 
กรุงเทพมหานคร 

6. ผลจากการเรียนรู หมายถึง ความรูความสามารถของนักเรียนที่ไดรับจากการ
เรียน โรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

7. การบริการ หมายถึง ความเต็มใจในการชวยเหลือ การแกปญหาและการให
คําแนะนําปรกึษาที่เปนประโยชนตอนักเรียนและผูปกครองในดานตางๆของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา  

8. ความคาดหวังของผูปกครอง หมายถึง สิ่งที่ผูปกครองตองการหรือคาดหวังวาจะ
ไดรับ ความคาดหวังเกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูปกครองที่มีตอการใหบริการ
ทางดานการศึกษาของโรงเรียนอยูเย็นวทิยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน 
คือ  
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8.1 ดานหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง สิ่งที่ผูปกครองตองการหรือคาดหวังวา
จะไดรับเกี่ยวกับหลักสตูรและเนื้อหา เชน มาตรฐานการศึกษาเมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ เปน
หลักสูตรทีเ่พ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี สามารถทําใหมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยาง
ตอเน่ือง เปนตน 

8.2 ดานบุคลากรดานการศึกษา หมายถึง สิ่งที่ผูปกครองตองการหรือคาดหวัง
วาจะไดรับเกีย่วกับบคุลากรดานการศึกษา เชน บุคลากรครูมีความเหมาะสมกับหลักสูตร ครูมีทักษะ
การถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี ครูเอาใจใสนักเรียนและใหคําแนะนําผูปกครองเปน
อยางดี เปนตน 

8.3 ดานคาใชจายของหลักสูตร หมายถึง สิ่งที่ผูปกครองตองการหรือคาดหวัง
วาจะไดรับเกีย่วกับคาใชจายของหลักสูตร เชน เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม 
ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกบัคาใชจายที่เพ่ิมขึน้จากหลักสูตรสามัญ เปนตน 

8.4 ดานทําเลทีต่ั้งของสถานศึกษา หมายถึง สิ่งที่ผูปกครองตองการหรือ
คาดหวังวาจะไดรับเกี่ยวกบัทําเลทีต่ั้งของสถานศึกษา เชน เรื่องของเดินทางไปมาไดสะดวก สะดวก
และงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถ
คาดคะเนเวลาเดินทางได เปนตน 

8.5 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่ผูปกครองตองการหรือคาดหวัง
วาจะไดรับเกีย่วกับสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี หอง
นาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย เปนตน 

8.6 ดานการประชาสัมพันธ หมายถึง สิ่งที่ผูปกครองตองการหรือคาดหวังวาจะ
ไดรับเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ เชน ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถกูตอง 
ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและ
สามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง 
 

9.  การรับรูจริงของผูปกครอง หมายถึง ประสบการณของผูปกครองที่ไดรับจริง
เกี่ยวกับการใหบริการทางดานตางๆของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
หลังจากสงบุตรหลานเขารบัการศึกษาแลว ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน คือ  

9.1 ดานหลักสูตรและเนื้อหา หมายถึง ประสบการณของผูปกครองที่ไดรับจริง
เกี่ยวกับหลักสูตรและเนื้อหา เชน มาตรฐานการศึกษาเมื่อเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ เปนหลักสตูรที่เพ่ิม
การเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี สามารถทําใหมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง เปน
ตน 

9.2 ดานบุคลากรดานการศึกษา หมายถึง ประสบการณของผูปกครองที่ไดรับ
จริงเกี่ยวกับบคุลากรดานการศึกษา เชน บุคลากรครมีูความเหมาะสมกับหลักสตูร ครูมีทักษะการ
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ถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี ครูเอาใจใสนักเรียนและใหคําแนะนําผูปกครองเปนอยางดี 
เปนตน 

9.3 ดานคาใชจายของหลักสูตร  หมายถึง ประสบการณของผูปกครองที่ไดรับ
จริงเกี่ยวกับคาใชจายของหลักสูตร เชน เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม ความ
คุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามญั เปนตน 

9.4 ดานทําเลทีต่ั้งของสถานศึกษา หมายถึง ประสบการณของผูปกครองที่
ไดรับจริงเกี่ยวกับทําเลทีต่ัง้ของสถานศกึษา เชน การเดินทางไปมาไดสะดวก สะดวกและงายในการ
เดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลา
เดินทางได เปนตน 

9.5 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ประสบการณของผูปกครองที่ไดรับ
จริงเกี่ยวกับสิง่อํานวยความสะดวก เชน หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี หอง
นาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย เปนตน 

9.6 ดานการประชาสัมพันธ หมายถึง ประสบการณของผูปกครองที่ไดรับจริง
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เชน ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถกูตอง 
ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและ
สามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง 

10. ความพึงพอใจของผูปกครอง หมายถึง ความรูสึกที่ดี ความชอบ ความประทบัใจ 
ของผูปกครองที่ไดรับการตอบสนองตามความตองการหรือความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอการ
เรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรงุเทพมหานคร 

11. แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง หมายถึง ลักษณะรปูแบบพฤติกรรมของ
ผูปกครองที่จะเกิดเกี่ยวกบั การสงบุตรหลานเขาเรียน ไดแก การบอกตอถึงคณุภาพการศึกษาให
ญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา และการสงบุตรหลานเขาเรียน
ในอนาคต 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย เรือ่ง ความคาดหวัง การรับรูจริงและแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร  

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวจัิย 

3. การรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
- ดานหลักสูตรและเนื้อหา 
- ดานบุคลากรดานการศึกษา 
- ดานคาใชจายของหลักสูตร 
- ดานทําเลที่ต้ังของสถานศึกษา 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดานการประชาสัมพันธ 

4. แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียน
ระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
เย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
- การบอกตอใหญาติพี่นองหรือคนรูจัก 
- ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 
- การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

2. ความคาดหวังของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
- ดานหลักสูตรและเนื้อหา 
- ดานบุคลากรดานการศึกษา 
- ดานคาใชจายของหลักสูตร 
- ดานทําเลที่ต้ังของสถานศึกษา 
- ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
- ดานการประชาสัมพันธ 

5. ความพึงพอใจของผูปกครองของ
นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
- E > P ผูปกครองไมมีความพึงพอใจ 

- E = P ผูปกครองมีความพึงพอใจ 

- E < P ผูปกครองมีความประทับใจ 

1. ลักษณะดานประชากรศาสตร 
- เพศ   
- อายุ             
- ระดับการศึกษา    
- สถานภาพสมรส    
- อาชีพ       
- รายไดครอบครัวตอเดือน 
- จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู 
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 สมมติฐานในการวิจัย 
 

1. ลักษณะดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวนบตุรหลานที่กําลังศึกษาอยูแตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรม
ของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยาที่แตกตางกัน 

2. ความคาดหวงัและการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากร
ดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสตูร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานการประชาสัมพันธ ของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา แตกตางกัน  

3. การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดาน
คาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลทีต่ั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการ
ประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาล
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงผลงานและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เพ่ือนํามาใชเปนประโยชนตอการกําหนดสมมติฐาน การกําหนดตัวแปร การคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง กรอบแนวความคดิ และแนวทางในการดําเนินงานวิจัย ไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานบริการ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวงั  
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู  
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพึงพอใจ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
6. ขอมูลเกี่ยวกบัโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
7. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดดานบริการ 
คําวา “บริการ” ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง 

ปฏิบัติรับใชใหความสะดวกตางๆ เชน รานนี้บริการลูกคาดี การปฏิบัติรับใช การใหความสะดวก
ตางๆ เชน ใหบริการ ใชบรกิาร (ราชบัณฑิตยสถาน.  2546 : 607) 

บริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชนหรือความพอใจซึ่งไดเสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมที่
จัดขึ้นรวมกับการขายสินคา (สมุนา อยูโพธิ์. 2536 : 1; อางอิงจาก สมาคมการตลาดอเมริกัน. 
ม.ป.ป.) 

บริการ หมายถึง กิจกรรมผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความ
ตองการใหแกลูกคาได เชน โรงเรียน โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ                                
(ศิริวรรณ เสรรัีตน.  2546 : 431) 

บริการ หมายถึง กิจกรรมประโยชน หรือความพึงพอใจ ที่จัดทําเพื่อเสนอขาย หรือ
กิจกรรมที่จัดทําขึ้นรวมกบัการขายสินคา (ฉัตรยาพร เสมอใจ.  2545 : 10)   

จากความหมายดังกลาวสามารถอธิบายไดวา การบริการแบงออกเปน 2 รูปแบบคอื 
1. ผลิตภัณฑบรกิาร เปนกิจกรรมผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ผูขายจัดทําขึน้เปน

ผลิตภัณฑรูปแบบหนึ่ง เพ่ือตอบสนองความตองการแกผูบริโภค เชน การนวดในธุรกิจนวดแผน
โบราณ การรักษาในธุรกิจโรงพยาบาล การจัดที่พักในธุรกิจโรงแรม การใหความรูในธุรกิจการศกึษา 
ฯลฯ 
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2. การบริการสวนควบ เปนกิจกรรมผลประโยชน หรือความพึงพอใจที่ผูขายจัดทําขึ้น 
เพ่ือเสริมกับสนิคาเพื่อใหการขาย และใชสินคามีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น เชน บริการติดตั้ง ซอมแซม
เครื่องจักรหลังการซื้อหรือการใหคําแนะนําการใชงาน ฯลฯ 
ลักษณะเฉพาะของการบริการ 

บริการมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากผลิตภัณฑทัว่ไป ดังน้ี 
1. จับตองไมได (Intangibility) เน่ืองจากการบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได บริโภคจึงไม

สามารถทดลองตัวอยางบรกิารได ดังน้ันการสงเสริมการขายจึงตองมีความชดัเจน เกี่ยวกับ
คุณประโยชนที่ไดรับจากการบริการ 

2. แยกออกจากกันไมได (Inseparability) บริการแยกไมไดจากผูผลิตกับผูขายบรกิาร
สวนมากสราง แจกจายและบริโภคพรอมกันในเวลาเดยีวกัน 

3. ผลผลติแตกตาง (Heterogeneity) แตกตางกันทําใหการกําหนดมาตรฐานทํา    ได
ยาก หมายถึง เปนการยากที่จะผลติบริการใหมี มาตรฐาน เทากันทกุครั้งที่เกิดการบริการขึ้น 

4. เปนความตองการที่สูญเสียไดงาย และขึ้นลงมากตามฤดูกาล (Perish ability and 
Fluctuating Demand)  

ความสําคัญของการบริการ 
เน่ืองจากปริมาณประชากรเพิ่มขึ้น และรายไดก็เพ่ิมขึ้นความตองการในตวัสินคาก็เพ่ิมขึ้น

เปนเงาตามตวั แตปจจุบนัผูบริโภคไมไดคํานึงถึงเฉพาะตัวสินคาหรือผลิตภัณฑเพียงอยางเดียวแต
จะมีเรื่องของการบริการเขามาเกี่ยวของในการตัดสินใจใชหรือซ้ือผลิตภัณฑ โดยเฉพาะสินคาที่ตอง
มีการบํารุงรักษา เชนรถยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร หรือแมแตการรับประกัน
คุณภาพสินคา ดังน้ันการตลาดสมัยใหมจะใหความสําคัญดานการใหบริการแกผูบริโภค 

การจําแนกระดับของการบริการ 
บริการแบงออกเปน 3 ระดับ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่เขาไปมีสวน

รวมกับการใหบริการ ดังตอไปน้ี เลอฟลอค (Lovelock, Christopher.  1996 : 50) 
1. บริการที่มีการเผชิญหนาสูง (High-Contract Service) มีสวนรวมกบัการใหบรกิารโดย

ตลอดเกือบทกุกระบวนการในการสงผานบริการ หรืออีกนัยหนึ่งผูบริโภคตองเขาไปในสถานที่
ใหบริการ และอยูที่น่ันตลอดจนกระบวนการสงผานบริการเสร็จสิ้น 

2. บริการที่มีการเผชิญหนาปานกลาง (Medium-Contract Service) เปนบริการที่มีระดับ
การมีสวนรวมของผูบริโภคในกระบวนการสงผานบริการต่ํากวาบรกิารแรก ซ่ึงผูบริโภคจะเขาไปใน
สถานที่ใหบรกิารแตไมไดอยูที่น่ัน ตลอดจนกระบวนการสงผานบริการเสร็จสิ้น บริการระดับน้ีจะ
รวมถึงการใหบริการแบบชวยเหลอืตัวเอง (Self Service)  

3. บริการที่มีการเผชิญหนาต่ํา (Low-Contract Service) เปนบริการทีมี่ระดับการมีสวน
รวมของผูบริโภคในกระบวนการสงผานบริการต่ําสุด หรืออาจไมมีเลยก็ได ซ่ึงบริการระดับน้ีสวน
ใหญจะเปนการใหบริการผานสื่อหรือเครื่องมืออิเล็คทรอนิคสตางๆ  
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ตาราง 1 ตารางมิติเกี่ยวกบัคุณภาพของการบริการ 

             
 ที่มา : Zeithaml; Parasuraman; Berry.  (1990). Delivering Quality Service : P.  26 

 
มิติดานคุณภาพตามตารางนี้ ใชไดโดยเฉพาะกับธุรกจิที่ขายบริการ แตทวาสวนใหญของ

มิติดังกลาวใชไดในการตัดสนิใจบริการ อันเปนองคประกอบอยางหนึ่งของสวนผลติภัณฑ (Product 
Mix) ดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดในมิติดานปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมของระบบการสงมอบบริการ เชน 
ความเชื่อถือได และปฏกิิริยาตอบรับกับองคประกอบดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
เชน การเอาใจใส และระดบัของความไววางใจ 
กลยุทธการตลาดสําหรบัธุรกิจบริการ 

ธุรกิจที่ใหบรกิารจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps เชนเดียวกบั
สินคาซึ่งประกอบดวย 

1. ผลิตภัณฑ และ บริการ (Product and Services) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนอง
ตอความพึงพอใจของลูกคา  ผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตน (Tangible) หรือไมมีตัวตนกไ็ด 
(Intangible) ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที ่ องคกร หรือบุคคล 
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลติภัณฑ ตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 

1.1 ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation)  และ  
ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 

เปนรูปธรรม 
 

รูปรางของเครื่องอํานวยสะดวกสวนทีเ่ปนรูปธรรม 
เครื่องมือ บุคลากร และวัสดุที่ใชในการสือ่สาร 

ความเชื่อถือได  
 

ความสามารถในการผลิตบรกิารตามขอตกลงโดยสามารถ
ไววางใจได และมีความถกูตอง 

ปฏิกิริยาตอบรับความไววางใจ 
 

ความเต็มใจทีจ่ะชวยลูกคา และจัดหาบรกิารใหทันท ี
ความรู และความสุภาพของพนักงาน และความสามารถที่
จะทําใหเกิดความเชื่อใจ และทําใหเกิดความมั่นใจดวย 

การเอาใจเขามาใสใจเรา 
 

ความสนใจลูกคา การใหลกูคาเปนคน “พิเศษ” ที่บรษิัท
เสนอใหแก ลูกคาของเขา 
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1.2 พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product  
Component)  เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คณุภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product  Positioning)  เปนการ 
ออกแบบผลิตภัณฑของบริษัท  เพ่ือแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคา
เปาหมาย 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)  เพ่ือใหผลิตภัณฑมี 
ลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 

1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix)  และสาย 
ผลิตภัณฑ (Product line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง  คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตวัเงิน  และราคาเปนตนทุน 
(Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) 
ของผลิตภัณฑ ถาคุณคาสงูกวาราคาผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธดานราคาตอง
คํานึงถึง 

2.1 คุณคาที่รับรู (Perceived value)  ในสายตาของลูกคา  ซ่ึงตองพิจารณาวา
การยอมรับของลูกคาในคณุคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑน้ัน 

2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายทีเ่กี่ยวของ 
2.3 การแขงขัน 
2.4 ปจจัยอ่ืนๆ  

3 การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง   โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวย สถาบันหรือกิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาดสวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสนิคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวนดังน้ี 

3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่
ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ทีผ่ลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนาย จึง
ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

3.2  การสนับสนุนการกระจายตวัสินคาสูตลาด (Market logistics) หมายถึง 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตวัผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือ ผูใชทาง
อุตสาหกรรม  การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานที่สําคัญตอไปน้ี 

3.2.1  การขนสง (Transportation) 
3.2.2 การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา  

(Warehousing) 
3.2.3 การบรหิารสินคาคงเหลือ (Inventory management) 
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4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือ  เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย  ทําการ  
ขาย (Personal Selling) และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non personal selling) เครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเครื่องมือตองใชหลักการเลือกใช
เครื่องมือสื่อสารแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication (IMC) โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมที่
สําคัญ มีดังน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ 
องคกร และ(หรือ) ผลิตภัณฑบริการหรือความคิด  ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ  กล
ยุทธนาการโฆษณาจะเกี่ยวของกับ 

4.1.1 กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy) และ 
ยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising tactics) 

4.1.2 กลยุทธสื่อ (Media strategy)   
4.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจง 

ขาวสาร และจูงใจตลาด  โดยใชบุคคลงานในขอน้ีจะเกี่ยวของกับ 
4.2.1 กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling strategy) 
4.2.2 การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management) 

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมการสงเสริมที่ 
นอกเหนือจากการโฆษณากาขายโดยใชพนักงานขาย  และการใหขาวและการประชาสัมพันธ  ซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจทดลองใช  หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่น  ในชองทาง
การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ 

1.3.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสรมิการขายที่มุงสู 
ผูบริโภค (Consumer promotion) 

4.3.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสรมิกายขายที่มุงสูคน 
กลาง (Trade promotion) 

4.3.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสู 
พนักงานขาย (Sales force promotion) 

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relations)  
การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกบัสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน  สวนการ
ประชาสัมพันธ หมายถึง  ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง เพ่ือสรางทัศนคติทีดี่ตอ
องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสมัพันธ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing)   
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และการตลาดเชื่อมตรง (Online marketing) เปนการตดิตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึง วิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซ้ือและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย 

1.3.2 การขายทางโทรศัพท 
1.3.3 การขายโดยใชจดหมายตรง 
1.3.4 การขายโดยใชแคตตาล็อค 
1.3.5 กรขายทางโทรทัศน วทิยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคา  

มีกิจกรรมการตอบสนอง เชน  ใชคูปองแลกซื้อ 
5. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลอืก(Selection) การ

ฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
แตกตางเหนอืคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคตทิี่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มี
ความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับบรษิัท 

6. การสราง และนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
โดยพยายามสรางคณุภาพโดยรวม (Total Quality Management (TQM)) ตัวอยาง โรงแรมตอง
พัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-
Value Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ  

7. กระบวนการ (Process) เพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลกูคาไดรวดเรว็ และ
สรางความพึงพอใจใหกับลกูคา (Customer Satisfaction)  
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ภาพประกอบ 2 การใชเครือ่งมือทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Tools for services)      

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ.  (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม หนา.  337. 
 

จากการศึกษาในครั้งน้ี ไดทําการศึกษาดานกลยุทธทางการตลาดสําหรบัธุรกิจบริการ 
ผูวิจัยใชโมเดลการบริหารคณุภาพโดยรวม (TQM) โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคา 
(Customer’s satisfaction) ซ่ึงไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) 
การสงเสริมการตลาด (Promotion) คน (People) หรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพของสถานที่
ใหบริการ (Physical evidence and presentation) และกระบวนการ (Process) ซ่ึงปจจัยเหลานี้มี
สวนสําคัญที่จะชวยใหทราบถึง ทัศนคติที่สงผลตอพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยการนํามาใช
เปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม และอภิปรายผลจากการวิจัย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2546: 90) ไดกลาววา ความคาดหวงัของลูกคา 

(Consumer expectation) เปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการหรือคาดหวังวาจะไดรับผลติภัณฑ ความ
คาดหวังเกิดจากประสบการณและความรูในอดีตของผูซ้ือ เชน จากเพือ่น จากนักการตลาด และจาก
ขอมูลคูแขงขนั เปนตน ถานักการตลาดนําเสนอขาวสารเกี่ยวกบัผลิตภัณฑเกินความเปนจริง จะทํา
ใหผูบริโภคเกดิความคาดหวังในผลติภัณฑน้ันสูงเกินจริง และเม่ือผูบริโภคพบวาการทํางานของ
ผลิตภัณฑน้ันต่ํากวาทีค่าดหวังไวก็จะเกดิความไมพอใจ ดังน้ันสิ่งที่สําคัญที่จะทําใหบรษิุทประสบ
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ความสําเร็จคอื การนําเสนอผลิตภัณฑตามผลประโยชนจากผลิตภัณฑ (การทํางานของผลิตภัณฑ) 
ที่สอดคลองกับความคาดหวังของผูซ้ือโดยยึดหลักการสรางความพึงพอใจรวมสําหรับลูกคา (Total 
customer satisfaction) ตวัอยาง บริษทั Compaq มีการรับประกนัการทํางานและอุปกรณประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรเปนระยะเวลา 3 ป สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ นักการตลาดจะตองคนหาและวัด
ความพึงพอใจของลูกคา ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญาหรือแนวความคิดทางการตลาด (Marketing 
concept) 

พาราสุรามาน (Parasuraman; Zeithaml; & Berry.  1988: 16) ไดกลาวไววาความคาดหวัง  
หมายถึงทัศนคติที่เกีย่วกบัความปรารถนาหรือความตองการของผูบริโภคที่พวกเขาคาดหมายวาจะ
เกิดขึ้นในการบริการนั้นๆ ลูกคาซื้อสินคาหรือบริการเพื่อตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจง  
และลูกคาประเมินผลของการซื้อโดยมีพ้ืนฐานจากสิ่งทีค่าดหวังวาจะไดรับ  ความตองการคือสิ่งที่ถูก
ฝงลึกอยูในจิตใตสํานึกของมนุษย  เปนผลสืบเนื่องมาจากชีวิตความเปนอยูและสถานะภาพของแต
ละบุคคล  เม่ือรูสึกวามีความตองการ  พวกเขาจะมีแรงจูงใจที่จะทําใหความตองการไดรับการ
ตอบสนอง  จากการศึกษาพบวามีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับความคาดหวังของผูบริโภคตอสินคา
และบริการดังตอไปน้ี (Lovelock.  1996: 123-125) 

1. ความคาดหวังของลูกคาตอสินคาและบริการจะมีความผันแปรในสถานการณทีแ่ตกตาง
กัน เชนความคาดหวังตอการบริการใหคําปรึกษาจากบัญชีเกี่ยวกับการขอคืนภาษีจะแตกตางจาก
ความคาดหวงัตอการขอคําปรึกษาจากสตัวแพทยในการรักษาสัตวเลี้ยง นอกจากนั้นความคาดหวัง
ของลูกคาตอผูใหบริการแตละรายในอุตสาหกรรมเดียวกันยังมีความแตกตางกัน เชน ลกูคาจะ
คาดหวังวาจะไมมีการบริการอาหารในเที่ยวบินระยะสัน้ในประเทศ แตลูกคาจะคาดหวังวาจะตองมี
บริการอาหารในการบริการของเที่ยวบินระหวางประเทศ เปนตน 

2. ความคาดหวังของลูกคาจะมีความผันแปรในกลุมประชากรที่แตกตางกัน  เชน  กลุม
ผูชายกับกลุมผูหญิง  กลุมคนหนุมสาวกับกลุมผูสูงอายุ  กลุมพนักงานที่ทํางานในโรงงานกับกลุม
พนักงานที่ทํางานในสํานักงานเปนตน  นอกจากนั้นยังพบวาความคาดหวังของผูบริโภคยังแตกตาง
กันในแตละประเทศ  เชน  ผูโดยสารรถไฟในประเทศ  Greece อาจยอมรับไดหากรถไฟมาสายกวา
เวลาที่กําหนดหลายชั่วโมง แตใน Switzerland จะวัดเวลาที่รถไฟมาสายกวาเวลาที่กําหนดเปน
วินาท ี

3. ความคาดหวังของลกูคาตอการบริการจะไดรับอิทธิพลจากประสบการณจากการรับ
บริการจากผูใหบริการรายตาง ๆ  ซ่ึงแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน  หรือจากผูใหบริการใน
อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกันในกรณีที่ลูกคาไมเคยมีประสบการณในการใชบริการมากอน  แต
ในกรณีที่ลูกคาไมเคยมีประสบการณตอการบริการที่มีความเกี่ยวของมากอน ลูกคาจะเปรียบเทียบ
จากความคาดหวังกอนซอ  (Pre-purchase Expectations) ซ่ึงจะเกิดจากปจจัยดานตาง ๆ เชน การ
บอกปากตอปาก การโฆษณา หรือการนําเสนอของพนักงานขาย 

ซาบิน (ปาริชาติ หัตถะแสน.  2549 : 14; อางอิงจาก Sabin.  1994) ไดใหความหมาย
ของความคาดหวังไววา พฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงใดก็ตาม มักจะแสดงออกโดยการอาศัยความ
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นึกคิดคาดคะเนวา ผูอ่ืนเปนวาดํารงตาํแหนงน้ันควรปฏิบัตเิชนไร เปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ สวนมากผูดํารงตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงมักจะสังเกตุหนาที่ของผูดํารงตําแหนงอ่ืนแลวก็กะ
หนาที่ใหกับตาํแหนงของตนเอง ตามลักษณะความสําพันธระหวางตําแหนง การสังเกตและการ
คาดคะเนไมตรงกับผูดํารงตําแหนงมักไมสบายใจเวลาดําเนินการอยางไรลงไปที่ตรงกับการ
คาดคะเน ความไมสบายใจเชนน้ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผูดํารงตําแหนงน้ันๆดวย 

สุรางค จันทรเอม (2529: 54-55) ไดใหความหมายของความคาดหวังไววา ความคาดหวัง 
(Expectation) คือความเชื่อวาสิ่งใดที่นาจะเกิดขึ้นและสิ่งใดบางนาจะไมเกิดขึ้น ความคาดหวังจะ
เกิดขึ้นไดถูกตองหรือไมขึ้นอยูกับประสบการณของบคุคล เชน บุคคลเคยมีประสบการณที่คลายคลึง
กันกับประสบการณใหมก็อาจทําการคาดหวังไดไมพลาดเกินไป หรืออาจจะคาดหวังไดถูกตอง
บุคคลที่ไมเคยมีประสบการณมากอนในสิ่งใดมักจะไมมีความคาดหวังในสิ่งน้ันหรอืหากมีการ
คาดหวังก็มักไมเกิดขึ้นจริงตรงตามที่คาดหวังไวความคาดหวังที่ไมประสบความสําเร็จชวยใหบุคคล
มีทัศนคติตอตนเองไปในทางที่ดีขึ้น 

องคประกอบของความคาดหวัง  (The component of customer expectations) 
ความคาดหวงัของลูกคาเกีย่วของกับองคประกอบพื้นฐานซึ่งแตกตางกัน  ไดแก  บริการที่

พึงประสงค  (Desired service,  บริการที่เพียงพอ  (Adequate service)  บริการทีค่าดการณ  
(Predicted service),  และขอบเขตที่ยอมรับได  (Zone of Tolerance)  ซ่ึงอยูระหวางบริการทีพึ่ง
ประสงคและบริการที่เพียงพอ  (ปาริชาติ หัตถะแสน.  2549 : 13 ; อางอิงจาก Lovelock; 
Vandermerwe;  &  Lewis.  1996 : 123-125) ดังแสดงในภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 3 ระดับความคาดหวังตอการบริการ 2 ระดับ 
             ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ.  (2546).  การบริหารการตลาดยุคใหม  หนา.  95. 

 
บริการที่พึงประสงค  (Desired service)  คือ  สิ่งที่ลูกคาหวังวาจะไดรับหรือปรารถนาที่จะ

ไดรับ  ระดับของความปรารถนาจะขึ้นอยูกับความตองการสวนบคุคล  และความเชื่อของลูกคา
เกี่ยวกับการบริการที่ผูใหบรกิารจะสามารถทําใหได  เปนบริการที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับ  อยางไร
ก็ตามแมวาลกูคาตองการที่จะไดรับการบริการที่ดีที่สดุตามอุดมคติของตน  แตลกูคาก็จะไมคาดหวัง
อยางไรเหตุผล  เน่ืองจากพวกเขาเขาใจดวีาบริษัทไมสามารถใหบริการที่ดีที่สดุไดตลอดเวลา  ดวย
เหตุน้ีลูกคาจึงมีระดับความคาดหวังตอการบริการอีกระดับหน่ึงคือ  ระดับของการบริการที่เพียงพอ  
(Adequate service)  ซ่ึงหมายถึงระดับต่ําสุดของการบริการที่ลูกคาจะยอมรับโดยไมเกิดความรูสึก
ไมพอใจ  ความคาดหวงัระดับน้ีประกอบขึ้นจากปจจัยความรับรูของผูบริโภคตอทางเลือกจากการ
บริการของผูใหบริการรายอื่น ๆ  และปจจัยจากสถานการณซ่ึงเกี่ยวของกับการใชบริการในแตละ
ครั้ง  พบวาในกรณีที่ลกูคามีทางเลือกในการรับบริการหลาย ๆ  ทาง  ความคาดหวังของลูกคาตอ
การบริการก็จะสูง  ในขณะเดียวกันถาลกูคาวาไมมีทางเลือก  เชน  ในสถานการณฉุกเฉินซ่ึงผูให
บริการรายอื่น ๆ  ไมสามารถบริการได  ความคาดหวงัของลูกคาก็จะต่ําลง 

ระดับบริการที่พึงประสงคและระดับบริการที่พอเพียง  จะไดรับอิทธิพลจากปจจัย  3 ดาน  
คือ  จากคําสัญญาซึ่งผูใหบริการใหแกลูกคาทั้งที่เปนสญัญาที่ชัดแจงและคําสัญญาที่ไมชัดแจง  จาก
การบอกปากตอปากของลกูคา  และจากประสบการณในอดีตของลูกคาตอการรบับริการ  พบวา
ลูกคาจะมีความคาดหวังตอบริการที่พึงประสงคตอผูใหบริการรายตาง ๆ  ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
แตกตางกัน  เชน  ในธุรกิจรานอาหาร  ลูกคาจะคาดหวังตอบริการของภัตตาคารแตกตางจากความ
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คาดหวังตอรานฟาสตฟูด  สําหรับรานฟาสตฟูด  ลูกคาจะคาดหวังในเรื่องการไดรับอาหารถูกตอง
ตามที่สั่ง  ความรวดเรว็ในการทําอาหาร  การเสรฟิในอุณหภูมิที่ถูกตอง  และสภาพแวดลอมที่
สะอาด  แตลูกคาจะคาดหวังมากกวานัน้เม่ือรับการบริการจากภัตตาคาร  เชน  ลูกคาจะคาดหวังถึง
บรรยากาศทีดี่  พฤติกรรมในการบริการของพนักงาน  วิธีในการเสรฟิอาหาร  เปนตน 

บริการที่คาดการณ  (Predicted service)  คือระดับของการบริการที่ลูกคาคาดวาจะไดรับ
จากผูใหบริการในขณะทีลู่กคากับผูใหบรกิารกําลังเผชญิหนากันในการบริการใดบริการหนึ่ง  บริการ
ที่คาดการณจะมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดระดับการบริการทีพึ่งประสงค  (Adequate 
service)  หากลูกคาคาดการณวาจะไดรับการบริการที่ดีระดับความคาดหวงัของการบริการที่พึง
ประสงคก็จะสงู  หากระดับของการคาดการณลดลงระดับของความคาดหวังตอการบริการที่พึง
ประสงคก็จะลดลงตามไปดวย  เชน  การเขาแถวยาว ๆ  เพ่ือรอซื้อบัตรชมภาพยนตรในวันธรรมดา
เปนเวลา  10 นาที  เปนการบริการที่ต่ํากวาระดับบรกิารที่พึงประสงค  เน่ืองจากลูกคาคาดการณวา
วันธรรมดาจะมีคนมาชมภาพยนตรไมมากนัก 

เม่ือแบงแยกระดับบริการทีพึ่งประสงค  ออกจากระดับบริการที่พอเพียง  จะไดขอบเขตที่
ยอมรับได  (Zone of Tolerance) ซ่ึงอธิบายไดวา ระดับบริการทีเ่พียงพอคือระดับต่ําสุดของการ
บริการที่ลูกคายอมรับไดโดยไมเกิดความไมพอใจ หากตอกวาระดบัน้ีลูกคาก็จะเกิดความสับสนและ
ไมพอใจการบริการ หากระดับของการบริการสูงกวาระดับบริการที่เพียงพอก็จะทําใหลูกคารูสกึ
ประหลาดใจและพึงพอใจ การบริการที่เหนือกวาระดับบริการที่พึงประสงคคือการที่ทําใหลูกคาเกิด
ความประทบัใจนั่นเอง 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู  
บุคคลแตละคนจะมีการรับรูที่แตกตางกัน ซ่ึงการศึกษาใหเขาใจถงึธรรมชาติของการรับรู

จะชวยใหองคกรธุรกิจสามารถนํามาใชในการปรับพฤตกิรรมในการทาํงานของแตละบุคคล และกลุม
ใหเกิดความเหมาะสม และเปนประโยชนสูงสุดตอเปาหมายของการทํางานได 

แอนชั่น และ แวนราช (ปาริชาติ หัตถะแสน.  2549 : 22; อางอิงจาก Antioned; & Van 
Raaij.  1988) กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดจากความคาดหวังของลูกคา สินคาหรือบริการจะมี
คุณภาพสูงก็ตอเม่ือ ความตองการของลูกคาตรงกบัความคาดหวงัที่ตั้งไว การรับรูคุณภาพที่สูงตอ
สินคาหรือบริการลูกคา จะทําการพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน ความคงทน ความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถี่ในการเสียต่ําและบริการหรือสินคาจะมีคุณภาพ 
เม่ือลูกคาไดทาํการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสนิคาหรือบริการนั้น 

มอริสัน (ปาริชาติ หัตถะแสน.  2549 : 22; อางอิงจาก Morison. 1996) ไดอางวาลูกคาได
ใชปรสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การมองเห็น การไดยิน การชิม การสัมผัส และการไดกลิ่นในการรับรูถึง
การบริการและขอมูลการสงเสริมการขายหรือบริการของธุรกิจ ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะไมเปนเพียงแรง
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กระตุนตอการซื้อหรือใชบริการของลูกคาเทานั้น แตจะเปนการรับรูวาการบริการตางๆนั้น จะสราง
ความพอใจตามความปรารถนาและตามความตองการของลูกคาดวย 

สมิท และ ฮูสตัน (ปาริชาติ หัตถะแสน.  2549 : 23; อางอิงจาก Smith; & Huston.  
1983) กลาววา มีผลลพัธที่เปนไปไดในการประเมินคุณภาพบริการของลูกคาหลังจากที่มีการใช
บริการจากผูใชบริการ 4 ประการคือ ต่ํากวาคุณภาพ คุณภาพที่ยอมรับได คุณภาพที่ดี และคุณภาพ
ที่เหนือกวา ดังภาพ 

 
ภาพประกอบ 4 ทางเลือกการประเมินคณุภาพ 

          ที่มา: Smith; & Huston.  (1983).  Script-Based Evaluation of Satisdation with Service.   
 
 จากภาพประกอบ 5 สามารถแปลผลทางเลือกการประเมินคุณภาพของลูกคาออกมาไดดังน้ี 

1. ต่ํากวาคุณภาพ แสดงถึง การรับรูคุณภาพจากประสบการณของลูกคานอยกวาความ
คาดหวังไวเปนผลทําใหลูกคาเกิดความไมพอใจในบริการที่ไดรับ 

2. คุณภาพที่ยอมรับได แสดงถึง ลูกคารับรูคุณภาพจากประสบการณไดเทากับความ
คาดหวังไว ถาผูรับบริการตองการทําใหลูกคามีความสุขกับการใชบริการคุณภาพที่ระดับน้ีอาจจะไม
เพียงพอ 

3. คุณภาพที่ดี แสดงถึงลูกคารับรูคุณภาพจากประสบการณสูงกวาความคาดหวัง ซ่ึงเปน
ผลใหลูกคาสนใจที่ยังใชบรกิารตอไป และมากกวานั้นยังกอใหเกิดการประชาสัมพันธแบบปากตอ
ปากไปยังลูกคากลุมอ่ืน 

4. คุณภาพที่เหนือกวา แสดงถึงการรับรูคุณภาพจากประสบการณเกินกวาความตองการ
จริงลูกคา ซ่ึงทําใหเกิดความประทับใจในการบริการและยินยอมที่จะจายแพงในการใชบริการ 
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องคประกอบของการรับรูของบุคคล 
การรับรูของบคุคลมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
1. สิ่งเราที่บุคคลจะรับรู หมายถึง สิ่งที่มากระตุนใหบคุคลแสดงปฏกิิริยาตอบสนองหรือ

แสดงพฤติกรรมแบงออกเปน 
1.1 สิ่งเราภายใน (Internal Stimulus) เปนสิ่งเราที่อยูภายในรางกาย ไดแก ความ

ตองการ ความหิว ความกระหาย ความรูสึก และ ความคิด เปนตน 
1.2 สิ่งเราภายนอก (External Stimulus) เปนสิ่งเราที่อยูภายนอกรางการใน

สภาวะแวดลอมบุคคล ไดแก วัตถสุิ่งของตางๆ คน พืช สัตว ตลอดจนความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมในสังคม และเหตุการตางๆ ดังน้ี 

1.2.1 อวัยวะสัมผัสและความรูสึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะที่มีประสาท
สัมผัส ไดแก หู ตา จมูก ลิ้น และกาย ถาสวนใดสวนหนึ่งบกพรองหรือพิการก็ไมสามารถรับสิ่งตาง
ได 

1.2.2 ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะที่รับรู ที่สําคัญคือ ประสบการณ
เดิมและความเอาใจใสตอสิ่งเราที่มากระทบประสาทสัมผัส อยางไรก็ตามความเอาใจใสของบุคคลยัง
ขึ้นอยูกับความพรอมของสภาพรางกายของบุคคลในขณะนั้น และขึ้นอยูกับลักษณะของสิ่งเราดวย 
 กรอนรูส (ปาริชาติ หัตถะแสน.  2549 : 24 ; อางอิงจาก Gronroos.  1988) กลาววา การ
รับรูคุณภาพการบริการประกอบไปดวย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทางดานเทคนิคหรือผลที่ไดและ
ลักษณะตามหนาที่หรือความสัมพันธของกระบานการ ดังภาพประกอบที่ 4 โดยที่คุณภาพดาน
เทคนิคเปนการพิจารณาเกี่ยวกับ ผูใหบริการจะใชเทคนิคอะไรที่จะทาํใหลูกคาที่เขามาใชบริการ เกิด
ความพอใจตามความตองการพื้นฐานการรับรู คุณภาพที่ดีเกิดขึ้นเม่ือความคาดหวังของลูกคาตรง
กับการรับรูที่ไดจากประสบการณที่ผานมาถาความคาดหวังของลูกคาที่ตั้งไวตรงกับการรับรูจริงใน
คุณภาพของสินคาหรือบริการนั้นจะสูง โดยที่ความคาดหวังตอคุณภาพจะไดรับอิทธิพลมาจาก การ
สื่อสารทางการตลาด การสื่อสารแบบปากตอปาก ภาพลักษณขององคกร และความตองการของ
ลูกคาเอง สวนลักษณะตามหนาที่จะเปนการพิจารณาจากผูใหบริการจะทําอยางไรใหการบริการดี
เทากับการรับรูจากประสบการณืของลูกคาที่ผานมา 
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ภาพประกอบ 5 การรับรูคุณภาพโดยรวม 
              ที่มา : Gronroos.  (1988). Service Quality.  P 12    
 
 ความคาดหวงัและการรับรูจริงตอคุณภาพของหลักสูตรภาษาอังกฤษตลอดจนการบริการ
ทางดานการศึกษาดานตางๆ ในโรงเรียนอยูเย็นวิทยา โดยความรับรูของผูบริโภคตอคุณภาพการ
บริการเปนมาจากขนาดและทิศทางของชองวางระหวางความคาดหวังและการรบัรูตอการบริการ  
เม่ือความคาดหวังของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการมีคามากกวาการรับรูจากบริการที่ไดรับจริง 
(ES > PS) ผูบริโภคจะไมพอใจการบริการที่ไดรับ และความไมพอใจจะเพ่ิมมากขึ้นเม่ือความตาง
ของระดับความคาดหวัง และความรับรูสงูขึ้นหากความคาดหวังของผูบริโภคตอคุณภาพการบริการ
มีคาเทากับความรับรูจากการบริการที่ไดรับจริง (ES = PS) ผูบริโภคจะรูสึกพอใจตอการบริการ และ
หากความรับรูจากการบริการที่ไดรับจริงมีคามากกวาความคาดหวงัของผูบริโภคตอการบริการ  
(ES < PS) ก็จะเปนการบรกิารที่มีคุณภาพเหนือกวาความพึงพอใจที่ผูบริโภคคาดหวัง และผูบริโภค
จะรูสึกพอใจเพิ่มมากขึ้นเม่ือความตางของระดับความคาดหวัง และความรับรูสูงขึ้น 
 ซ่ึงในธุรกิจการบริการจะใหความสําคัญและยึดถือความตองการตามความคาดหวังของ
ผูใชบริการ  เปนบรรทัดฐานในการวางแผนและการดําเนินการผลิตสนิคาหรือบริการ เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองความตองการตาง ๆ ไดอยางถูกตอง สรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นแกผูใชบริการ  และ
ชวยใหองคกรสามารถบรรลเุปาหมายที่ตัง้ไว และเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม รวมทั้ง
เปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใหครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น 
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4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ มีผูใหความหมายไวดังน้ี 
ความพึงพอใจ  (Satisfaction)  มีผูใหความหมายในแตละทัศนะ ดังน้ี 
วิลาวรรณ  คุณเจริญ  (2544 : 13)  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกหรือทัศนคตทิี่ดี

ที่เกิดขึ้นเม่ือไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายหรือวัตถุประสงคทีต่ัง้ไว 
กิตตศิักดิ์  มีฤทธิ ์  (2545 : 19)  ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาพความตองการที่ไดรับ

การตอบสนองเกิดเปนความรูสึกที่ดี  ทีช่อบ  ประทบัใจ  ที่มีตอสิง่น้ัน ๆ  โดยเมื่อพอใจสิ่งใดแลวก็
จะแสดงออกทางพฤติกรรม  โดยเขารวมกับกิจกรรม  อุทิศแรงกาย  แรงใจ  และสติปญญาที่กระทํา
ใหกิจกรรมนั้น 

กองนโยบายและแผน  สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศกึษาธิการ  
(2543 : 15)  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีหรือความประทับใจที่มีตอการกระทําของ
บุคคลหรือการทํางานนั้น ๆ  

จารุศรี  ศิริอังคาวุธ  (2545 : 8)  ความพึงพอใจ  เปนองคประกอบดานความรูสึกของ
ทัศนคติซ่ึงไมจําเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไป  หรือกลาวไดวา  ความพึงพอใจเปน
เพียงปฏิกิริยาดานความรูสึก  (Reactionary Feeling)  ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน  (Stimulus)  ที่แสดง
ออกมา (Yield)  ในลักษณะของผลลัพธสุดทาย  (Final Outcome)  ของกระบวนการประเมิน  
(Evaluative Process)  โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมนิ  (Direction of Evaluation 
Result)  วาเปนไปในลกัษณะทศิทางบวก  (Positive Direction)  หรือทิศทางลบ  (Negative 
Direction)  หรือไมมีปฏิกิริยา  (Non Reaction)  ตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนนั้นก็ได 

อุบลลักษณ  ไชยชนะ  (2543 : 36)  ความพึงพอใจในการเรียน  หมายถึง  ความรูสึกหรือ
ทัศนคติที่เปนไปตามความคาดหวัง  ที่จะทําใหเกิดความสามารถในการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

จากความหมายของคําวา  ความพึงพอใจในแงมุมตาง ๆ  ที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา
ความพึงพอใจในการเรียน  หมายถึง  องคประกอบดานความรูสึกหรือทัศนคติที่เปนไปในทางบวก  
อันเกิดจากความคาดหวังของผูเรียน  และมีผลสัมฤทธิใ์นการเรียน 

ทฤษฎคีวามพึงพอใจ 
สกินเนอร  (อุบลรตัน ไชยชนะ.  2543: 36; อางอิงจาก Skinner.  1971: 1-56,  96-120) 

การสรางความพึงพอใจในการเรียน จงทําใหเด็กเกดิความเชื่อวาเขาอยูในความควบคุมของตัวเขา
เอง แมวาผูควบคุมที่แทจริงคือครู ไมมีวิธีการใดดีไปกวาการใหเขาไดแสดงความรูสึกวาเขามี
อิสรเสรีภาพ ดวยวิธีน้ีคนจะมีกําลังดวยตนเอง ครูควรปลอยใหเด็กไดทําเฉพาะสิง่ที่เขาอยากทาํแต
เขาควรจะอยากทําเฉพาะสิง่ที่ครูตองการใหเขาทําเทานั้น 

วิโรจน  สารรัตนะ  (2543 : 96)  กลาววา  กระบวนการจูงใจเปนสิ่งที่ทําไดยากและ
สลับซับซอนเนื่องจากเหตุผลตอไปน้ี 
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- บุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน 
- พฤติกรรที่บุคคลแสดงออกมีหลากหลายวิธี  แมจะเปนความตองการอันเดียวกัน 
- การกระทําของบุคคลไมคงเสนคงวา  เปลีย่นแปลงงาย 
- บุคคลมีปฏิกิริยาตอความลมเหลวในการตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน 
มาสโลว (วิโรจน สารรัตนะ.  2543: 99-101; อางอิงจาก Hellriegel; & Slocum.  1982; 

Staw.  1983; Dumham.  1984) จากทฤษฎีความตองการเชื่อวา ความตองการของมนุษยสามารถ
จัดลําดับชั้นได 5 ชั้น และเมื่อความตองการใดไดรับการตอบสนองแลวก็จะไมจูงใจอีก ซ่ึงความ
ตองการ 5 ขั้นของมาสโลว ประกอบดวย 

1.  ความตองการทางกายภาพ 
2.  ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง 
3.  ความเปนเจาของความรัก  และกิจกรรมทางสังคม 
4.  การยอมรับนับถือ 
5.  การบรรลุศักยภาพแหงตน 
มาสโลวกลาววา  ความตองการในแตละลําดับขั้น  จะมีความคาบเกี่ยวกันอยู  หรืออาจ

เกิดความตองการหลายลําดบัขั้นในเวลาเดียวกัน 
เฮอรสเบิรก (วิโรจน สารรตันะ.  2543: 101-104; อางอิงจาก Hoy; et al.  2001; Ubben  

;et al.  2001; Owens.  2001; Lunenburg. 2000) ไดวิจัยและคนพบส่ิงตาง ๆ ดังน้ี 
ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยธํารงรักษา  คือ  สิ่งที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจเม่ือขาดหายไป  

ถึงแมวาในขณะที่มีก็ไมทําใหเกิดความพงึพอใจเพิ่มขึ้น 
ปจจัยจูงใจ  คือ  สิ่งที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ  แตหากขาดหายไปจะทําใหไมมีความพึง

พอใจ  แตก็ไมถึงกับทําใหเกิดความไมพึงพอใจ 
ทฤษฎีของ  Herzberg สามารถตีความได 5 แงมุม คือ 
1.  ปจจัยจูงใจทุกตัวตางรวมกันสงผลตอความพึงพอใจมากกวาความไมพึงพอใจ 
2. ปจจัยจูงใจทุกตวัรวมกันสงผลตอความพึงพอใจมากกวาความไมพึงพอใจและ     

ปจจัยค้ําจุนทุกตัวตางรวมกนัสงผลตอความไมพึงพอใจมากกวาปจจัยจูงใจทุกตัวรวมกัน 
3. ปจจัยจูงใจแตละตวัสงผลตอความพึงพอใจมากกวาความไมพึงพอใจ  และในทาง

กลับกัน  ปจจัยค้ําจุนแตละตัวสงผลตอความไมพึงพอใจมากกวาความพึงพอใจ 
4. ปจจัยค้ําจุนแตละตวัสงผลตอความไมพึงพอใจมากกวาปจจัยจูงใจตัวใด ๆ  และในทาง

กลับกันปจจัยจูงใจแตละตัวสงผลตอความพึงพอใจมากกวาปจจัยค้าํจุนตัวใด ๆ 
5. ปจจัยจูงใจเทานั้นที่สงผลตอความพึงพอใจ  และมีเฉพาะปจจัยค้าํจุนเทานั้นทีส่งผลตอ

ความไมพึงพอใจ 
ปราณี  รามสูต  (2542: 12-14)  กลาววาธุรกิจไมควรตั้งเปาหมายที่ความพึงพอใจของ

ลูกคาเพราะลกูคาแตละคนคาดหวังวาธุรกิจมีหนาที่ที่จะตองทําใหลูกคาเกิดความพอใจ  หากความ



26 

 

พอใจเกิดจากการที่สิ่งที่ลูกคาคาดหวังไดรับการตอบสนองเทานั้น  ลูกคาจะไมชักชวนหรือบอกตอ
ใหคนอ่ืนมาซื้อสินคาที่รานนั้น  ในทางตรงกันขามลกูคาจะบอกตอก็ตอเม่ือเขามีความกระตอืรือรน
และตื่นเตนทีจ่ะบอกตอ  และความกระตือรือรนที่จะบอกตอน้ันจะมาจากการที่เขาไดรับบริการจาก
รานนั้นเกินความคาดหวัง และสิ่งที่เกินความคาดหวังของลูกคานี้เรยีกวาสวนเพิม่เติม  
(Augmentation)  โดยปกติลูกคาที่ไดรับความพึงพอใจจะทําการบอกตอประสบการณที่ดีของตนให
เพ่ือนทราบ  โดยเฉลี่ย  4 คน  และอยางนอย  4 คนนั้นจะไปที่รานคานั้น 

ทฤษฎีความพึงพอใจ  แบงออกเปน  2 กลุมคือ 
1. ทฤษฎคีวามขัดแยงทางความรูความคิด  (Cognitive dissonance theory)  เขียนโดย  

Mr.Festinger  เม่ือป  ค.ศ. 1957  มีสมมติฐานวา  มนุษยตองการความเปนระเบียบและความ
สอดคลอง  (Order and consistency)  มนุษยจะเกิดความเครียดเมื่อมีความขัดแยงในความเชื่อหรือ
พฤติกรรมตาง ๆ  และจะพยายามขจัดความเครียดทีเ่กิดขึ้นดวยการพยายามลดความไมสอดคลอง
ที่เกิดขึ้น  ภาวะความขัดแยงจะเกิดขึ้นเม่ือมีความไมสอดคลองกันในความเชื่อและพฤติกรรมที่
เกิดขึ้น  เชน  กรณีที่ผูบริโภคจะเลือกสนิคาตาง ๆ  ที่มีอยูในทองตลาด  ซ่ึงตองเลือกระหวางสินคา 
ก  และสินคา ข  ก็จําเปนตองยอมรับสิ่งที่ไมดีของสินคาที่เลือก  เน่ืองจากไมมีสินคาใดสมบรูณทุก
ประการ  หรือความขัดแยงทางความคิดในตนเองและพยายามลดความรูสึกที่ไมดีเหลานั้น 

2. ทฤษฎีความไมตรงกัน  (The disconfirmation paradigm)  กลาววาการสรางความพึง
พอใจใหแกลูกคาควรเปนเรื่องที่ผูบริโภคแตละบุคคลทําการเปรียบเทียบคุณลักษณะตาง ๆ  ของ
ผลิตภัณฑทีเ่ปนอยูจริง  (Actual product performance)  กับสิ่งที่คาดหวัง  (Expectations)  เปน
การใชความคาดหวังที่มีอยูกอนการซื้อเปนเกณฑในการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดรับ (Actual 
disconfirmation)  ถาดีกวาที่คาดไวผูบริโภคจะพอใจ  และถาดอยกวาที่คาดไวผูบริโภคจะไมพอใจ  
จากการศึกษา (สุชีรา โรจนภักดีธรรม.  2548 : 44; อางอิงจาก Sautter.  1990; Swan; & Coombs.  
1976) พบวาแนวคิด 3 ประการที่มีความสัมพันธกัน ไดแก ความคาดหวัง คุณลักษณะดานการใช
งาน และความพึงพอใจของลูกคา โดยสิ่งที่ลูกคาคาดหวังจะอยูบนพ้ืนฐานของประสบการณทีผ่านมา
ในอดีต ดังน้ันเม่ือผูบริโภคมีประสบการณตางกันก็จะมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน 

กลาวโดยสรุปไดวา ผูบริโภคไมไดใชปจจัยใดเพียงปจจัยเดียว แตใชหลายปจจัยในการ
พิจารณาและคงไมมีมาตรฐานใดที่สามารถวัดความพึงพอใจไดในทุกสถานการณ และการที่ผูบริโภค
ใชหลายๆ ปจจัยหลายๆ เกณฑในการเปรียบเทียบและพิจารณาวาพึงพอใจหรือไมน้ัน มักตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของความรูและประสบการณที่ผูบริโภคมีเกี่ยวกับสินคาและบริการในประเภทนั้นๆ และจาก
การที่ผูบริโภคใชหลายๆ มาตรฐานหลายๆ เกณฑในการพิจารณาพรอมๆ กัน จึงทําใหยากตอการ
ควบคุมมาตรฐานหรือตัวแปรเหลานั้นไดครบถวนทุกประการ 
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5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค  
ผูบริโภค (Consumer) หมายถึง ผูที่มีความตองการซื้อ (Need) มีอํานาจซื้อ (Purchasing 

power) ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช (Using 
behavior) 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของ โดยตรงกับการไดรับและ
การไดใชบริการและสินคา โดยรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยูและมีสวนรวมในการกําหนดให
เกิดการกระทาํดังกลาว (Engel; Blackwell; & Miniard.  1968: 5)  

ศิริวรรณ เสรรัีตน; และคนอื่นๆ (2541: 124) พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) 
หมายถึงพฤตกิรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลติภัณฑ 
และการบริการซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman; & Kanuk.  1994: 5) หรือ
หมายถึงการศึกษาถึงพฤตกิรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบรโิภคที่มีการซื้อและการใชสนิคา
เดียวกัน นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวเิคราะห พฤติกรรมผูบริโภค ดวยเหตุผลหลายประการ
กลาวคือ 

1. พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยทุธการตลาดของธรุกิจ 
2. เพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิดของการตลาด (Marketing concept) ที่วาดวยการ

ทําใหลูกคาพงึพอใจ ดวยเหตุน้ีจึงตองศกึษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคเพื่อจัดสิ่งกระตุนหรือกลยุทธ
ทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา พฤติกรรมผูบรโิภค หมายถึง การแสดงออกถึงการ
กระทําของบคุคลโดยบุคคลหนึ่งในการที่จะใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการและความจําเปนของบุคคลนั้น โดยมีกระบวนการตางๆ ในการตัดสินใจตัง้แตการคนหาการ
ซ้ือ การใช การประเมินผลการใชผลติภัณฑและการบรกิาร 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
ธงชัย สันติวงษ (2525: 17) กลาววาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การ

วิเคราะหเพ่ือใหทราบถึง สาเหตุทัง้ปวงที่มีอิทธพิลเหนือและทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการ ซ่ึงโดยการเขาใจถึงสาเหตตุางๆ ที่มีผลจูงใจหรือกํากับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนี่เองที่
จะทําใหนักการตลาดสามารถตอบสนองผูบริโภคไดสําเร็จผลดวยการสามารถชักนาํ และหวานลอม
ใหลูกคาซื้อสนิคาและมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซํ้าครั้งตอเน่ืองเร่ือยไป 

ดังน้ัน การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จึงเปนเรื่องของการศึกษาการตดัสินใจของ
ผูบริโภควาเกดิจากปจจัยอิทธิพลอะไรเปนตัวกําหนด หรือที่เปนตัวสาเหตุทีท่าํใหมีการตัดสินใจซื้อ
ดังกลาว ตามความหมายขางตนน้ี พฤติกรรมในขณะทําการซือ้ (ที่เราไดเห็นเปนการกระทํา
โดยทั่วๆไปของลูกคา)  จึงเปนเพียงขัน้ตอนสุดทายหรือปลายเหตุ ของกระบวนการพิจารณาการ
ตัดสินใจซื้อ และในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หรือพฤติกรรมผูบริโภคที่แทจริง จะประกอบดวย
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อิทธิพลของปจจัยตางๆหลายประการ เชน ความตองการการเรียนรู ความนึกชอบพอ ทัศนคต ิ
ความเขาใจ จากกลุมทางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรมปจจัยจางๆเหลานี้ไดมีอยูในความนกึคิดและ
จิตใจของทุกคน ซ่ึงตางก็ไดมีการสรางสมและขดัเกลามาตามกระบวนการตามความนึกคิดและ
จิตวิทยาของตนเอง ตามสังคมและวัฒนธรรมแวดลอมที่แตกตางกัน จากอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงทําให
คุณลักษณะทีแ่ทจริงภายในของผูบริโภคแตกตางกันไปดวย 

ศิริวรรณ เสรรัีตน; และคนอื่นๆ (2541: 1125-126) กลาววา คําถามที่ใชเพ่ือการคนหา
ลักษณะพฤตกิรรมผูบริโภคคือ 6Ws และ1H ซ่ึงประกอบดวย WHO?, WHAT?, WHY?, WHO?, 
WHEN?, WHERE? และ HOW? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 7Os ซ่ึงประกอบดวย 
OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASION, OUTLETS และ 
OPERATIONS มีตารางในการใชคําถาม 7 คําถามเพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกบัพฤติกรรม
ผูบริโภครวมทั้งการใชกลยทุธทางการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกบั พฤติกรรมผูบริโภค 
แสดงการประยุกตใช 7Os ของกลุมเปาหมาย และคําถามที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเพ่ือการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคเกี่ยวกับคําถามทั้ง 7 คําถามซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง 2 แสดงคําถาม (6Ws และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 
(Occupants) ทางดาน 
- ประชากรศาสตร 
- ภูมิศาสตร 
จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห 
พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด ประกอบดวย กล
ยุทธดานผลติภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด
ที่เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What 
does the consumer buy?) 
 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
(Objects) สีงที่ผูบริโภค
ตองการจากผลิตภัณฑก็คือ 
ตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ 
(Product component) และ
ความแตกตางที่เหนือกวาคู
แขงขัน  (Competitive 
differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑประกอบดวย  
1. ผลิตภัณฑหลกั 
2. รูปลักษณผลติภัณฑ ไดแก การ

บรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ
การบริการ คุณภาพ ผลิตภัณฑ
ควบ 

3. ผลิตภัณฑทีค่าดหวัง 
4. ศักยภาพผลติภัณฑ ความ

แตกตางทางการแขงขัน 
(Competitive differentiation) 
ประกอบดวยความแตกตางดาน
ผลิตภัณฑ บริการ พนักงาน
และภาพลักษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

ตาราง 2 (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 
3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the consumer 
buy?) 
 
 
 

วัตถุประสงคในการซื้อ 
(Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคา
เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของเขาดานรางกายและดาน
จิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือคือ 
1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง

จิตวิทยา 
2. ปจจัยทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 
 
 
 

กลยุทธที่ใชมากคือ 
1. กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

(Product strategies) 
2. กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

(Promotion strategies) 
ประกอบดวยกลยุทธการ
โฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการ
ขาย การใหขาว การ
ประชาสัมพันธ 

3. กลยุทธดานราคา (Price 
strategies) 

4. กลยุทธดานชองทางการจัด
จําหนาย (Distribution channel 
strategies) 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ (Who 
participates in the 
buying?) 
 

บทบาทของกลุมตางๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 
1. ผูริเริ่ม 
2. ผูมีอิทธิพล 
3. ผูตัดสินใจ 
4. ผูซ้ือ 
5. ผูใช 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
โฆษณา และ (หรือ) กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Advertising and 
promotion strategies) โดยใชกลุม
ผูมีอิทธิพล  

5. ผูบริโภคซื้อเม่ือใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 
เชน ชวงเดือนใดของป  หรือ
ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใด
ของเดือน ชวงเวลาใดของวนั 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนั
สําคัญตางๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
strategies)  เชน ทําการสงเสริม
การตลาดเมื่อใด จึงจะสอดคลองกับ
โอกาสในการซื้อ 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ (7 Os) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy?)  
 
 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่
ผูบริโภคไปทาํการซื้อ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาร
เก็ต รานขายของชํา บางลาํพู 
พาหุรัด สยามแสควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution channel strategies) 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด
เปาหมายโดยพิจารณาวาจะผานคน
กลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขั้นตอนในการซื้อ (Operation) 
ประกอบดวย 
1. การรับรูปญหา 
2. การคนหาขอมูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. ตัดสินใจซื้อ 
6. ความรูสึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
strategies) ประกอบดวยการ
โฆษณา การขายโดยใชพนักงาน
ขาย การสงเสริมการขาย การให
ขาว การประชาสัมพันธ การตลาด
ทางตรง เชน พนักงานขายจะ
กําหนดวัตถปุระสงคในการขายให
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจซื้อ 

 
        ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ.  (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 126. 

 
โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior mode) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541 : 128) กลาววา เปนการศึกษาของเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยมีจุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการสิ่ง
ที่กระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําซึ่ง
ผูผลิต หรือผูขายไมสามารถคาดคะเนความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ 
(Buyer’s response) 
 คอทเลอร (Kotler. 1997 : 175) กลาววา จุดเริ่มตนของกระบวนการแสดงออกพฤติกรรม
ของผูบริโภค เร่ิมจากมีสิ่งกระตุนทางการตลาด และสิ่งกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาสูกระบวนการทาง
ความรูสึกนึกคิด (Black box) และกอใหเกิดเปนการตอบสนองตอสิ่งกระตุน ๆ โดยสิ่งกระตุน
ทางการตลาดไดแกผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด สวนปจจัยกระตุนอ่ืน ๆ 
ประกอบดวย แรงผลักดันหรือเหตุการณสําคัญ ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม 



32 

 

โดยปจจัยกระตุนเหลานี้จะผานเขาสูกลองดําความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ซ่ึงนําไปสูการตอบสนอง 
ไดแก การตัดสินใจซื้อ เลือกผลิตภัณฑ ผูขาย ตรายี่หอ เวลา จํานวน 
 กลาวโดยสรุปคือ กระบวนการเกิดพฤติกรรมของผูบริโภคเริ่มจากปจจัยกระตุนภายนอก
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และปจจัยกระตุนอ่ืน ซ่ึง
ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม ผานเขาสูกลองดําความรูสึกนึกคิด (Buyer’s black 
box) ซ่ึงอยูภายในของผูบริโภคซึ่งถูกหลอหลอมจากปจจัยทางดานวัฒนธรรม สังคม สวนบุคคล 
และจิตวิทยา จากนั้นจะนําปจจัยกระตุนเหลานั้นมาประเมิน และนําไปสูการตอบสนองเปน
พฤติกรรม  

 

 
 
ภาพประกอบ 6 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูซ้ือ (ผูบริโภค) [Model of buyer (consumer) behavior] 

และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค (Factor influencing consumer’s 
buying behavior) 

            ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคนอื่นๆ.  (2546). การบริหารการตลาดยคุใหม.  หนา 198. 
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 จากทฤษฎีดังกลาวขางตน เพ่ือศึกษาในเรื่องการคาปลีกไฟฟารายยอยน้ัน หากเราทําความ
เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาวก็จะสามารถกระตุนผูบริโภค ใหเกิดการซื้อโดยวิธีการบูรณาการ 
โดยใชโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงเปนกระบวนการดังตอไปน้ี 
 1. สิ่งกระตุน เปนตัวกระตุนใหซ้ือ หรือใชไฟฟา โดยใสปจจัยนําเขาซึ่งไดแกสวนผสมทาง
การตลาดตาง ๆ เพ่ือเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ ตามที่ลูกคาคาดหวังโดยถาสามารถ
สนองความหวังสวนนี้ไดลูกคาก็จะพอใจในสินคา และบริการที่ไดรับ หากไมสามารถทําไดก็จะเกิด
ความไมพอใจกับสิ่งที่คาดหวัง ดังน้ันถาหากสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกคาได ลูกคาก็
จะเกิดความพอใจ และนําไปสูการซื้อซํ้า ในการใสปจจัยนําเขาสําหรับโครงการคาปลีกไฟฟาราย
ยอยนี้ สามารถทําไดดังน้ี 
  1.1 ผลิตภัณฑ หลังการแปรรูปทําใหมีคุณภาพมาตรฐานของกระแสไฟฟา ดาน
แรงดันไฟฟาสม่ําเสมอ ไฟฟาไมดับบอย เม่ือเกิดไฟฟาขัดของสงเจาหนาที่มาแกไขไดอยางรวดเร็ว 
  1.2 ราคา หลังจากการแปรรูปกิจการไฟฟา ทําใหเกิดการแขงขันทั้งในดานการผลิต 
และการจําหนายกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สงผลใหตนทุนต่ํา ประกอบกับการเปดให
มีการแขงขันทําใหผูจัดจําหนายจําเปนตองแขงขันในดานราคา นับเปนปจจัยหน่ึงที่นักการตลาด
นํามาเปนปจจัยในการกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อ 
  1.3 การจัดจําหนาย องคกรธุรกิจเอกชนเขามาลงทุนการจัดจําหนายไฟฟานับเปนตัว
แปรหนึ่งที่นักการตลาดนํามาใชเปนตัวกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ เชน การกระจายสํานักบริการ
ใหมีมากขึ้น และเขาถึงผูบริโภคในทุกสวนของประเทศ 
  1.4 การสงเสริมการตลาด เน่ืองจากหลังการแปรรูปจะเกิดการแขงขันกันมากขึ้นผูคา
ปลีกไฟฟาจําเปนตองหากลยุทธเพ่ือดึงดูดใจใหผูบริโภคหันมาเลือกใชบริการของตนไมวาจะเปน
รูปแบบ ลด แลก แจก แถม เพ่ือใหลูกคามาใชบริการที่ผูคาปลีกไฟฟาเสนอขาย 
 2. สิ่งกระตุนอ่ืน (Other stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคที่อยูภายนอก
ซ่ึงไมอาจควบคุมได และอาจจะเปนไดทั้งในทางที่จะสงเสริม หรือเปนอุปสรรคตอการบริโภค ไดแก 
สิ่งกระตุนดานตาง ๆ ดังน้ี 
  2.1 เศรษฐกิจ เชน ในสภาวะที่เศรษฐกิจดีจะทําใหผูบริโภคมีการใชไฟฟามากขึ้น 
  2.2 เทคโนโลยี ในกรณีที่เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา เชน ไฟฟาพลังนํ้า ถานหิน 
พลังงานนิวเคลียร 
  2.3 กฎหมาย เชน กฎหมายเปดใหเอกชนหลายรายเขามาลงทุนในการจําหนาย
ไฟฟา ซ่ึงกอใหเกิดการแขงขัน และจะสงผลตอปจจัยทางการตลาดตาง ๆ ทําใหผูบริโภคมีทางเลือก
มากขึ้น 
  2.4 วัฒนธรรม เชน ชวงเทศกาลตาง ๆ ที่มีการเฉลิมฉลองจะมีการใชไฟฟามากกวา
ปกติ 
  2.5 ฤดูกาล โดยฤดูรอนจะมีการใชไฟฟามากกวาปกติในประเทศไทย 
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 3. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคเปรียบเสมือน
กลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภค และกระบวนการตันสินใจของผูบริโภค ซ่ึงไดแกปจจัยตอไปน้ี 
  3.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม เปนเครื่องผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกัน วัฒนธรรมเปนสิ่ง
ที่กําหนดความตองการพื้นฐาน และพฤติกรรมของบุคคลจะเรียนรูเรื่องคานิยม ทัศนคติ ความชอบ 
การรับรู และมีพฤติกรรมอยางไรนั้นจะตองผานกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับครอบครัว และ
สถาบันตาง ๆ ในสังคม คนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด จะมีพฤติกรรมการใชไฟฟา
ที่แตกตางกัน 
  3.2 ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม ลักษณะทางสังคมจะประกอบไปดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะ 
เน่ืองจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม เชน ครอบครัวที่ประหยัดไฟฟาจะมีผลใหสมาชิก
ในครอบครัวมีนิสัยประหยัดไฟฟาดวย 
  3.3 ปจจัยทางดานจิตวิทยา พฤติกรรมของบุคคลจะไดรับอิทธิพลมาจากกระบวนการ
ทางจิตวิทยา 5 อยางคือ การจูงใจ การรับรู การเรียนรู ความเชื่อ ทัศนคติ 
 4. กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer decision process) ประกอบดวยขั้นตอน คือ
การตระหนักถึงปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลัง
การซื้อกระบวนการนี้จะยากงาย ใชเวลามากหรือนอยขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ คุณภาพ 
ราคา การสงเสริม การจําหนาย ตลอดจนตัวผูตัดสินใจบริโภคเอง บางครั้งการซื้อไมไดดําเนินไปจน
สิ้นสุดกระบวนการ เพราะผูบริโภคอาจเปลี่ยนใจหรือมีอุปสรรค ในขั้นตอนนี้ผูบริโภคจะเขาสู
กระบวนการตัดสินใจซื้อโดยจะเปรียบเทียบระหวางสิ่งกระตุนทางการตลาดตาง ๆ เชน มาตรฐานใน
เรื่องกระแสไฟฟา (กระแสไฟฟาตก เกิน ไฟฟาดับ) หรือมาตรฐานบริการขอใชไฟฟา ราคา การ
สงเสริมการขาย และชองทางการจัดจําหนาย 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสนิใจ 
ลักษณะการตดัสินใจซื้อ (Decision) หมายถึง การเลือกกิจกรรมจากสองทางเลือกขึ้นไป 

(Schiffman; & Kanuk.  1994: 555) เม่ือบุคคลมีทางเลือกในการตดัสินใจซื้อระหวางสองตราสินคา
ขึ้นไป ซ่ึงโดยทั่วไปผูบริโภคมีทัศนะในการตัดสินใจซื้ออยู 4 ประการ (Four views of consumer 
decision making) ซ่ึงมีการพิจารณาถึงทัศนะสาํคัญที่เกี่ยวของกับสาเหตุและวธิีการซึ่งบคุคล
ตัดสินใจซื้อ ซ่ึงเรียกวา โมเดลของบุคคล (Model of man) ซ่ึงเปนโมเดลที่เกีย่วของกับพฤติกรรม
ผูบริโภค ซ่ึงอาจกลาวรายละเอียดไดตามลาํดับคือ  

1. บุคคลทีต่ัดสินใจซื้อโดยถือเกณฑเศรษฐกิจ (Economic man, Economic man theory)
ทฤษฎีน้ีสมมติวาผูบริโภคใชหลักเหตุผลในการประเมนิ จัดลําดับทางเลือกแตละผลิตภัณฑ และ
เลือกทางเลือกซึ่งใหมูลคาสูงสุด (Schiffman; & Kanuk.  1994: 660) โมเดลน้ีไดวิเคราะหโดยผูวิจัย
ผูบริโภคดวยจํานวนที่มากพอโดยยึดหลักที่วาผูบริโภคจะคํานึงถึงทางเลือกผลติภัณฑ สามารถที่จะ
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จัดลําดับแตละทางเลือกในรูปของประโยชน เรื่อง ขอดี และขอเสีย เพ่ือที่จะหาทางเลือกทีดี่ที่สุด 
ทฤษฎีน้ีตามหลักของนักวทิยาศาสตรสังคมพบวาไมเปนจริงดวยเหตุผลตอไปน้ี 

1.1 บุคคลมีขอจํากัดดานทักษะ อุปนิสัย และการกระทาํที่สะทอนจากประสาท
สัมผัส 

1.2 บุคคลมีขอจํากัดดานมูลคาของผลติภัณฑ และจุดมุงหมายที่มีอยู 
1.3 บุคคลมีขอจํากัดดานความรู  

ผูบริโภคอยูในตลาดที่ไมสมบูรณซ่ึงไมสามารถตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล เชน 
ความสัมพันธระหวางราคาและคุณภาพ (Price and quality relationship) อรรถประโยชนหนวย
สุดทาย (Marginal utility) และเสนแสดงความพอใจเทาเดิม (Indifferent curve) โดยแทจริงแลว
ผูบริโภคไมเตม็ใจที่จะมีกิจกรรมการตัดสินใจซื้อในวงกวางและยังคงยึดหลักความพึงพอใจ ดวย
เหตุผลนี้โมเดลเศรษฐกิจจึงสะทอนถึงความเปนอุดมคติมากเกินไป  

2. บุคคลที่ตัดสินใจซื้อโดยคลอยตามบคุคลอ่ืน (Passive man หรือ Passive man Theory) 
ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวหมายถึงทฤษฎีมนุษยที่แสดงวาผูบริโภคเปนผูยอมจํานนตอการใชความพยายาม
ทางการตลาดของนักการตลาด (Schiffman; & Kanuk.  1994: 664) ทฤษฏีน้ีตรงกันขามกับทฤษฎี
แรก โดยมองวาผูบริโภคมีการรับรูจากสิ่งกระตุนและเปนผูซ้ือทีไ่มมีเหตุผล พรอมที่จะยอมรับ
เครื่องมือของนักการตลาด ดังน้ันผูบริโภคจึงยอมจํานนตอพนักงานขายมืออาชีพซ่ึงมีการฝกอบรม
ดานการขายในการพัฒนากระบวนการขาย โดยมีขั้นตอนที่สําคัญคือ 

2.1 พนักงานขายตองทําใหลูกคาเกิดความตั้งใจ (Attention) 
2.2 จากความตั้งใจจะพัฒนาใหลูกคาเกิดความสนใจ (Interest) 
2.3 ความสนใจจะนําไปสูความตองการ (Desire) 
2.4 จากการขจัดขอโตแยงในจิตใจของกลุมเปาหมาย (Action) จะนําไปสูการ

ตัดสินใจซื้อ จะเห็นวาขัน้ตอนการขายจะมีวัตถุประสงคใหเกิด AIDA โมเดลคือเกิดความตั้งใจ 
(Attention) ความสนใจ (Interest) ความตองการ (Desire) และเกิดการกระทํา (Action)  

โดยขอจํากัดของโมเดลนี้คือขอผิดพลาดที่สมมติวาผูบริโภคมีบทบาทเทากัน บทบาทใน
สถานการณการซื้อโดยการคนหาทางเลือกผลิตภัณฑและการเลือกผลิตภัณฑทีท่ําใหเกิดความพงึ
พอใจสูงสุดซึ่งจําเปนจะตองศึกษาถึงการจูงใจ (Motivation) การรับรูการเลือกสรร (Selective 
perception) การเรียนรู (Learning) ทัศนคติ (Attitude) การติดตอสื่อสาร (Communication) และ
ผูนําความคิด (Opinion leadership) ทัง้หมดนี้จะมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ดังน้ัน
โมเดลน้ีจึงถูกตอตานวาไมเปนความจริง   

3. บุคคลทีต่ดัสินใจซื้อดวยความเขาใจ (Cognitive man) โมเดลน้ีกลาวถึงโมเดลความเปน
มนุษยซ่ึงระบวุาผูบริโภคเปนผูคนหาขอมูลที่เหมาะสมซึ่งสามารถทําใหเกิดการตัดสินใจซื้ออยาง
เหมาะสม (Schiffman; & Kanuk.  1994: 658)   ในโมเดลนี้จึงมองวาผูบริโภคเปนผูแกปญหา 
(Problem solver) โดยผูบริโภคจะคนหาผลิตภัณฑและบริการทีต่อบสนองความตองการของ
ผูบริโภคเอง โมเดลน้ีจะเปนกระบวนการซื้อ ผูบริโภคคนหาและประเมินขอมูลเกี่ยวกับการเลอืกตรา
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สินคาและชองทางของรานคาปลีก โมเดลน้ีอาจถือวาเปนระบบกระบวนการขอมูลของผูบริโภค 
(Consumer’s information processing system) ซ่ึงอาจหมายถึงรูปแบบการเรียนรูของมนุษยจาก
กระบวนการขอมูลซ่ึงมุงที่วิธีการเก็บในความทรงจําและวิธีการนํากลบัมาใช กระบวนการนี้จะ
นําไปสูการกําหนดความพึงพอใจและการตั้งใจซื้อในที่สดุ ผูบริโภคอาจใชกลยทุธกําหนดความพงึ
พอใจซึ่งใชเปนอีกเกณฑหน่ึงโดยอาศัยบุคคลที่เกี่ยวของ เชน เพ่ือน ครอบครัว พนักงานขาย ฯลฯ 
เหลานี้จะชวยสรางความพึงพอใจใหผูบริโภค 

โมเดลความเขาใจหรือโมเดลการแกปญหาอธิบายวาผูบริโภคอยูระหวาง 2 ทางเลือกคือ 
การตัดสินใจซื้อโดยหลักเหตุผลและการตัดสินใจซื้อโดยคลอยตามบุคคลอื่น ผูบริโภคไมมีความรู
เพียงพอ ไมสามารถตัดสินใจที่สมบูรณและพยายามที่จะตัดสินใจเพื่อใหเกิดความพงึพอใจ 

โมเดลความเขาใจนี้จะเหมาะสําหรับผูบรโิภคที่มีการศกึษาดีและผูบริโภคที่คนหาขอมูลโดย
ถือเกณฑในการตัดสินใจการบริโภค การอภิปรายลักษณะเฉพาะอยางในการตัดสินใจซื้อในหนังสือ
เลมน้ีทั้งหมดจะยึดหลักโมเดลการแกปญหา (Problem solving model) หรือโมเดลความเขาใจ 
(Cognitive model)   

4. บุคคลทีต่ัดสินใจซื้อดวยอารมณ (Emotional man) โมเดลซ่ึงเสนอวาผูบริโภคทําการ
ตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑดุลพินิจของผูบริโภคหรือความรูสึกสวนตวั เชน ความรัก ความภาคภูมิใจ 
ความกลวั ความรูสึก การยกยองมากกวาการประเมินขอมูลที่ไดมาจริง (Schiffman; & Kanuk. 
1994: 660) การยึดถือความรูสึกหรืออารมณของผูบริโภค เชน ความสนุก ความกลัว ความรัก 
ความหวัง ความมีเสนหทางเพศ ซ่ึงเปนความตองการทางอารมณของผูบริโภค 

เม่ือผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อโดยอาศัยอารมณจะมีการคนหาขอมูลกอนการซื้อนอย ซ่ึง
เกณฑในการตัดสินใจซื้อในกรณีน้ีเปนความตองการดานจิตวิทยา ซ่ึงตัวอยางผุบริโภคจํานวนมาก
ซ้ือเสื้อผายี่หอดังเพราะวาผูบริโภครูสึกวาทําใหตนเองดูดีขึ้น และตราสินคาทําใหผูบริโภคเกิด
ความรูสึกที่ดีขึ้น ในกรณีน้ีนักการตลาดจะใหความสําคัญในการโฆษณา โดยมุงที่อารมณหรือ
ความรูสึก (Emotional or feeling oriented advertising) 

คําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวา Emotion คือ Mood  Mood หมายถึง  สภาพความรูสึก
หรือสภาพของจิตใจที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง Mood จะเกิดขึ้นเม่ือผูบริโภคเขา
ไปเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมตางๆ เชน การโฆษณา สิ่งแวดลอมในรานคา การสงเสริมการขาย Mood 
เปนสิ่งสําคัญสําหรับการตดัสินใจซื้อเชนกันเพราะมีผลกระทบเมื่อมีผูบริโภคเลอืกซื้อ สถานที่ที่ซ้ือ 
ไมวาจะเปนการซื้อคนเดียว หรือซ้ือกับเพ่ือนจะเปนการจูงใจใหผูบริโภคตอบสนองตอสิ่งแวดลอมใน
รานคา เชน ภาพลักษณหรือบรรยากาศในรานคา เสียงดนตรี การจัดแสดงสินคา ฯลฯ ดังน้ัน
หางสรรพสินคาตองพยายามสรางใหผูบริโภคเกิด Mood ในการเลือก โดยทั่วไปขณะทีบุ่คคลมี
อารมณดี (Positive Mood) จะตองการขอมูลเกี่ยวกบัผลติภัณฑมากกวาขณะอารมณเสีย ดังน้ัน
นักการตลาดจึงจําเปนตองสรางใหผูบริโภคเกิดอารมณดี ซ่ึงจะนําไปสูการตัดสินใจซื้อ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อซ้ํา 
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 173) การประเมินการตัดสินใจและผลที่ตามมาในรปูของการ

รองทุกขจะกระทบกระเทือนตอการจูงใจใหมีการซื้อซํ้า ถาการคาดคะเนการซื้อเกิดขึ้นในอนาคต ก็
จะมีแนวโนมที่จะซื้อสินคาที่ใหความพอใจซ้ําอีก เหตุที่เปนดังน้ีเน่ืองจากประสบการณครั้งน้ีไดรับ
รางวัล (Rewarding) และมีการเสริมแรง (Reinforcing) เกิดขึ้น ความไมพอใจในการซื้ออาจตามดวย
การซื้อซํ้า เหตุผลกค็ือประโยชนที่คาดวาจะไดในการทําการเสาะแสวงหาใหมและการประเมินคา
ใหมนอยกวาตนทุนทีค่าดวาจะตองเสียในการกอกิจกรรมดังกลาว 

อยางไรก็ดีความนาจะเปนไปไดของผลแหงความไมพอใจก็คือ การหยุดใชตราหรือ
ผลิตภัณฑน้ัน บอยครั้งที่มีคนเรียกพฤตกิรรมการซื้อซํ้าวาเปนการซื่อสัตยตอตราสินคา ซ่ึงอันที่จริง
การซื่อสัตยตอตรายี่หอเปนพันธะทางจติวทิยา (Psychological Commitment) ตอตรายี่หอ แตการ
ซ้ือซํ้าเปนการซื้ออีกบอยๆ ในตราเดิม เราอาจใหความหมายแกการซื่อสัตยตอตรายี่หอดังตอไปน้ี 
 การศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคนี้  ทําใหมองเห็นถึงเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากปจจัยที่
เกี่ยวของ  ซ่ึงสงผลใหเกิดพฤติกรรมตางๆ  อันเปนผลลัพธจากความพึงพอใจจากการใชบริการ  
และเกิดการกลับมาใชบริการซ้ํา  ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
วางหัวขอแบบสอบถาม  รวมทั้งใชในการอภิปรายผลที่ไดจากการสํารวจตอไป 
 

6. ขอมูลเก่ียวกับโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
1. ขอมูลเก่ียวกับสถานศกึษา 
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา  ตั้งอยูเลขที่ 19/3  หมู 15  ถนนพุทธมณฑลสาย 1  แขวงบางพรม  

เขตตลิ่งชัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย 10170  โทรศัพท 0-2448-6950 , 0-2448-
6412  โทรสาร. 0-2418-5057  เน้ือที่โรงเรียนจํานวน 6 ไร  3 งาน  89 ตารางวา  โดยที่ดินทั้งหมด
น้ีเปนกรรมสิทธิ์ของนางลดัดา  อํ่าสอาด  รวมทั้งสิ้น  15 โฉนด  ไดเริ่มกอสรางเม่ือตนป  พ.ศ. 
2536 เปนอาคารตึก  4 ชัน้  จํานวน  1 หลัง  21 หองเรียน  จุนักเรียนไดทั้งหมดจํานวน  845 คน  
และไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2537   

โดยความคิดริเริ่มของคุณแมบุญชวย  อยูเย็น  ที่ตองการจะใหมีโรงเรียนพรอมสถานที่
พักผอนออกกําลังกาย  เพ่ือใหเยาวชนและเด็กในชุมชนมีโรงเรียนใกลบาน  มีนางลัดดา  อํ่าสอาด  
เปนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการ  มีนางสาววรรณี  สขุีประเสรฐิ  เปนครูใหญ 

เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6  แตในปแรก พ.ศ. 2537  
ไดเปดชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที ่4  มีนักเรียนจํานวน  330 คน  ครู  12 คน  ปตอมาจึงได
เปดชั้นประถมศึกษาปที่ 5  และปที่ 6  ตามลําดับ 

- ปการศึกษา 2543  ไดสรางอาคารตึก  3 ชั้น  1 หลัง  และไดรับอนุญาตใช      
อาคารเลขที่ 134/2544 
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- ปการศึกษา 2544 ไดสรางอาคารตึก  3 ชั้น  ขึ้นอีก  1 หลัง  และไดรับอนุญาต
ใชแบบแปลนเลขที่ กส 100/2545 

- ปการศึกษา 2544  ทางโรงเรียนอยูเย็นวิทยาไดเปดโครงการการใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

- ปการศึกษา 2545  ทางโรงเรียนไดเปดโครงการการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการ
สอนเพิ่มจนถึงประถมศึกษาปที่ 6 

- จํานวนนักเรียนระดับอนุบาล  และประถมศึกษามีจํานวน  1,030 คน  นักเรียน
โครงการ  English  Program  ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6  มีจํานวน  290 คน  รวม  1,320 
คน  จํานวนครู  82 คน  ความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนทีไ่ดรับอนุญาตคือ  1,573 คน 

ขอมูลเก่ียวกบันักเรียน 
โรงเรียนอยูเย็นวิทยาเปนโรงเรียนที่เปดทาํการสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถงึชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  ทั้งแผนกสามัญและ English Program 
 จํานวนนักเรียนแผนกสามัญ 
ปการศึกษา 2547  มีนักเรียนจํานวน  1,104 คน 
ปการศึกษา 2548  มีนักเรียนจํานวน 1,030 คน 
ปการศึกษา 2549   มีนักเรียนจํานวน     979 คน  

 
จํานวนนักเรียนแผนก English Program 
ปการศึกษา 2547  มีนักเรียนจํานวน       95 คน 
ปการศึกษา 2548  มีนักเรียนจํานวน    290 คน 
ปการศึกษา 2549   มีนักเรียนจํานวน     354 คน (แบงเปนระดับชั้น

อนุบาลจํานวน 136 คน และระดับชั้นประถมศึกษาจํานวน 218 คน) 
สรุปจํานวนนักเรยีนทั้งหมด  
ปการศึกษา 2547  มีนักเรียนจํานวน  1,199 คน 
ปการศึกษา 2548  มีนักเรียนจํานวน 1,320 คน 
ปการศึกษา 2549   มีนักเรียนจํานวน  1,333 คน  
ขอมูลเก่ียวกับครู 
จํานวนบุคลาการครูและจํานวนบุคลากรสนับสนุน 
โรงเรียนอยูเย็นวิทยามีครูจํานวน  75 คน  เปนครูชาย  6 คน  ครูหญิง  69 คน  ครูสวน

ใหญจบการศึกษาดานการสอนและจบปริญญาตรี  ครูที่มีวุฒิอนุปริญญาหรือต่ํากวาไดมีการเพิ่มพูน
ความรูของตนโดยการเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  เพ่ือที่จะนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากร 
โรงเรียนอยูเย็นวิทยามีเน้ือที่  6 ไร  3 งาน  89 ตารางวา  มีอาคารเรียนและอาคาร

ปฏิบัติการ  ดังน้ี 
1. อาคารอยูเย็น  เปนอาคาร  4 ชั้น  ประกอบดวยหองเรียน  23 หอง  หองอ่ืน ๆ  อาทิ  

หองสมุด  หองวิชาการ  หองพยาบาล  หองดนตรีสากล  หองนาฏศิลป  หองคอมพิวเตอร  หอง
ศิลปะ  หองของเลน  หองพักครู  หองศูนยสื่อภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 

2. อาคารอ่ําสอาด  เปนอาคาร  3 ชั้น  ประกอบดวย  หองเรียน  9 หอง  หองอ่ืน ๆ  อาทิ  
หอง  self study  หองของเลน  หองเทควันโด  หองวิทยาศาสตร 

3. อาคารนิ่มนวล  เปนอาคาร  3 ชั้น  ประกอบดวย  หองเรียน  10 หอง  หองอ่ืน ๆ  
อาทิ  หอง  self study  หองพักครู  หองธุรการ-การเงิน  หองนาฏศิลป 

4. โรงอาหาร  เปนสถานที่ใชประกอบอาหารและจําหนายอาหารสําหรับนักเรียน 
5. หนาอาคารอยูเย็น  เปนสนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล  เพ่ือใหนักเรียนไดฝก

กีฬาออกกําลังกาย 
6. อาคารสโมสร  เปนอาคาร  3 ชั้น  ประกอบดวย  หองประชุมและสระวายน้ํา  

ประกอบดวยสระเล็ก  และสระใหญ  
2. สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 2.1 วิสัยทัศน  ปรัชญา  และเปาหมายของโรงเรียน 
 ปรัชญาโรงเรียน 
 สงเสริมวิชา  พัฒนาสรางสรรค  มุงม่ันคุณธรรม 
 วิสัยทศัน  (VISION) 
โรงเรียนอยูเย็นวิทยามุงผลิตนักเรียนใหเปนผูมีความพรอมและมีพัฒนาการทางดาน

รางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  สามารถคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน  มีทักษะในการ
ใชภาษาอังกฤษ  มีความสามารถดานกีฬา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีบุคลิกภาพที่ดี  สามารถใช
เทคโนโลยีสมัยใหม  และสามารถดํารงชีพวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

เปาหมาย  (GOAL) 
1. นักเรียนทุกคนมีพ้ืนฐานทางการคิดคํานวณ  รูจักคิดและใชเหตุผลอยางเปนระบบและ

นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2. นักเรียนมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษตามศักยภาพสูงสุดของแตละบุคคล 
3. นักเรียนทุกคนมีความมั่นใจในตนเอง  มีบุคลิกภาพที่ดีตามแนววัฒนธรรมไทย  กลาที่

จะแสดงออกและคนพบความถนัดตามความสามารถของตน 
4. นักเรียนสามารถใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการแสวงหาความรู  และสรางสรรค  มีความ 

รูทันตอความกาวหนาของโลก 
5. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีทักษะในการเลนกีฬาตามศักยภาพ 
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6. นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนา มีความรับผิดชอบ มีวินัย มี
ความซื่อสัตย เสียสละ ขยัน ประหยัด อดทน และมีสัมมาคารวะ ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

7. จัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  และสามารถใชสื่อประกอบการสอน
ไดเปนอยางดี 

8. โรงเรียนมีสภาแวดลอมที่สะอาดรมร่ืน  มีบรรยากาศของอาคารเรียน  และหองเรียนที่
เอ้ือตอการเรียนรู  มีหองปฏิบัติการที่ทันสมัย 
  2.2 แนวคิดหรือวิธีการที่ใชในการพัฒนาสถานศึกษา 

โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารที่ มุงพัฒนาตามคุณภาพมาตรฐาน  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  เตรียม
บุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจ  มีการประชาสัมพันธ  เตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เพ่ือใชใน
การประเมินคุณภาพ  มีการจัดวางแผนรวมกัน  มีการตรวจสอบอยางตอเน่ือง  เพ่ือนําขอมูล
บกพรองที่พบไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น  พรอมทั้งมีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โดยแบงโครงสรางการบริหารออกเปน  6 ฝาย  คือ 

1. ผูชวยผูบริหารฝายสํานักผูบริหาร 
2. ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ 
3. ผูชวยผูบริหารฝายบุคลากร 
4. ผูชวยผูบริหารฝายอาคารสถานที่ 
5. ผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียน 
6. ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการแผนก 2 ภาษา 

มีการกําหนดโครงการเพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
ตามที่ไดกําหนดไวในปรัชญา  และวิสัยทัศนของโรงเรียน 

 2.3 โครงสรางการบริหาร 
โครงสรางการบริหารของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา  มีผูรับใบอนุญาตผูจัดการและครูใหญเปน

ผูควบคุมการบริหารงานของโรงเรียน  และในแตละฝายมีหัวหนาฝายเปนผูรับผิดชอบดูแลงานใน
ฝายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
7. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สายจิต  ลิลติ  (2537: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการตลาดของโรงเรียนกวด
วิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม”  กลาวไววา ผูประกอบธุรกิจ
โรงเรียนกวดวิชา  ใหความสําคัญตอกลยุทธการตลาดไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 
โดยผูประกอบการไดใหความสําคัญดานตาง ๆ ดังน้ี คือ ดานการบริการ (ผลิตภัณฑ) ไดแก 
หลักสูตร  เน้ือหาวิชาการ  ดานราคาคาเลาเรียน  ไดแก การตั้งราคาโดยคาํนึงถึงบริการและ
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คุณภาพ  ดานทําเลทีต่ั้งของโรงเรียน ไดแก การตั้งอยูในแหลงชุมชน นักเรียนสามารถไปมาสะดวก  
ดานสงเสริมการตลาด  ไดแก  การประชาสัมพันธโดยเพื่อนหรือรุนพ่ีแนะนํา ดานการตลาดภายใน
การเลือกสรรบุคลากร  ไดแก การมีทักษะและประสบการณ  ดานการสรางคุณภาพการบริการ  
ไดแก  บุคลากรมีประสบการณและความชํานาญในการสอนและดานการทําใหบริการแตกตางจากคู
แขงขัน ไดแก การใหขอมูลในการสมัครสอบในสถาบันตาง ๆ 
 ศิวพร  กนัจิระ (2545: 8-11) ไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนวัดทองสุทธาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ พบวาภูมิหลังของ
ผูปกครองกับปจจัยในการตดัสินใจของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียน มีดังน้ี 

1. ภูมิหลังของผูปกครอง ไดแก ฐานะทางเศรษฐกจิ อาชีพ การศึกษา จะเห็นวาสภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว มีผลตอผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรยีนในโรงเรียนตาง ๆ 
 2. ปจจัยในการตัดสินของผูปกครองที่สงบุตรหลานเขาเรียน การบริหารงานของโรงเรียนวัด
ทองสุทธาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ 

2.1  ปจจัยดานคุณภาพ 
 2.1.1  คุณภาพนักเรียน 
 2.1.2  คุณภาพครู ผูบริหาร และการจัดการเรียนการสอน 
 2.1.3  คุณภาพดานอาคารสถานที ่
 2.1.4  คุณภาพดานสภาพแวดลอม 
2.2  ปจจัยดานทําเลทีต่ั้ง 
 2.2.1  ระยะทาง 
 2.2.2  ความสะดวก 
 2.2.3  ความปลอดภัย 
2.3  ปจจัยดานคาใชจาย 
 2.3.1  ไมเก็บคาเลาเรียน 
 2.3.2  ใหเปลา  ชุดนักเรียน  หนังสือ  สมุด  ดินสอ  และบริหารใหเปลาอาหาร

กลางวันและนม 
 มณฑกานต  เอ่ียมจอย (2544: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเรียนคอมพิวเตอร : กรณีศึกษาโรงเรียนสยามคอมพิวเตอรและภาษา ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ 
ราคาและสถานที่ตั้งโรงเรียนในระดบัมากตามลําดับ  โดยใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องประโยชน
ในการนําไปใชมากที่สุดและใหความสําคญักับปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการและ
การสงเสริมการตลาด  ในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐานพบวา สถานที่ตั้งโรงเรียน
บุคลากร และกระบวนการใหบริการแตกตางกัน สําหรับกลุมตวัอยางที่มีอาชีพที่แตกตางกันให
ความสําคัญกบัปจจัยทางดานการตลาดดานราคาแตกตางกันเพียงปจจัยเดียว 
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 นิพนธ  กินาวงศ และคณะ (2526: 89-90)  ศึกษา โอกาสในการศึกษาตอระดับ
มหาวิทยาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเหนือ จํานวน 1,544 คน วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางองคประกอบกับการศึกษาตอและไมไดศึกษาตอ และโอกาศในการศึกษาตอ
ระดับมหาวิทยาลัย  โดยนําตัวแปรหลายตวัแปรมาวิเคราะหองคประกอบรวมกัน พบวา 
องคประกอบทางสถานภาพสวนตวั ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  โปรแกรมการเรียน  อายุ  
ความตองการในการศึกษาตอ มหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกศึกษาตอ  สาขาวชิาที่นักเรียนตองการ
ศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย  สวนองคประกอบทางสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมครอบครัว  ไดแก 
ภูมิลําเนา การพักอาศัยของนักเรียน ระดับการศึกษาของบิดาและมารดา  อาชีพหลักของบิดาและ
มารดา รายไดครอบครัว 
 สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีไดนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสวนประสมทางการตลาด แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกบัความคาดหวัง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการพึง
พอใจ แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด ดังกลาว
มาแลวขางตน มาเปนแนวทางในการศกึษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวังและการรบัรูจริงของผูปกครอง
ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา เขตตลิ่งชนั 
กรุงเทพมหานคร ในการกําหนดกรอบแนวความคิด ตัวแปรอิสระ และตวัแปรตาม นิยามศัพท 
สมมติฐาน เพ่ือชวยในการออกแบบสอบถาม เพ่ืออภิปรายผลและขอเสนอแนะตางๆ 
 
 
 
 

 



43 

 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรือ่ง ความคาดหวัง การรับรูจริงและแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของ

นักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรงุเทพมหานคร   
ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลกัสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาที่กําลงัศึกษาอยู ปการศึกษา 2549 จํานวน 136 คน เน่ืองจาก
ประชากรทั้งหมดมีจํานวนคอนขางนอยจึงศึกษาวิจัยจํานวนประชากรทั้งหมด (ที่มา : ฝาย
ทรัพยากรมนุษย โรงเรียนอยูเย็นวิทยา.  2549) 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยไดดําเนินการสราง

ตามขั้นตอน ดังน้ี  

1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยและสรางเครื่องมือในการวิจัยใหคลอบคลุมความมุงหมายการวิจัย 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนด
ขอบเขตและเนื้อหาแบบทดสอบ เพ่ือใหมีความชัดเจนตรงตามความมุงหมายการวิจัย 

3.  นําขอมูลที่ไดศึกษา ใชในการสรางแบบสอบถาม ซ่ึงขอบเขตของแบบสอบถามจะ
เกี่ยวของกับการใหบริการทางการศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือตรวจสอบและ
เสนอแนะเพิ่มเติม 
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5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา (Content validity) และความถกูตองของภาษาแลวนํามาแกไข จากนั้นนํามา
ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอนนําไปใช 

6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตวัอยาง
จํานวน 30 คน และนํามาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวธิีหาคาสัมประสทิธิ์อัลฟา          

(α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบญัชา.  2548: 449-450) โดยใชสตูร 
 

 Cronbach’s Alpha ( α )   =   k covariance /   variance  
     

                                        1+(k – 1) covariance /   variance   

เม่ือ Cronbach’s Alpha (α) แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
  k แทน จํานวนคําถามของแบบสอบถาม 
 covariance แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถาม 

  variance แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมี

คาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกบั 1 แสดงวามีความเชื่อม่ันสูง ซ่ึงจากการทดสอบคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามจาํนวน 30 ชุด ในครั้งน้ี ไดคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
โดยรวมเทากบั 0.976 โดยคาสัมประสทิธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ในแตละดานในแบบสอบถาม
ไดแก ดานหลักสตูรและเนือ้หา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเล
ที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ เทากับ 0.900, 0.957, 
0.914, 0.962, 0.957 และ 0.952 ตามลําดับ  

รูปแบบของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 

สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบสอบถามปลายปด จํานวน 7 ขอ 

ขอที่ 1 เพศ ไดแก เพศชาย เพศหญิง เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 

ขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยการกําหนด
ชวงอายุ ซ่ึงคํานวณการแบงอันตรภาคชั้นไดดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548: 195)  
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จากสูตรความกวางอัตรภาคชั้น =   ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

                                                      จํานวนชั้น 

และการกําหนดอายุของประชากรพบวา จํานวนประชากรที่อยูในชวงอายุ 25 - 65 ปเปน
ชวงที่อยูในวัยทํางาน มีครอบครัวและมีความสามรถในการสงเสียคาเลาเรียนของบุตรหลานใน
ปกครอง ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดใชชวงอายุดังกลาวมาเปนเกณฑในการคํานวณการกําหนด
ชวงอายุโดยการวิจัยแบงออกเปน 4 ชวงอายุดังน้ี 

ชวงอายุ                          =         50 – 30 

                                                2 

                                 =         10 

จึงไดการแบงชวงอายุดังน้ี  

1. อายุไมเกิน  30 ป 

2. อายุ 31 – 40 ป 

3. อายุ 41 – 50 ป 

4. อายุ 51 ปขึ้นไป 

ขอที่ 3 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดย
มีการแบงเปน 3 กลุมดังน้ี 

1. ต่ํากวาปริญญาตรี 

2. ปริญญาตรี 

3. สูงกวาปริญญาตรี   

ขอที่ 4 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
โดยมีการแบงออกเปน 3 กลุมดังน้ี 

1. โสด                                             

2. สมรส / อยูดวยกัน 

3. หมาย/หยาราง / แยกกันอยู 

ขอที่ 5 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีการ
แบงออกเปน 4 กลุมดังน้ี 
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1. รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2. ประกอบอาชีพอิสระ / ประกอบอาชีพสวนตัว 

3. พนักงานบริษัทเอกชน 

4. อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………. 

ขอที่ 6 รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) ซ่ึงสามารถคํานวณการแบงอันตรภาคชั้นไดดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 
2548: 195)                      

จากขอมูลสํานักงานสถิติแหงชาติ ปพ.ศ.2545 พบวารายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนของ
คนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยูที ่28,239 บาท และรายจายครอบครัวเฉลีย่ 21,087 บาทซึ่ง
ประมาณเปนคาใชจายตอเดือนประมาณรอยละ 75 ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงไดใชชวงรายได
ดังกลาวมาเปนเกณฑในการคํานวณการกําหนดชวงรายไดโดยการวิจัยแบงออกเปน 5 ชวงรายได
ตอเดือนดังน้ี 

ชวงรายไดตอเดือน               =         65,000 – 20,000 

                                                          3 

                                     =         15,000 

จึงไดการแบงชวงรายไดครอบครัวตอเดือนดังน้ี  

1. นอยกวาหรือเทากับ  20,000 บาทตอเดือน 

2.  20,001 – 35,000 บาทตอเดือน 

3.  35,001 – 50,000 บาทตอเดือน 

4.  50,001 – 65,000 บาทตอเดือน 

5. สูงกวา  65,000 บาทตอเดือน 

ขอที่ 7 จํานวนบุตรหลานของทานที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) โดยมีการแบงออกเปน 6 จํานวนดังน้ี 

1. 1 คน 

2. 2 คน 

3. 3 คน 

4. 4 คนขึ้นไป 
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สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูจริงตอการบริการดานการศึกษา
ของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา แบงเปน 2 สวน โดยใชคําถามเดียวกันทั้งในดานความคาดหวังและการ
รับรูจริง โดยสดมภทางซายเปนความคาดหวัง และสดมภทางขวาเปนการรับรูจริงของผูปกครองที่มี
ตอการบริการดานการศึกษาของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา มีคําถามจํานวน 24 ขอ ซ่ึงครอบคลุมปจจัย
ของสวนประสมทางการตลาดที่เปนปจจัยกําหนดคุณภาพ มี 6 ดาน คือ 

1. ดานหลักสูตรและเนื้อหา   4 ขอ ตั้งแตขอ 1-4 

2. ดานบุคลากรดานการศึกษา  4 ขอ ตั้งแตขอ 5-8 

3. ดานคาใชจายของหลักสูตร  2 ขอ ตั้งแตขอ 9-10 

4. ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา  6 ขอ ตั้งแตขอ 11-16 

5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  6 ขอ ตั้งแตขอ 17-22 

6. ดานการประชาสัมพันธ   2 ขอ ตั้งแตขอ 23-24 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ใชระดับการวัด
ขอมูลประเภทอัตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ มีเกณฑการกําหนดคะแนนดังน้ี 

 คะแนน   ระดับความคาดหวัง/ระดับการรับรูจริง  

5 มากที่สุด 

4 มาก 

3      ปานกลาง 

2     นอย 

1      นอยที่สุด  

 
เกณฑเฉลี่ยของระดับความคาดหวังและการรับรูจริงตอการบริการดานการศึกษาของ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา โดยใชสูตรคํานวณแบบชวง (กัลยา วานิชยบัญชา.  2548: 449-450) ดังน้ี  
 
ความกวางของอันตรภาคชั้น =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  

             จํานวนชั้น  

     =     5 – 1     =    0.8 
                5 
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จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวงัและการ
รับรูจริง โดยกําหนดคาเฉลี่ย ดังน้ี 

   
คะแนนเฉลีย่ ระดับความคาดหวัง / ระดับการรับรูจริง 
4.21 - 5.00                     มากที่สุด 
3.41 - 4.20                     มาก 
2.61 - 3.40                     ปานกลาง 
1.81 - 2.60                     นอย 
1.00 - 1.80                     นอยที่สุด 

 

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาล
หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จํานวน 3 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Semantic 
differential scale ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ มีเกณฑการ
กําหนดคะแนนดังน้ี 

 คะแนน   ระดับแนวโนมพฤติกรรม  

5 บอกตอแนนอน / พอใจอยางยิ่ง / สงแนนอน 

4  คาดวาจะบอกตอ / พอใจ / อาจจะสง 

3    ไมแนใจ / เฉยๆ / ไมแนใจ 

2   คาดวาจะไมบอกตอ / ไมพอใจ / อาจจะไมสง 

1   ไมบอกตอแนนอน / ไมพอใจอยางยิ่ง / ไมสงแนนอน 

 
เกณฑเฉลี่ยของระดับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา โดยใชสูตรคํานวณแบบชวง (กัลยา วานิชยบัญชา.  2548: 
449-450) ดังน้ี  

 
 
ความกวางของอันตรภาคชั้น =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสดุ  

             จํานวนชั้น  

     =     5 – 1     =    0.8 
                5 
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จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแนวโนมพฤตกิรรม 
โดยกําหนดคาเฉลี่ย ดังน้ี 

   

คะแนนเฉลีย่ ระดับแนวโนมพฤติกรรม 

       4.21 - 5.00  บอกตอแนนอน / พอใจอยางยิ่ง / สงแนนอน 

       3.41 - 4.20 คาดวาจะบอกตอ / พอใจ / อาจจะสง 

       2.61 - 3.40 ไมแนใจ / เฉยๆ / ไมแนใจ 

       1.81 - 2.60 คาดวาจะไมบอกตอ / ไมพอใจ / อาจจะไมสง 

       1.00 - 1.80 ไมบอกตอแนนอน / ไมพอใจอยางยิ่ง / ไมสงแนนอน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

แหลงขอมูล (Source of data) การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชงิสํารวจ (Exploratory 
Research) โดยมุงศึกษาพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา โดยแหลงขอมูลมีดังน้ี 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการใชแบบสอบถามเกบ็ขอมูลจาก
ประชากร จํานวน 136 คน โดยสงแบบสอบถามผานทางนักเรียนเพ่ือนําไปใหผูปกครองและสง
แบบสอบถามใหกับผูปกครองโดยตรง 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และ
รายงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. การจัดกระทาํขอมูล 

1.1 นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลวออกเก็บขอมูลจริง 
1.2 นําแบบสอบถามที่เก็บขอมูลจริงแลวมาตรวจสอบความสมบูรณ 
1.3 นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding) ในแบบลง

รหัสสําหรับการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
1.4 นําขอมูลที่ลงรหัสไปแลวไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร และทําการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมการวเิคราะหสถติิสาํเร็จรูป SPSS (Statistical package for social sciences 
for windows) เวอรชั่น 13 
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2. การวิเคราะหขอมูล  
2.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชวิเคราะห

ขอมูลเพ่ืออธิบายลักษณะประชากร 
2.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 

ลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัว
ตอเดือน และจํานวนบุตรหลานที่กําลังศกึษาอยู  

2.1.2 คาเฉลี่ย (Mean :μ ) ใชวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 2 ความ
คาดหวังและการรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรยีนอยู
เย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และสวนที่ 3 แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง 

2.1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation : σ) ใชวเิคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามสวนที่ 2 ความคาดหวงัและการรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาล
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และสวนที่ 3 แนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครอง    

2.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

2.2.1 สถิติ Independent t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ประชากร 2 กลุม ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ และสถานภาพ 

2.2.2 สถิติ F-test แบบการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ของประชากรมากกวา 2 กลุม ใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 1 ดาน อายุ ระดับการศึกษา รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตรหลานที่กาํลัง
ศึกษาอยู กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยใชวธิ ี
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร 

2.2.3 สถิติ Paired t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมประชากร
ที่ไมเปนอิสระตอกัน (Dependent t-test) ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  

2.2.4 สถิติสัมประสทิธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product 
moment correlation coefficient) สําหรับหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกนั ใช
ทดสอบสมมตฐิานขอที่ 3 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลทางสถติิ ผูวิจัยไดใชสถิติดังตอไปนี้ 
1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

1.1 การหาคารอยละ (Percentage) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ ใน
แบบสอบถามสวนที่ 1   
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   คารอยละ   =    จํานวนผูตอบแบบสอบถามแตละกลุม   X   100 
          จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

1.2 การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean : μ) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลดาน
ตาง ๆ ในแบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่ 3 (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 144) ใช
สูตร 

μ = ΣX 

  N 
   เม่ือ μ แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

    ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N แทน ขนาดของกลุมประชากร 

1.3 การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : σ) เพ่ือใชแปล
ความหมายของขอมูลดานตางๆ  ในแบบสอบถาม   สวนที่ 2 และสวนที่ 3 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2542 : 161) ใชสูตร 
 

σ =  NΣX2  -  (ΣX)2 

       N(N – 1)  

   เม่ือ σ แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
    X แทน คะแนนแตละตัวในกลุมประชากร 
    N แทน ขนาดของกลุมประชากร 

    (ΣX)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

    ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    N แทน ขนาดของกลุมประชากร 

2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานไดแก 
2.1 สถิติคา t-test ใชทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุมที่เปน

อิสระกัน (Independent t-test) ใชทดสอบสมมุติฐานขอ 1 ดาน เพศ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 155)  
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กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (σ2
1 = σ2

2) 
 

  t =    μ1 -  μ2 
 
            1         1 
         N1       N2 

     

    df = N1 + N2 - 2 
    

กรณีคาความแปรปรวนไมเทากัน (σ2
1 ≠ σ2

2) 
 

  t =   μ1 -  μ2 
 

    σ2
1       σ2

2 
     N1        N2 

    

   σ2
1     σ2

2 
  df =      N1      N2 

 

 σ2
1    

2       σ2
2    

2 
      N1             N2 

           
          N1 - 1      N2 - 1 

    

   เม่ือ t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution 

    μ1 แทน คาเฉลี่ยประชากรกลุมที่ 1 

    μ2 แทน คาเฉลี่ยประชากรกลุมที่ 2 

    σ2
1 แทน คาความแปรปรวนของกลุมประชากรที่ 1 

    σ2
2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมประชากรที่ 2 

    N1, N2 แทน ขนาดกลุมประชากรที่1 และขนาดกลุมประชากรที่ 2  
   df แทน องศาแหงความเปนอิสระ 

σp
2 +  

+ 

2 

+ 
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2.2 สถิติคา F-test ใชแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากรมากกวา 2 กลุมขึ้นไป เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐานขอ 1 ดาน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวน
บุตรหลานที่กาํลังศึกษา (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2542 : 393) 

 
ตาราง 3 ตารางวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F 

 
ระหวางประชากร 

 
 

ภายในประชากร 

 
k – 1 

 
 

N - k 

 

SS(B) = Σ T2
i  - T

2 
                Ni     N 

SS(W) = Σ  ΣX2
ij –  

           

             Σ  T2
i    

                  Ni          

 
MS(B) = SS(B) 
            k – 1 

 
MS(W) = SS(W) 
             N - k 

 
MS(B) 
MS(W) 

 
รวม 

 
N - 1 

 

SS(T) = Σ  ΣX2
ij –  T2 

                            N 

  

 
เม่ือ k แทน  จํานวนกลุมของกลุมตัวอยาง 

N แทน  จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
Ni แทน  จํานวนตัวอยางที่เลือกมาจากประชากรที่ i 
Xij แทน คาสังเกตุซ่ึงไดจากประชากรที่ j ที่เลือกมาจากประชากรกลุมที่i 
Ti แทน ผลรวมของคาสังเกตุจากประชากรที่เลือกมาจากประชากรกลุมที่ i 
T แทน ผลรวมของคาสังเกตุจากประชากรที่เลือกมาจากประชากรทุก 

   ประชากร 
SS(B) แทน  ผลรวมกําลังสองระหวางประชากร (Between Sum of Square) 
 

  k – 1 แทน  องศาแหงความเปนอิสระระหวางกลุม 
   (Between Degree of Freedom) 
  SS(W) แทน  ผลรวมกําลังสองภายในประชากร (Within Sum of Square) 
  N – k แทน  องศาแหงความเปนอิสระของภายในกลุมประชากร  
           (Within Degree of Freedom) 

i=1 

k 

k 

i=1

N

j=1

i=1

k N

j=1 i=1 

k 
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MS(B) แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุมประชากร 
         (Mean Square Between Groups) 

  MS(W) แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุมประชากร 
           (Mean Square Within Groups) 

F แทน คาสถิติที่จะใชพิจารณาใน F - distribution  

กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความ
แตกตางเปนรายคู ที่ระดับนัยสําคัญ .05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร (กัลยา วานิชย
บัญชา.  2545 : 333)  

 
LSD = t        ; N - k      MSE  

                     

  โดยที่ Ni  ≠ Nj   

   df   = N – k   

เม่ือ LSD แทน  คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมประชากร กลุมที่ i และ j 
  MSE แทน  คา Mean Square Error หรือความแปรปรวนภายในกลุม MS(W) 
  k แทน  จํานวนกลุมของกลุมประชากร 
  N แทน  จํานวนประชากรทั้งหมด 

  α แทน คาความคลาดเคลื่อน 
 
2.3 สถิติ Paired t-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุม

ประชากร ที่ไมเปนอิสระกันโดยเปนกลุมประชากรกลุมเดียวกันแตไดรับการวัด 2 ครั้ง (กัลยา วา
นิชยบญัชา.  2545 : 250) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอ 2  
 

                          d    

     

                   σ d  /     N   
 

 โดยที่           d   =   Σ d   

     N 
 

 

1-α 
 2 

1  +  1  
Ni   Nj 

t    = 
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เม่ือ    t แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t – distribution 
d แทน ผลตางระหวางขอมูลแตละคู 
d แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางขอมูลแตละคู 

σ d แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางระหวางขอมูลแตละคู 
N แทน จํานวนคูของกลุมประชากร 
 

2.4 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตวัแปรสองตัวที่อิสระตอกัน หรือหาคา
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด (ชูศรี วงศรัตนะ.  2544 : 314) เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอ 3 

 

                     NΣxy     -   (Σx)(Σy) 
      

                 [ NΣx2 –(Σx)2] [NΣy2-(Σy)2]   
 

เม่ือ    rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

Σx แทน ผลรวมของคะแนนชดุ x 

Σy แทน ผลรวมของคะแนนชดุ y 

Σxy แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด x และชุด y ทุกคู 
N แทน จํานวนกลุมประชากรทั้งหมด 

 
โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 สําหรับการแปล

ความหมายของคาความสัมพันธมีดังน้ี  
 
ถาคา r มีคาเปนลบ (–) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทศิทาง ตรงกัน

ขาม 
1. ถาคา r มีคาเปนบวก (+) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทศิทาง

เดียวกัน 
2. ถาคา r มีคาเปนศูนย (0) แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกันเลย 
3. ถาคา r มีคาเขาใกลศูนย (0) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย 
4. ถาคา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทศิทางเดยีวกัน 

และมีความสมัพันธกันมาก 
5. ถาคา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทศิทางตรงกัน

ขาม และมีความสัมพันธกันมาก 

rxy  = 
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เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
ถาคา r มีคาสูงกวา 0.90  แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 
ถาคา r มีคาตัง้แต 0.70-0.89 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง 
ถาคา r มีคาตัง้แต 0.30-0.69 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
ถาคา r มีคาตัง้แต 0.01-0.29  แสดงวา มีความสัมพันธในระดับต่ํา 
ถาคา r มีคาเทากับ 0           แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันเลย 

 
 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การรับรูจริงและแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 
สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

μ  แทน คาเฉลี่ยของกลุมประชากร 

σ  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
N  แทน จํานวนประชากร 
t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 
df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of 

 Square) 
F-Ratio  แทน คาที่ใชพิจารณา F-distribution 
r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
Sig  แทน ระดับนัยสําคญัทางสถิติจากการทดสอบ 
Ho  แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1  แทน สมมติฐานรอง (Atternative hypothesis) 
*  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย
ครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรปูแบบของตารางประกอบคาํอธิบายโดยเรียงลําดับ 
หัวขอเปน 4 ตอน ดังน้ี  
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวน
บุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู ของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัความคาดหวังและการรบัรูจริงของผูปกครองของนักเรียน
ระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผล
ตอหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมตฐิานดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูแตกตางกันมีผล
ตอแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียน
อยูเย็นวิทยาที่แตกตางกัน 

สมมติฐานขอที่ 2 ความคาดหวังและการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและ
เน้ือหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลทีต่ั้งของสถานศึกษา 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ ของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา แตกตางกัน  

สมมติฐานขอที่ 3 การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลกัสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากร
ดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสตูร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครองของ
นักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา  
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือนของผูปกครองของนักเรียน
ระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา โดยการแสดงจํานวน (ความถี่) และ
รอยละ 
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ตาราง 4 แสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละของลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบ 
แบบสอบถาม 

 

 ลักษณะดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ    
  ชาย 44 32.35 
  หญิง 92 67.65 
  รวม 136 100.00 
2. อายุ    
  อายุไมเกิน 30 ป 8 5.88 
  อายุ 31 - 40 ป 93 68.38 
  อายุ 41 - 50 ป 32 23.53 
  อายุ 51 ปขึ้นไป 3 2.21 
  รวม 136 100.00 
3. ระดับการศึกษา    
  ต่ํากวาปริญญาตรี 33 24.26 
  ปริญญาตรี 86 63.24 
  สูงกวาปริญญาตรี 17 12.50 
  รวม 136 100.00 
4. สถานภาพ    
  โสด 0 0.00 
  สมรส / อยูดวยกัน 129 94.85 
  หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 7 5.15 
  รวม 136 100.00 
5. อาชีพ    
  ขาราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 
23 16.91 

  ประกอบอาชพีอิสระ/ ประกอบ
ธุรกิจสวนตัว 

59 43.38 

  พนักงานบริษัทเอกชน 38 27.94 
  อ่ืน ๆ เชน แมบาน 16 11.77 
  รวม 136 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

 ลักษณะดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

6. รายไดครอบครัวตอ
เดือน 

   

  นอยกว าหรือ เท ากับ  20,000 
บาทตอเดือน 

16 11.77 

  20,001 - 35,000 บาทตอเดือน 34 25.00 
  35,001 - 50,000 บาทตอเดือน 31 22.79 
  50,001 - 65,000 บาทตอเดือน 19 13.97 
  สูงกวา 65,000 บาทตอเดือน 36 26.47 
  รวม 136 100.00 
7. จํานวนบุตรหลานที่

กําลังศึกษาอยู 
   

  1 คน 103 75.73 
  2 คน 28 20.59 
  3 คน 5 3.68 
  4 คนขึ้นไป 0 0.00 
  รวม 136 100.00 

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูปกครองที่ตอบ
แบบสอบถามที่ใชเปนประชากรในการศึกษาครั้งน้ีจํานวน 136 คน จําแนกตัวแปรไดดังน้ี 
 เพศ  ผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 67.65 รองลงมา
เปนเพศชาย จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 32.35 ตามลําดับ 
 อายุ ผูปกครองสวนใหญ มีอายุ 31-40 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 68.38 
รองลงมาคือ อายุ 41-50 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 23.53 อายุไมเกิน 30 ป จํานวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 5.88 และอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.21 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ผูปกครองสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 86 คน คิด
เปนรอยละ 63.24 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอย
ละ 24.26 คน และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.50 
ตามลําดับ 
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 สถานภาพ ผูปกครองสวนใหญมีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน จํานวน 129 คน คิดเปน
รอยละ 94.85 รองลงมาคือ มีสถานภาพหมาย / หยาราง / แยกกันอยู จํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 5.15 สวนมีสถานภาพโสด ไมมีผูตอบ 
 อาชีพ ผูปกครองสวนใหญ อาชีพประกอบอาชีพอิสระ/ ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 
59 คน คิดเปนรอยละ 43.38 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 38 คน คิดเปน
รอยละ 27.94 อาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 16.91 
และอาชีพอ่ืน ๆ เชน แมบาน มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 11.77 ตามลําดับ 
 รายไดครอบครัวตอเดือน ผูปกครองสวนใหญมีรายไดครอบครัวตอเดือนสูงกวา 
65,000 บาท จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 26.47 รองมาคือ มีรายไดครอบครัวตอเดือน 
20,001-35,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปน   รอยละ 25.00 มีรายไดครอบครัวตอเดือน 
35,001-50,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ  22.79 มีรายไดครอบครัวตอเดือน 50,001-
65,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ  13.97 และมีรายไดครอบครัวตอเดือนนอยกวา 
20,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 11.77 ตามลําดับ 
 จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู ผูปกครองสวนใหญมีจํานวนบุตรหลานที่กําลัง
ศึกษาอยู 1 คน จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 75.73 รองมาคือ จํานวนบุตรหลานที่กําลัง
ศึกษาอยู 2 คน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 20.59 และจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู 3 
คน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.68 ตามลําดับ สวนจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู 4 คน
ขึ้นไปไมมีผูตอบ 
 เนื่องจากขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อาย ุสถานภาพ และจํานวนบุตร

หลานทีก่ําลงัศึกษา มีความถี่ในกลุมยอยนอยเกนิไปหรอืไมมีเลย ผูวจิัยจึงไดทาํการรวบรวมกลุม

ขอมูลใหมเพื่อใหการกระจายของขอมูลมคีวามสม่าํเสมอ และเพื่อทําการทดสอบสมมติฐาน ซึง่ได

กลุมขอมูลใหม ดังนี ้
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ตาราง 5 แสดงจํานวน (ความถี)่ และรอยละของลักษณะดานประชากรศาสตร ดานอายุ 

สถานภาพ และจํานวนบุตรหลานทีก่ําลงัศึกษาอยู ของผูปกครองที่ตอบ แบบสอบถามที่

ทําการจัดกลุมใหม  
 

 ลักษณะดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
2. อายุ    
  อายุไมเกิน 30 ป 8 5.88 
  อายุ 31 - 40 ป 93 68.38 
  อายุ 41 ปขึ้นไป 35 25.74 
  รวม 136 100.00 
3. สถานภาพ    
  สมรส / อยูดวยกัน 129 94.85 
  หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 7 5.15 
  รวม 136 100.00 
7. จํานวนบุตรหลาน

ที่กําลังศึกษาอยู 
   

  1 คน 103 75.73 
  2 คน 28 20.59 
  3 คนขึ้นไป 5 3.68 
  รวม 136 100.00 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูปกครองที่ตอบ
แบบสอบถามที่ใชเปนประชากรในการศึกษาครั้งน้ีจํานวน 136 คน ที่จัดกลุมใหม จําแนกตัวแปร
ไดดังน้ี 
 อายุ ผูปกครองสวนใหญ มีอายุ 31-40 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 68.38 
รองลงมาคือ อายุ 41 ปขึ้นไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 25.74 และอายุไมเกิน 30 ป 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.88 ตามลําดับ 
 สถานภาพ ผูปกครองสวนใหญมีสถานภาพสมรส / อยูดวยกัน จํานวน 129 คน คิดเปน
รอยละ 94.85 รองลงมาคือ มีสถานภาพหมาย / หยาราง / แยกกันอยู จํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ 5.15 ตามลําดับ 
 จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู ผูปกครองสวนใหญมีจํานวนบุตรหลานที่กําลัง
ศึกษาอยู 1 คน จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 75.73 รองมาคือ จํานวนบุตรหลานที่กําลัง
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ศึกษาอยู 2 คน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 20.59 และจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู 3 
คนขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.68 ตามลําดับ ตามลําดับ 
  
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียน
ระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา โดยหาคาเฉลี่ยเทากันและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ความคาดหวังของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกบัความคาดหวังของ

ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาที่มีตอ
คุณสมบัติหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

 

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา μ σ 
ระดับความ
คาดหวัง 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา    
1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความ

ทัดเทียมกันกบัสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาใน
หลักสูตร 

3.95 0.782 มาก 

2.  เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี 3.93 0.752 มาก 
3.  สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาได

อยางตอเน่ือง 
4.06 0.697 มาก 

4.  สามารถทาํใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใช
ภาษาอังกฤษ 

4.07 0.781 มาก 

ดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม 4.00 0.658 มาก 

ดานบุคลากรทางดานการศึกษา    
5.  มีการจัดการบุคลากรครไูดอยางเหมาะสมกับหลักสตูร 4.04 0.806 มาก 

6.  ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี 4.08 0.852 มาก 

7.  ครูมีการเอาใจใสตอตวับุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆ
กับผูปกครองไดเปนอยางดี 

4.08 0.852 มาก 

8.  พนักงานสวนที่เกีย่วของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนได
อยางถูกตองเหมาะสม 

3.91 0.821 มาก 

ดานบุคลากรทางดานการศกึษาโดยรวม 4.02 0.734 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา μ σ 
ระดับความ
คาดหวัง 

ดานคาใชจายของหลักสูตร    
9.   เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม 3.91 0.821 มาก 
10. ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับ

คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ 
4.07 0.785 มาก 

ดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม 3.99 0.745 มาก 

ดานทําเลทีต่ั้งของ สถานศึกษา    
11. สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก  4.37 0.876 มากที่สุด 
12. สะดวกและงายในการเดนิทางโดยใชการขนสงสาธารณะ 3.89 1.100 มาก 
13. การจราจรบริเวณโรงเรยีนคลองตวัสามารถคาดคะเน

เวลาเดินทางได 
4.18 0.888 มาก 

14. มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน 4.32 0.884 มากที่สุด 
15. มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิด

มลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ 
4.29 0.851 มากที่สุด 

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

4.29 0.851 มากที่สุด 

ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษาโดยรวม 4.22 0.780 มากที่สุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก    

17. หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 4.11 0.964 มาก 
18) หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลง

คนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี 
4.02 0.847 มาก 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง 
Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย 

3.99 0.834 มาก 

20. หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน 

4.09 0.755 มาก 

21. โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

4.13 0.815 มาก 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย 4.24 0.775 มากที่สุด 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม 4.09 0.698 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา μ σ 
ระดับความ
คาดหวัง 

ดานการประชาสัมพันธ    
23. ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวน

ถูกตอง 
4.11 0.814 มาก 

24. ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและ
พฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนว
ทางแกไขไดอยางถูกตอง 

4.21 0.844 มากที่สุด 

ดานการประชาสัมพันธโดยรวม 4.15 0.783 มาก 
คุณสมบัติหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา

โดยรวม 
4.08 0.615 มาก 

  

 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของผูปกครองของนักเรียน
ระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยาที่มีตอคณุสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา ประกอบดวย ดานหลักสูตรและเน้ือหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดาน
คาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลทีต่ั้งของ สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการ
ประชาสัมพันธ พบวาผูปกครองมีความคาดหวังตอคณุสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
เย็นวิทยาโดยรวมอยูในระดบัคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.08 เม่ือจําแนกเปนรายดาน 
อธิบายไดดังน้ี 
 ดานหลักสูตรและเนื้อหา ผูปกครองมีความคาดหวังในดานหลักสูตรและเนื้อหาโดย
รวมอยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานหลักสูตรและเนื้อหาอยูในระดับคาดหวังมาก ในเรื่อง
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการ
ใชภาษาอังกฤษ , สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง, มีความ
ทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร และเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรู
ดานภาษาไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07, 4.06, 3.95 และ 3.93 ตามลําดับ 
 ดานบุคลากรดานการศึกษา ผูปกครองมีความคาดหวังในดานบุคลากรดานการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานบุคลากรดานการศึกษาอยูในระดับคาดหวังมาก ใน
เรื่อง ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี, ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลาน
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และใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี, มีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสม
กับหลักสูตร และพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08, 4.08, 4.04 และ 3.91 ตามลําดับ 
 ดานคาใชจายของหลักสูตร ผูปกครองมีความคาดหวังในดานคาใชจายของหลักสูตร
โดยรวมอยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานคาใชจายของหลักสูตรอยูในระดับคาดหวังมาก ใน
เรื่อง ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ 
และเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และ 3.91 
ตามลําดับ 
 ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษา ผูปกครองมีความคาดหวังในดานทําเลที่ตั้งของ 
สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับคาดหวังมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษาอยูในระดับคาดหวังมาก
ที่สุด ในเรื่อง สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก , มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน, มี
ความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ และอยูในทําเลที่
สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37, 4.32, 4.29 
และ 4.29 ตามลําดับ มีความคาดหวังอยูนระดับมากในเรื่อง การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัว
สามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได และสะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และ 3.89 ตามลําดับ 
 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูปกครองมีความคาดหวังในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวมอยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับคาดหวังมากที่สุด 
ในเร่ือง รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 มีความ
คาดหวังอยูในระดับมากในเรื่อง โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑ
มาตรฐาน, หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน, หองปฐมพยาบาลและนาง
พยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน, หองสมุดเพียงพอกับความจํานวนนักเรียนและเปนแหลง
คนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี และหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย 
หอง Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13, 4.11, 4.09, 4.02 
และ 3.99 ตามลําดับ 
 ดานการประชาสัมพันธ ผูปกครองมีความคาดหวังในดานการประชาสัมพันธโดยรวม
อยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
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 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานการประชาสัมพันธอยูในระดับคาดหวังมากที่สุด ใน
เร่ือง ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตร
หลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 มีความคาดหวัง
อยูในระดับมากในเรื่อง ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11  
 
 การรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนบุาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกบัการรับรูจริงของผูปกครอง

ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรยีนอยูเย็นวิทยาที่มีตอคุณสมบัติ
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา 

 

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา μ σ 
ระดับการ
รับรูจริง 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา    
1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความ

ทัดเทียมกันกบัสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาใน
หลักสูตร 

3.40 0.773 ปานกลาง 

2.  เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี 3.46 0.759 มาก 
3.  สามารถทาํใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาได

อยางตอเน่ือง 
3.46 0.778 มาก 

4.  สามารถทาํใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใช
ภาษาอังกฤษ 

3.54 0.825 มาก 

ดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม 3.46 0.669 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา μ σ 
ระดับการ
รับรูจริง 

ดานบุคลากรดานการศึกษา    
5.  มีการจัดการบุคลากรครไูดอยางเหมาะสมกับหลักสตูร 3.48 0.860 มาก 

6.  ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี 3.60 0.828 มาก 

7.  ครูมีการเอาใจใสตอตวับุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆ
กับผูปกครองไดเปนอยางดี 

3.69 0.955 มาก 

8. พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนได
อยางถูกตองเหมาะสม 

3.34 0.937 ปานกลาง 

ดานบุคลากรดานการศึกษา 3.52 0.736 มาก 

ดานคาใชจายของหลักสูตร    
9.  เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม 3.26 0.878 ปานกลาง 
10. ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับ

คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ 
3.37 0.901 ปานกลาง 

ดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม 3.31 0.827 ปานกลาง 

ดานทําเลทีต่ั้งของ สถานศึกษา    
11. สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก  4.26 0.919 มากที่สุด 
12. สะดวกและงายในการเดนิทางโดยใชการขนสงสาธารณะ 3.65 1.138 มาก 
13. การจราจรบริเวณโรงเรยีนคลองตวัสามารถคาดคะเน

เวลาเดินทางได 
4.05 0.930 มาก 

14. มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน 4.21 0.890 มากที่สุด 
15. มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิด

มลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ 
4.09 0.931 มาก 

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

4.21 0.818 มากที่สุด 

ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษาโดยรวม 4.07 0.742 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา μ σ 
ระดับการ
รับรูจริง 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก    

17. หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 3.91 0.962 มาก 
18. หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลง

คนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี 
3.53 0.869 มาก 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง 
Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย 

3.55 0.850 มาก 

20. หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน 

3.75 0.805 มาก 

21. โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

3.68 0.849 มาก 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย 3.72 0.948 มาก 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม 3.69 0.684 มาก 

ดานการประชาสัมพันธ    
23. ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวน

ถูกตอง 
3.68 0.956 มาก 

24. ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและ
พฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนว
ทางแกไขไดอยางถูกตอง 

3.79 0.862 มาก 

ดานการประชาสัมพันธโดยรวม 3.73 0.802 มาก 
คุณสมบัติหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา

โดยรวม 
3.63 0.582 มาก 

  

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการรบัรูจริงของผูปกครองของนักเรียน
ระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยาที่มีตอคณุสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา ประกอบดวย ดานหลักสูตรและเน้ือหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดาน
คาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลทีต่ั้งของ สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการ
ประชาสัมพันธ พบวาผูปกครองมีการรับรูจริงตอคณุสมบัตหิลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
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เย็นวิทยาโดยรวมอยูในระดบัรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลีย่เทากับ 3.63 เม่ือจําแนกเปนรายดาน 
อธิบายไดดังน้ี 
 ดานหลักสูตรและเนื้อหา ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานหลักสูตรและเนื้อหาโดย
รวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานหลักสูตรและเนื้อหาอยูในระดับรับรูจริงมาก ในเรื่อง 
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการ
ใชภาษาอังกฤษ , เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี และสามารถทําใหบุตร
หลานของทานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54, 3.46 
และ 3.46 ตามลําดับ มีการรับรูจริงอยูในระดับปานกลางในเรื่อง มีความทัดเทียมกันกับสถาบัน
อ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 
 ดานบุคลากรดานการศึกษา ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานบุคลากรดานการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานบุคลากรทางดานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของอยูใน
ระดับรับรูจริงมาก ในเรื่อง ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครอง
ไดเปนอยางดี , ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี และมีการจัดการ
บุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69, 3.60 และ 3.48 
ตามลําดับ มีการรับรูจริงอยูในระดับปานกลางในเรื่อง พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่
เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34  
 ดานคาใชจายของหลักสูตร ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานคาใชจายของหลักสูตร
โดยรวมอยูในระดับรับรูจริงปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานคาใชจายของหลักสูตรอยูในระดับรับรูจริงปานกลาง ใน
เรื่อง ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ 
และเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และ 3.26 
ตามลําดับ 
 ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษา ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานทําเลที่ตั้งของ 
สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับรับรูจริง
มากที่สุด ในเรื่อง สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก , มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน 
และอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.26, 4.21 และ 4.21 ตามลําดับ มีการรับรูจริงอยูในระดับมาก ในเรื่อง มีความปลอดภัยตาง
จากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ, การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัว
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สามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได และสะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09, 4.05 และ 3.65 ตามลําดับ 
 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับรับรูจริงมาก ในเรื่อง 
หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน, หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน, รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย, โรงอาหารมีขนาดที่
เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน, หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรี
ไทย หอง Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย และหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
และเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91, 3.75, 
3.72, 3.68, 3.55 และ 3.53 ตามลําดับ 
 ดานการประชาสัมพันธ ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานการประชาสัมพันธโดยรวมอยู
ในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานการประชาสัมพันธอยูในระดับรับรูจริงมาก ในเรื่อง 
ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและ
สามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง และผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยาง
ครบถวนถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และ 3.68 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผล
ตอหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ของนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผลตอหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
 

แนวโนมพฤติกรรม μ σ 
ระดับแนวโนม
พฤติกรรม 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 3.74 0.871 คาดวาจะบอกตอ 
2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 3.80 0.926 พอใจ 
3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 3.76 0.921 อาจจะสง 

  
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลที่มีผลตอหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เม่ือพิจราณารายขอพบวา  
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1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ผูปกครองมีแนวโนมพฤติกรรมอยู
ในประดับ คาดวาจะบอกตอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษา ผูปกครองมีแนวโนมพฤติกรรมอยู
ในประดับ พอใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ผูปกครองมีแนวโนมพฤติกรรมอยูในประดับ 
อาจจะสงเขาเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 
 
ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและการรับรูจริงของ

ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาตอ
คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา  

 

E P E-P σ การประเมินความพึงพอใจตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
μ1 μ2   

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา      

1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น

วิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ 

ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร 

3.95 3.40 0.55 0.885 ไมพึงพอใจ 

2.  เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดาน
ภาษาไดเปนอยางดี 

3.93 3.46 0.47 0.887 ไมพึงพอใจ 

3.  สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการ
ทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง 

4.06 3.46 0.60 0.905 ไมพึงพอใจ 

4.  สามารถทาํใหบุตรหลานกลาแสดงออก
ในดานการใชภาษาอังกฤษ 

4.07 3.54 0.53 0.902 ไมพึงพอใจ 

ดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม 4.00 3.47 0.54 0.755 ไมพึงพอใจ 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

E P E-P σ การประเมินความพึงพอใจตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
μ1 μ2   

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานบุคลากรทางดานการศกึษา      

5.  มีการจัดการบุคลากรครไูดอยาง
เหมาะสมกับหลักสูตร 

4.04 3.48 0.56 0.987 ไมพึงพอใจ 

6.  ครูมีทักษะการถายทอดความรูดาน
ภาษาไดเปนอยางดี 

4.08 3.60 0.48 0.919 ไมพึงพอใจ 

7.  ครูมีการเอาใจใสตอตวับุตรหลานและ
ใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปน
อยางดี 

4.08 3.69 0.39 1.136 ไมพึงพอใจ 

8.  พนักงานสวนที่เกีย่วของมีการใหขอมูล
ที่เปนประโยชนไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

3.91 3.34 0.57 1.106 ไมพึงพอใจ 

ดานบุคลากรทางดานการศกึษาโดยรวม 4.03 3.53 0.50 0.828 ไมพึงพอใจ 

ดานคาใชจายของหลักสูตร      

9.   เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม
กับคาเทอม 

3.91 3.36 0.55 1.014 ไมพึงพอใจ 

10. ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจาก
หลักสูตรสามญั 

4.07 3.37 0.70 1.083 ไมพึงพอใจ 

ดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม 3.99 3.31 0.68 0.986 ไมพึงพอใจ 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

E P E-P σ การประเมินความพึงพอใจตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
μ1 μ2   

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานทําเลที่ตัง้ของ สถานศึกษา      

11. สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก  4.37 4.26 0.11 0.652 ไมพึงพอใจ 

12. สะดวกและงายในการเดนิทางโดยใช
การขนสงสาธารณะ 

3.89 3.65 0.24 0.913 ไมพึงพอใจ 

13. การจราจรบริเวณโรงเรยีนคลองตวั
สามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได 

4.18 4.05 0.13 0.787 ไมพึงพอใจ 

14. มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตร
หลาน 

4.32 4.21 0.11 0.702 ไมพึงพอใจ 

15. มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียง
ที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตราย
อ่ืนๆ 

4.29 4.09 0.20 0.806 ไมพึงพอใจ 

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและมี
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 

4.29 4.21 0.08 0.689 ไมพึงพอใจ 

ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษาโดยรวม 4.22 4.08 0.14 0.598 ไมพึงพอใจ 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

E P E-P σ การประเมินความพึงพอใจตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
μ1 μ2   

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

17. หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับ
จํานวนนักเรียน 

4.11 3.91 0.20 0.718 ไมพึงพอใจ 

18. หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
และเปนแหลงคนควาหาความรูของ
นักเรียนไดเปนอยางดี 

4.02 3.53 0.49 0.878 ไมพึงพอใจ 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หอง
ดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณ
ที่เพียงพอและทันสมัย 

3.99 3.55 0.44 0.841 ไมพึงพอใจ 

20. หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาล
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

4.09 3.75 0.34 0.762 ไมพึงพอใจ 

21. โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมี
ความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน 

4.13 3.68 0.45 0.815 ไมพึงพอใจ 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความ
ปลอดภัย 

4.24 3.72 0.52 0.966 ไมพึงพอใจ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม 4.10 3.69 0.41 0.650 ไมพึงพอใจ 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

E P E-P σ การประเมินความพึงพอใจตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
μ1 μ2   

ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานการประชาสัมพันธ      

23. ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆได
อยางครบถวนถูกตอง 

4.11 3.68 0.43 0.948 ไมพึงพอใจ 

24. ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรม
ดานสังคมของบุตรหลานและสามารถ
หาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง 

4.21 3.79 0.42 0.839 ไมพึงพอใจ 

ดานการประชาสัมพันธโดยรวม 4.16 3.74 0.42 0.786 ไมพึงพอใจ 

ความพึงพอใจตอคุณสมบัติหลักสตูร
ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยา

โดยรวม 

4.08 3.64 0.45 0.603 ไมพึงพอใจ 

 

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโดยการเปรียบเทยีบความแตกตางระหวาง
ความคาดหวงัและการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
ประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร 
ดานทําเลทีต่ั้งของ สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ พบวา
ผูปกครองมีความพึงพอใจตอคุณสมบัตหิลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยาโดยรวมอยู
ในระดับไมพึงพอใจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ 0.45 เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
 ดานหลักสูตรและเนื้อหา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอดานหลักสูตรและเน้ือหา 

โดยรวมอยูในระดับไมพึงพอใจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ 0.54 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

 ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับไมพึงพอใจ ในเร่ือง หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร, เปน

หลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี, สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการ

ทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง และสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใช

ภาษาอังกฤษ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.55, 0.47, 0.60 และ 0.53 ตามลําดับ 
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 ดานบุคลากรดานการศึกษา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอดานบุคลากรดาน

การศึกษา โดยรวมอยูในระดับไมพึงพอใจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ 0.50 เม่ือพิจารณาราย

ขอพบวา 

 ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับไมพึงพอใจ ในเรื่อง มีการจัดการบุคลากรครูได

อยางเหมาะสมกับหลักสูตร, ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี, ครูมีการ

เอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี และพนักงานสวนที่

เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 

0.56, 0.48, 0.39 และ 0.57 ตามลําดับ 

 ดานคาใชจายของหลักสูตร ผูปกครองมีความพึงพอใจตอดานคาใชจายของหลักสูตร 

โดยรวมอยูในระดับไมพึงพอใจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ 0.68 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

 ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับไมพึงพอใจ ในเรื่อง เน้ือหาของหลักสูตรมีความ

เหมาะสมกับคาเทอม และความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น

จากหลักสูตรสามัญ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.55 และ 0.70 ตามลําดับ 

 ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษา ผูปกครองมีความพึงพอใจตอดานทําเลที่ตั้งของ 

สถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับไมพึงพอใจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ 0.14 เม่ือพิจารณา

รายขอพบวา 

 ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับไมพึงพอใจ ในเร่ือง สามารถเดินทางไปมาได

สะดวก, สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ, การจราจรบริเวณโรงเรียน

คลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได, มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน, มีความ

ปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ และอยูในทําเลที่สงบ

เงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.11, 0.24, 

0.13, 0.11, 0.20 และ 0.08 ตามลําดับ 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูปกครองมีความพึงพอใจตอดานดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก โดยรวมอยูในระดับไมพึงพอใจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ 0.41 เม่ือพิจารณารายขอ

พบวา 

 ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับไมพึงพอใจ ในเรื่อง หองเรียนเพียงพอและ

เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน, หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหา

ความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี, หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound 

Lab มีอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย, หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน, โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน และรถรับสง
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นักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.20, 0.49, 0.44, 0.34, 

0.45 และ 0.52 ตามลําดับ 

 ดานการประชาสัมพันธ ผูปกครองมีความพึงพอใจตอดานการประชาสัมพันธ 

โดยรวมอยูในระดับไมพึงพอใจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ย เทากับ 0.42 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 

 ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับไมพึงพอใจ ในเรื่อง ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสาร

ตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง และผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและ

พฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง โดยมีผลตาง

คาเฉลี่ยเทากับ 0.43 และ 0.42 ตามลําดับ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังตอไปน้ี 

 สมมติฐานขอที่ 1 : ลักษณะดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวนบุตรหลานทีกํ่าลังศึกษา
อยูแตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครองของนักเรียนระดบัอนุบาล
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเยน็วิทยาทีแ่ตกตางกัน 
 แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองจะวิเคราะห 3 ดาน คือ 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 
3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังน้ี 

 เพศ 

สมมติฐานขอที่ 1.1 : ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมแตกตาง
กัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

H0 : ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมไมแตกตางกัน 

H1 : ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติ Independent t-test ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05  
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โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test 

ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 

H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบแสดงดังตาราง 

 

ตาราง 10 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมเพศโดยใช Levene’s Test 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง 
Levene 
Statistic 

df 
Sig.       

(2-tailed) 
1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 0.089 81.053 0.766 
2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 3.466 97.590 0.065 
3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 3.134 100.817 0.079 

 

จากตาราง 10 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมเพศ พบวาแนวโนมพฤติกรรม

ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา, การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.766, 0.065 และ 

0.079 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิงเทากัน จึงใชการ

ทดสอบคา t กรณีความแปรปรวนเทากัน (Equal variances assumed) ผลจากการทดสอบ

แสดงดังตาราง 
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ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของ

นักเรียนอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามเพศ 

 

t-test for Equality of Means 

แนวโนมพฤติกรรม 
เพศ μ σ t df 

Sig.        

(2-tailed) 

ชาย 3.70 0.904 -0.279 81.053 0.781 1.การบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก หญิง 3.75 0.860    

ชาย 3.91 0.830 0.990 97.590 0.325 2. ความพึงพอใจในการ

สงบุตรหลานเขาศึกษา หญิง 3.75 0.968    

ชาย 3.84 0.805 0.712 100.817 0.478 3. การสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต หญิง 3.73 0.973    

 

 จากตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ของนักเรียนอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ

การทดสอบ Independent t-test พบวา 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.781 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอใหญาติพ่ี

นองหรือคนรูจัก ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.325 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลาน

เขาศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.478 ซ่ึงมากกวา 

0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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อายุ 

สมมติฐานขอที่ 1.2  : ผูปกครองมีอายแุตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมแตกตาง
กัน 

 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

H0 : ผูปกครองมีอายุแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมไมแตกตางกัน 

H1 : ผูปกครองมีอายุแตกตางกนั มีแนวโนมพฤติกรรมแตกตางกัน 

  

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุก

กลุมเทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย 

Brown-Forsythe โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 

Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 และ ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 

(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 

Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test 

ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 

H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบแสดงดังตาราง 
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ตาราง 12 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุโดยใช Levene’s Test 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 
Sig.        

(2-tailed) 
1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง
หรือคนรูจัก 

1.514 2 133 0.224 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษา 

0.799 2 133 0.452 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 0.747 2 133 0.476 

 

จากตาราง 12 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมอายุ พบวาแนวโนมพฤติกรรม

ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา, การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.224, 0.452 และ 

0.476 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมอายุเทากัน จึงใชสถิติ F-test ใน

การทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของ

นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามอายุ 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

Sig.        

(2-tailed) 

ระหวางกลุม 2 4.406 2.203 2.988 0.054 

ภายในกลุม 133 98.065 0.737   

1.การบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

รวม 135 102.471    

ระหวางกลุม 2 2.175 1.088 1.536 0.219 

ภายในกลุม 133 94.170 0.708   

2. ความพึงพอใจในการ

สงบุตรหลานเขาศึกษา 

รวม 135 96.346    

ระหวางกลุม 2 2.478 1.239 1.732 0.181 

ภายในกลุม 133 95.161 0.715   

3. การสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต 

รวม 135 97.640    

 

 จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง 

ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามอายุโดยใช

สถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One 

Way ANOVA) สามารถอธิบาย ไดดังน้ี 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.054 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูปกครองมีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอใหญาติพ่ี

นองหรือคนรูจัก ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.219 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ผูปกครองมีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลาน

เขาศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.181 ซ่ึงมากกวา 

0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
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ผูปกครองมีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

ระดับการศึกษา 
สมมติฐานขอที่ 1.3 : ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤตกิรรม

แตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
H0 : ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม ไมแตกตางกัน 
H1 : ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม แตกตางกัน 
 
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุก

กลุมเทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย 

Brown-Forsythe โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 

Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 และ ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 

(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 

Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test 

ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 

H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบแสดงดังตาราง 
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ตาราง 14 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละระดับการศึกษาโดยใช Levene’s     

Test 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 
Sig.        

(2-tailed) 
1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง
หรือคนรูจัก 

2.488 2 133 0.087 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษา 

0.603 2 133 0.549 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 1.178 2 133 0.311 

 

จากตาราง 14 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละระดับการศึกษา พบวาแนวโนม

พฤติกรรมดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา, การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.087, 0.549 

และ 0.311 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละระดับการศึกษาเทากัน จึงใชสถิติ F-

test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของ

นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามระดับ

การศึกษา  

 

แนวโนมพฤติกรรม 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

Sig.        

(2-tailed) 

ระหวางกลุม 2 1.371 0.686 0.902 0.408 

ภายในกลุม 133 101.099 0.760   

1.การบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

รวม 135 102.471    

ระหวางกลุม 2 2.972 1.486 1.754 0.177 

ภายในกลุม 133 112.668 0.847   

2. ความพึงพอใจในการ

สงบุตรหลานเขาศึกษา 

รวม 135 115.640    

ระหวางกลุม 2 2.605 1.303 1.549 0.216 

ภายในกลุม 133 111.865 0.841   

3. การสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต 

รวม 135 114.471    

 

 จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามระดับ

การศึกษาโดยใชสถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 

Variance : One Way ANOVA) สามารถอธิบาย    ไดดังน้ี 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.408 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมการในดานบอกตอ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.177 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.216 ซ่ึงมากกวา 

0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สถานภาพ 

สมมติฐานขอที่ 1.4 : ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม 

แตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

H0 : ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมไมแตกตางกัน 

H1 : ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมแตกตางกัน 

 

เน่ืองจากประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยไมมีสถานภาพโสดผูวิจัยจึงใชสถิติในการ

วิเคราะหใชคาสถิติ Independent t-test ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05  

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test 

ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 

H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบแสดงดังตาราง 

 

ตาราง 16 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตสถานภาพโดยใช Levene’s Test 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
Levene 
Statistic 

df 
Sig.       

(2-tailed) 
1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 0.215 6.544 0.644 
2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 0.052 6.585 0.819 
3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 0.226 6.562 0.636 
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จากตาราง 16 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละสถานภาพ พบวาแนวโนม

พฤติกรรมดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา, การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.644, 0.819 

และ 0.636 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพเทากัน จึงใชการ

ทดสอบคา t กรณีความแปรปรวนเทากัน (Equal variances assumed) ผลการทดสอบแสดงดัง

ตาราง 

 

ตาราง 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของ

นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตาม

สถานภาพ 

 

t-test for Equality of Means 

แนวโนมพฤติกรรม 
สถานภาพ μ σ t df 

Sig.        

(2-tailed) 

สมรส/อยูดวยกัน 3.71 0.861 -1.579 6.544 0.161 1.การบอกตอใหญาติพ่ี

นองหรือคนรูจัก โสด/หมาย/หยา

ราง/แยกกันอยู 

4.29 0.951    

สมรส/อยูดวยกัน 3.77 0.914 -1.751 6.585 0.126 2. ความพึงพอใจใน

การสงบุตรหลานเขา

ศึกษา 

โสด/หมาย/หยา

ราง/แยกกันอยู 

4.43 0.976    

สมรส/อยูดวยกัน 3.75 0.919 -0.642 6.562 0.543 3. การสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต โสด/หมาย/หยา

ราง/แยกกันอยู 

4.00 1.000    

 

 จากตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามสถานภาพ

โดยใชสถิติการทดสอบ Independent t-test สามารถอธิบาย ไดดังน้ี 
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1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.161 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.126 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.543 ซ่ึงมากกวา 

0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 อาชีพ 

สมมติฐานขอที่ 1.5 : ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม แตกตาง

กัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

H0 : ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมไมแตกตางกัน 

H1 : ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมแตกตางกัน 

 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุก

กลุมเทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย 

Brown-Forsythe โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 

Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 และ ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 

(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 

Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test 

ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 
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H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบแสดงดังตาราง 

 

ตาราง 18 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพโดยใช Levene’s Test 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 
Sig.        

(2-tailed) 
1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง
หรือคนรูจัก 

0.358 3 132 0.783 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษา 

1.417 3 132 0.241 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 3.920 3 132 0.067 

 

จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมอาชีพ พบวาแนวโนม

พฤติกรรมดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา, การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.783, 0.241 

และ 0.067 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมอาชีพเทากัน จึงใชสถิติ F-test 

ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของ

นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามอาชีพ 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

Sig.        

(2-tailed) 

ระหวางกลุม 3 1.146 0.382 0.498 0.685 

ภายในกลุม 132 101.325 0.768   

1.การบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

รวม 135 102.471    

ระหวางกลุม 3 0.388 0.129 0.148 0.931 

ภายในกลุม 132 115.252 0.873   

2. ความพึงพอใจในการ

สงบุตรหลานเขาศึกษา 

รวม 135 115.640    

ระหวางกลุม 3 1.004 0.335 0.389 0.761 

ภายในกลุม 132 113.467 0.860   

3. การสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต 

รวม 135 114.471    

 

 จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามอาชีพโดยใช

สถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One 

Way ANOVA) สามารถอธิบาย    ไดดังน้ี 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.685 ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอใหญาติพ่ี

นองหรือคนรูจัก ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.931 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลาน

เขาศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.761 ซ่ึงมากกวา 

0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
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ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 รายไดครอบครัวตอเดือน 

สมมติฐานขอที่ 1.6 : ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนม

พฤติกรรม แตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

H0 : ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม 

ไมแตกตางกัน 

H1 : ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม 

ไมแตกตางกัน 

 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุก

กลุมเทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย 

Brown-Forsythe โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 

Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 และ ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 

(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 

Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

โดยจะกระทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s 

Test ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 

H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบแสดงดังตาราง 
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ตาราง 20 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดครอบครัวตอเดือนโดยใช 

Levene’s Test 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 
Sig.        

(2-tailed) 
1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง
หรือคนรูจัก 

1.091 4 131 0.364 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษา 

1.304 4 131 0.272 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 0.649 4 131 0.629 

 

จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมรายไดครอบครัวตอเดือน 

พบวาแนวโนมพฤติกรรมดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษา, การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.364, 0.272 และ 0.629 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมรายไดครอบครัวตอ

เดือนเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของ

นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามรายได

ครอบครัวตอเดือน 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

Sig.        

(2-tailed) 

ระหวางกลุม 4 6.816 1.704 2.334 0.059 

ภายในกลุม 131 95.655 0.730   

1.การบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

รวม 135 102.471    

ระหวางกลุม 4 7.572 1.893 2.793 0.052 

ภายในกลุม 131 88.774 0.678   

2. ความพึงพอใจในการ

สงบุตรหลานเขาศึกษา 

รวม 135 96.346    

ระหวางกลุม 4 6.304 1.576 2.260 0.066 

ภายในกลุม 131 91.336 0.697   

3. การสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต 

รวม 135 97.640    

 

 จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามรายได

ครอบครัวตอเดือนโดยใชสถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis 

of Variance : One Way ANOVA) สามารถอธิบาย    ไดดังน้ี 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.059 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดาน

การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.052 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.066 ซ่ึงมากกวา 

0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือนแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลาน

เขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู 

สมมติฐานขอที่ 1.7 : จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูของผูปกครองแตกตางกัน

มีแนวโนมพฤติกรรม แตกตางกัน 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

H0 : จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูของผูปกครองแตกตางกัน มีแนวโนม

พฤติกรรม ไมแตกตางกัน 

H1 : จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูของผูปกครองแตกตางกัน มีแนวโนม

พฤติกรรม แตกตางกัน 

 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) เม่ือคาความแปรปรวนของขอมูลทุก

กลุมเทากัน และหากคาความแปรปรวนของทุกกลุมไมเทากันใชการทดสอบความแตกตางดวย 

Brown-Forsythe โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 

Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 และ ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 

(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรือ 

Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test 

ซ่ึงตั้งสมมติฐานดังน้ี 

H0 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

H1 : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผล

การทดสอบแสดงดังตาราง 
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ตาราง 22 แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษา

อยูโดยใช Levene’s Test 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
Levene 
Statistic 

df1 df2 
Sig.        

(2-tailed) 
1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง
หรือคนรูจัก 

0.237 2 133 0.789 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษา 

2.082 2 133 0.129 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 1.376 2 133 0.256 

 

จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษา

อยู พบวาแนวโนมพฤติกรรมดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา, การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.789, 0.129 และ 0.256 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 

(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมจํานวนบุตร

หลานที่กําลังศึกษาอยู เทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 23 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของ

นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตาม จํานวน

บุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู 

 

แนวโนมพฤติกรรม 
แหลงความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

Sig.        

(2-tailed) 

ระหวางกลุม 2 3.062 1.531 2.049 0.133 

ภายในกลุม 133 99.408 0.747   

1.การบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

รวม 135 102.471    

ระหวางกลุม 2 1.517 0.759 0.884 0.416 

ภายในกลุม 133 114.123 0.858   

2. ความพึงพอใจในการ

สงบุตรหลานเขาศึกษา 

รวม 135 115.640    

ระหวางกลุม 2 0.445 0.222 0.260 0.772 

ภายในกลุม 133 114.026 0.857   

3. การสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต 

รวม 135 114.471    

 

 จากตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จําแนกตามจํานวนบุตร

หลานที่กําลังศึกษาอยูโดยใชสถิติการทดสอบดวยคาความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance : One Way ANOVA) สามารถอธิบายไดดังน้ี 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.133 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูปกครองมีจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมใน

ดานการบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.416 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ผูปกครองมีจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานความ

พึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.772 ซ่ึงมากกวา 

0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ผูปกครองมีจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสง

บุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

สมมติฐานขอที่ 2 : ความคาดหวังและการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตร
และเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลกัสูตร ดานทาํเลทีต่ั้งของ
สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ ของผูปกครองของ
นักเรียนระดบัอนุบาลหลกัสูตรภาษาอังกฤษโรงเรยีนอยูเย็นวทิยา แตกตางกัน  

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

H0 : ความคาดหวังและการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเน้ือหา ดาน

บุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ ของ

ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น

วิทยา ไมแตกตางกัน 

H1 : ความคาดหวังและการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเน้ือหา ดาน

บุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ ของ

ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น

วิทยา แตกตางกัน 

 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติ Paired t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยของกลุมประชากรที่ไมเปนอิสระตอกัน (Dependent t-test) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ [Sig. (2-tailed)] มีคานอย

กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 24 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและการรับรูจริง

ประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของ

หลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการ

ประชาสัมพันธ ของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียน

อยูเย็นวิทยา 

 

ความคาดหวัง การรับรูจริง Paired Differences ความคาดหวังและการรบัรูจริงตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา μ σ μ σ t 
Sig.        

(2-tailed) 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา       

1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู

เย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับ

สถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาใน

หลักสูตร 

3.950 0.782 3.400 0.773 7.170** 0.000 

2.  เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดาน
ภาษาไดเปนอยางดี 

3.930 0.752 3.460 0.759 6.256** 0.000 

3.  สามารถทําใหบุตรหลานมี
พัฒนาการทางดานภาษาไดอยาง
ตอเน่ือง 

4.060 0.697 3.460 0.778 7.770** 0.000 

4.  สามารถทาํใหบุตรหลานกลา
แสดงออกในดานการใช
ภาษาอังกฤษ 

4.070 0.781 3.540 0.825 6.843** 0.000 

ดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม 4.001 0.658 3.465 0.669 8.285** 0.000 
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ตาราง 24 (ตอ) 
 

ความคาดหวัง การรับรูจริง Paired Differences ความคาดหวังและการรบัรูจริงตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา μ σ μ σ t 
Sig.        

(2-tailed) 

ดานบุคลากรทางดานการศกึษา       

5.  มีการจัดการบุคลากรครไูดอยาง
เหมาะสมกับหลักสูตร 

4.040 0.806 3.480 0.860 6.692** 0.000 

6.  ครูมีทักษะการถายทอดความรู
ดานภาษาไดเปนอยางดี 

4.080 0.852 3.600 0.828 6.067** 0.000 

7.  ครูมีการเอาใจใสตอตวับุตรหลาน
และใหคําแนะนําตางๆกับ
ผูปกครองไดเปนอยางดี 

4.080 0.852 3.690 0.955 3.999** 0.000 

8.  พนักงานสวนที่เกีย่วของมีการให
ขอมูลที่เปนประโยชนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

3.910 0.821 3.340 0.937 6.045** 0.000 

ดานบุคลากรทางดานการศกึษา
โดยรวม 

4.029 0.724 3.527 0.737 7.068** 0.000 

ดานคาใชจายของหลักสูตร       

9.   เน้ือหาของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับคาเทอม 

3.910 0.821 3.360 0.878 7.528** 0.000 

10. ความคุมคาของความรูที่ไดรับ
เม่ือเปรียบเทยีบกับคาใชจายที่
เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ 

4.070 0.785 3.370 0.901 7.604** 0.000 

ดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม 3.992 0.745 3.312 0.827 8.042** 0.000 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

ความคาดหวัง การรับรูจริง Paired Differences ความคาดหวังและการรบัรูจริงตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา μ σ μ σ t 
Sig.        

(2-tailed) 

ดานทําเลที่ตัง้ของ สถานศึกษา       

11. สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก  4.370 0.876 4.260 0.919 1.974 0.050 

12. สะดวกและงายในการเดนิทาง
โดยใชการขนสงสาธารณะ 

3.890 1.100 3.650 1.138 3.006** 0.003 

13. การจราจรบริเวณโรงเรยีน
คลองตัวสามารถคาดคะเนเวลา
เดินทางได 

4.180 0.888 4.050 0.930 1.061 0.052 

14. มีความสะดวกในการรอ รับ-สง
บุตรหลาน 

4.320 0.884 4.210 0.890 1.710 0.090 

15. มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่
ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะ
หรืออันตรายอื่นๆ 

4.290 0.851 4.090 0.931 2.873** 0.005 

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและมี
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา 

4.290 0.851 4.210 0.818 1.369 0.173 

ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษา
โดยรวม 

4.221 0.780 4.078 0.742 2.794** 0.006 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

ความคาดหวัง การรับรูจริง Paired Differences ความคาดหวังและการรบัรูจริงตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา μ σ μ σ t 
Sig.        

(2-tailed) 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

17. หองเรียนเพียงพอและเหมาะสม
กับจํานวนนักเรียน 

4.110 0.964 3.910 0.962 3.224** 0.002 

18. หองสมุดเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนและเปนแหลงคนควาหา
ความรูของนกัเรียนไดเปนอยางดี 

4.020 0.847 3.530 0.869 6.546** 0.000 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล 
หองดนตรีไทย หอง Sound Lab 
มีอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย 

3.990 0.834 3.550 0.850 6.018** 0.000 

20. หองปฐมพยาบาลและนาง
พยาบาลเพียงพอกับจํานวน
นักเรียน 

4.090 0.775 3.750 0.805 5.175** 0.000 

21. โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมี
ความสะอาดอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

4.130 0.815 3.680 0.849 6.419** 0.000 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมี
ความปลอดภยั 

4.240 0.775 3.720 0.948 6.304** 0.000 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวม 

4.096 0.698 3.691 0.684 7.271** 0.000 
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ตาราง 24 (ตอ) 

 

ความคาดหวัง การรับรูจริง Paired Differences ความคาดหวังและการรบัรูจริงตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา μ σ μ σ t 
Sig.        

(2-tailed) 

ดานการประชาสัมพันธ       

23. ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสาร
ตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง 

4.110 0.814 3.680 0.956 5.248** 0.000 

24. ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรูและ
พฤติกรรมดานสังคมของบุตร
หลานและสามารถหาแนว
ทางแกไขไดอยางถูกตอง 

4.210 0.844 3.790 0.862 5.726** 0.000 

ดานการประชาสัมพันธโดยรวม 4.158 0.783 3.739 0.802 6.211** 0.000 

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม 

4.083 0.615 3.635 0.582 8.649** 0.000 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังและ

การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาของผูปกครอง พบวา 

ความคาดหวังและการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม 

มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาของผูปกครอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรูจริงโดยรวม เม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา 
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 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริง ดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม แตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการ

รับรูจริงโดยรวมในดานหลักสูตรและเนื้อหา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ใน

เรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรู

จริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความ

ทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานหลักสูตรและเนื้อหา 

ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่อง

ของเนื้อหาในหลักสูตร 

2. เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่อง เปนหลักสูตรที่

เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

ผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่องเปนหลักสูตร

ที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี 

3. สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่อง 

สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดาน

หลกัสูตรและเนื้อหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง 

4. สามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่อง 

สามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานหลักสูตรและ

เน้ือหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ 

 ดานบุคลากรดานการศึกษา 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริง ดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูง

กวาการรับรูจริงโดยรวมในดานบุคลากรดานการศึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

5. มีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมีการจัดการ

บุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมีการ

จัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร 

6. ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีทักษะการ

ถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูปกครองมีความคาดหวัง มสูงกวาการรับรูจริง ในดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมี

ทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี 

7. ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี 

มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดาน

การศึกษา ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปน

อยางดี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูง

กวาการรับรูจริง ในดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและให

คําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี 

8. พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม มี

คา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดาน



106 

การศึกษา ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูง

กวาการรับรูจริง ในดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่

เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 ดานคาใชจายของหลักสูตร 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริง ดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม แตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการ

รับรูจริงโดยรวมในดานคาใชจายของหลักสูตร เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

9. เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องเน้ือหาของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

ผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องเน้ือหาของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม 

10. ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตร
สามัญ มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานคาใชจายของ

หลักสูตร ในเรื่องความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจาก

หลักสูตรสามัญ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความ

คาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานคาใชจายของหลักสูตร ในเร่ืองความคุมคาของความรูที่

ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ  

 ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริง ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา

โดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง

โดยรวมสูงกวาการรับรูจริงโดยรวมในดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 
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11. สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.050 ซ่ึงเทากับ 0.05 

น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความ

คาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก 

ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

12. สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่อง

สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ในเรื่องสะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ 

13. การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.052 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ใน

เรื่องการจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได ไมแตกตางกัน ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

14. มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.090 ซ่ึง

มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความสะดวกในการรอ 

รับ-สงบุตรหลาน ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

15. มีความปลอดภัยตางจากพ้ืนที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ มี

คา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ในเร่ืองมีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตราย

อ่ืนๆ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวา

การรับรูจริง ในดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่

จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ  

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.173 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ใน



108 

เรื่องอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริง ดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูง

กวาการรับรูจริงโดยรวมในดานสิ่งอํานวยความสะดวก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

17. หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.002 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองเรียน

เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่อง

หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

18. หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนได
เปนอยางดี มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก ในเรื่องหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรู

ของนักเรียนไดเปนอยางดี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมี

ความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองสมุดเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอ

และทันสมัย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab   

มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

ผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเร่ืองหอง

นาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย 

20. หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเร่ืองหองปฐม

พยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ใน

เรื่องหองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

21. โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเร่ือง

โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก ในเรื่องโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑ

มาตรฐาน 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถรับสง

นักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

ผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถรับสง

นักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย 

 ดานการประชาสัมพันธ 
 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธโดยรวม มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริง ดานการประชาสัมพันธโดยรวม แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรู

จริงโดยรวมในดานดานการประชาสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

23. ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครอง

ไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง สูงกวาการรับรูจริง ในดานการประชาสัมพันธ ในเรื่อง

ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง 
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24. ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของ
บุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา ความคาดหวังและการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขได

อยางถูกตอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวัง 

สูงกวาการรับรูจริง ในดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง 

 

สมมติฐานขอที่ 3 : การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดาน
บุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตัง้ของสถานศึกษา ดาน
สิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
เย็นวิทยา  

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองจะวิเคราะห 3 ดานคือ 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

H0 : การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดาน

การศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ ไมมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง 

H1 : การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดาน

การศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครอง 

 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคาระดับ นัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ

สมมติฐานดังตาราง ตอไปน้ี 

 

ตาราง 25 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและ

เน้ือหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยู

เย็นวิทยา ในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพี่นองหรือคนรูจัก 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา      

1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความ

ทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ 

ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร 

136 0.490** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

2.  เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการ

เรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี 

136 0.568** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

3.  สามารถทําใหบุตรหลานมี

พัฒนาการทางดานภาษาได

อยางตอเน่ือง 

136 0.529** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

4.  สามารถทําใหบุตรหลาน

กลาแสดงออกในดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

136 0.488** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา
โดยรวม 

136 0.606** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพี่นองหรือคนรูจัก 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานบุคลากรดานการศึกษา      

5.  มีการจัดการบุคลากรครไูด

อยางเหมาะสมกับหลักสูตร 

136 0.536** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

6.  ครูมีทักษะการถายทอด

ความรูดานภาษาไดเปนอยาง

ดี 

136 0.521** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

7.  ครูมีการเอาใจใสตอตวับุตร

หลานและใหคําแนะนําตางๆ

กับผูปกครองไดเปนอยางดี 

136 0.426** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

8.  พนักงานสวนที่เกีย่วของมี

การใหขอมูลที่เปนประโยชน

ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

136 0.465** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดานบุคลากรดานการศึกษา
โดยรวม 

136 0.589** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานคาใชจายของหลักสูตร      

9.   เน้ือหาของหลักสูตรมี

ความเหมาะสมกับคาเทอม 

136 0.526** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

10. ความคุมคาของความรูที่

ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับ

คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจาก

หลักสูตรสามญั 

136 0.549** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานคาใชจายของหลักสูตร
โดยรวม 

136 0.578** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพี่นองหรือคนรูจัก 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานทําเลทีต่ั้งของ
สถานศึกษา 

     

11. สามารถเดินทางไปมาได

สะดวก 

136 0.206* 0.016 ต่ํา เดียวกัน 

12. สะดวกและงายในการ

เดินทางโดยใชการขนสง

สาธารณะ 

136 0.131 0.123 ไมมีความสัมพันธ - 

13. การจราจรบริเวณโรงเรยีน

คลองตัวสามารถคาดคะเน

เวลาเดินทางได 

136 0.218* 0.011 ต่ํา เดียวกัน 

14. มีความสะดวกในการรอ 

รับ-สงบุตรหลาน 

136 0.207* 0.016 ต่ํา เดียวกัน 

15. มีความปลอดภัยตางจาก

พ้ืนที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิด

มลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ 

136 0.248** 0.004 ต่ํา เดียวกัน 

16. อยูในทําเลที่สงบเงยีบและ

มีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ

สถานศึกษา 

136 0.233** 0.006 ต่ํา เดียวกัน 

ดานทําเลทีต่ั้งของ
สถานศึกษาโดยรวม 

136 0.258** 0.002 ต่ํา เดียวกัน 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพี่นองหรือคนรูจัก 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

17. หองเรียนเพียงพอและ

เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

136 0.414** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

18. หองสมุดเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียนและเปนแหลง

คนควาหาความรูของนักเรียน

ไดเปนอยางดี 

136 0.470** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรี

สากล หองดนตรีไทย หอง 

Sound Lab มีอุกรณที่

เพียงพอและทันสมัย 

136 0.498** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

20. หองปฐมพยาบาลและนาง

พยาบาลเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน 

136 0.401** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

21. โรงอาหารมีขนาดที่

เพียงพอและมีความสะอาดอยู

ในเกณฑมาตรฐาน 

136 0.437** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอ

และมีความปลอดภัย 

136 0.430** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวม 

136 0.568** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
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ตาราง 25 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพี่นองหรือคนรูจัก 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานการประชาสัมพันธ      

23. ผูปกครองไดรับขอมูล

ขาวสารตางๆไดอยาง

ครบถวนถูกตอง 

136 0.397** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

24. ผูปกครองไดรับขอมูล

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการเรียนรู

และพฤติกรรมดานสังคมของ

บุตรหลานและสามารถหาแนว

ทางแกไขไดอยางถูกตอง 

136 0.391** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานการประชาสัมพันธ
โดยรวม 

136 0.446** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา

โดยรวม 

136 0.645** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูจริงประกอบดวย ดาน

หลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวา

การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวมกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมีคามีคา Sig. 

(2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น

วิทยาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.645 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 

 การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.606 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมี

การรับรูดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการ

บอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ใน

เรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตร

และเนื้อหา ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบัน

อ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.490 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา 
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ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่อง

ของเนื้อหาในหลักสูตร มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจักมากขึ้น 

2. เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดาน

ภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.568 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องเปน

หลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอก

ตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

3. สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตร

หลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.529 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริง

ดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยาง

ตอเน่ือง มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก

มากขึ้น 

4. สามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตร

หลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.488 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริง

ดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใช

ภาษาอังกฤษ มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคน

รูจักมากขึ้น 

 ดานบุคลากรดานการศึกษา 
 การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมีคามีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.589 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมี

การรับรูดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

5. มีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมีการจัดการบุคลากรครูไดอยาง

เหมาะสมกับหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอ

ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.536 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานบุคลากรดาน

การศึกษา ในเรื่องมีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร มาก จะมีแนวโนม

พฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

6. ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีทักษะการถายทอดความรู

ดานภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอ
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ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.521 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานบุคลากรดาน

การศึกษา ในเรื่องครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนม

พฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

7. ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี 

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มี

คา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมี

การเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี มีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.426 แสดง

วา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลาน

และใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอก

ตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

8. พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มี

คา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่อง

พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.465 แสดง

วา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการให

ขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอ

ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 
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 ดานคาใชจายของหลักสูตร 
 การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมีคามีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.578 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมี

การรับรูดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

9. เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องเน้ือหาของหลักสูตรมีความ

เหมาะสมกับคาเทอม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.526 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่อง

เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอก

ตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

10. ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตร
สามัญ กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคน

รูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่อง

ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.549 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องความคุมคาของความรูที่
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ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมใน

ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

 ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 
 การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.002 

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.258 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการ

รับรูดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

11. สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการ

บอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.016 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.206 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการ

รับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก มาก จะมี

แนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

12. สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ กับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.123 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสะดวกและงายในการ

เดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอ

ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

13. การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.011 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
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ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องการจราจร

บริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.218 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการ

รับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องการจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถ

คาดคะเนเวลาเดินทางได มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ี

นองหรือคนรูจักมากขึ้น 

14. มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.016 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน 

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.207 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเร่ืองมีความสะดวกในการรอ รับ-สง

บุตรหลาน มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก

มากขึ้น 

15. มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ กับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.004 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความ

ปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.248 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการ

รับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความปลอดภัยตางจากพ้ืนที่ขางเคียงที่จะ

กอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพ

ใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 
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16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา กับแนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.006 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องอยูในทําเลที่

สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.233 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดาน

ทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ

สถานศึกษา มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคน

รูจักมากขึ้น 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.568 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดาน

สิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอ

ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

17. หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองเรียนเพียงพอและเหมาะสม

กับจํานวนนักเรียน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.414 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่อง
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หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการ

บอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

18. หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนได
เปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ใน

เร่ืองหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปน

อยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพให

ญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) เทากับ 0.470 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองสมุดเพียงพอ

กับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนม

พฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพให

ญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณ

ที่เพียงพอและทันสมัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอ

ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.498 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจักมากขึ้น 

20. หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองปฐมพยาบาล

และนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ
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ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.401 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริง

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก

มากขึ้น 

21. โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องโรงอาหารมีขนาดที่

เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.437 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริง

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑ

มาตรฐาน มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก

มากขึ้น 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถรับสงนักเรียนเพียงพอและมี

ความปลอดภัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.430 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถ

รับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

 ดานการประชาสัมพันธ 
 การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอย
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กวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.446 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดาน

การประชาสัมพันธโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

23. ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง กับแนวโนมพฤติกรรม
ของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเร่ืองผูปกครองไดรับขอมูลขาวสาร

ตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการ

บอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.397 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ 

ในเร่ืองผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง มาก จะมีแนวโนม

พฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักมากขึ้น 

24. ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของ
บุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.391 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนว

ทางแกไขไดอยางถูกตอง มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ี

นองหรือคนรูจักมากขึ้น 
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ตาราง 26 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและ

เน้ือหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยู

เย็นวิทยา ในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพงึพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษา 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา      

1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความ

ทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ 

ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร 

136 0.507** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

2.  เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการ

เรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี 

136 0.541** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

3.  สามารถทําใหบุตรหลานมี

พัฒนาการทางดานภาษาได

อยางตอเน่ือง 

136 0.560** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

4.  สามารถทําใหบุตรหลาน

กลาแสดงออกในดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

136 0.491** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา
โดยรวม 

136 0.613** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 

 



128 

ตาราง 26 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพงึพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษา 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานบุคลากรดานการศึกษา      

5.  มีการจัดการบุคลากรครไูด

อยางเหมาะสมกับหลักสูตร 

136 0.592** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

6.  ครูมีทักษะการถายทอด

ความรูดานภาษาไดเปนอยาง

ดี 

136 0.555** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

7.  ครูมีการเอาใจใสตอตวับุตร

หลานและใหคําแนะนําตางๆ

กับผูปกครองไดเปนอยางดี 

136 0.479** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

8.  พนักงานสวนที่เกีย่วของมี

การใหขอมูลที่เปนประโยชน

ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

136 0.425** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดานบุคลากรดานการศึกษา
โดยรวม 

136 0.619** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานคาใชจายของหลักสูตร      

9.   เน้ือหาของหลักสูตรมี

ความเหมาะสมกับคาเทอม 
136 0.508** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

10. ความคุมคาของความรูที่

ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับ

คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจาก

หลักสูตรสามญั 

136 0.623** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานคาใชจายของหลักสูตร
โดยรวม 

136 0.609** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
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ตาราง 26 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพงึพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษา 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานทําเลทีต่ั้งของ
สถานศึกษา 

     

11. สามารถเดินทางไปมาได

สะดวก 

136 0.142 0.099 ไมมีความสัมพันธ

กัน 

- 

12. สะดวกและงายในการ

เดินทางโดยใชการขนสง

สาธารณะ 

136 0.127 0.142 ไมมีความสัมพันธ

กัน 

- 

13. การจราจรบริเวณโรงเรยีน

คลองตัวสามารถคาดคะเน

เวลาเดินทางได 

136 0.273** 0.001 ต่ํา เดียวกัน 

14. มีความสะดวกในการรอ 

รับ-สงบุตรหลาน 

136 0.188* 0.029 ต่ํา เดียวกัน 

15. มีความปลอดภัยตางจาก

พ้ืนที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิด

มลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ 

136 0.148 0.086 ไมมีความสัมพันธ

กัน 

- 

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและ

มีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ

สถานศึกษา 

136 0.181* 0.035 ต่ํา เดียวกัน 

ดานทําเลทีต่ั้งของ
สถานศึกษาโดยรวม 

136 0.220* 0.010 ต่ํา เดียวกัน 
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ตาราง 26 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพงึพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษา 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

17. หองเรียนเพียงพอและ

เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 
136 0.285** 0.001 ต่ํา เดียวกัน 

18. หองสมุดเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียนและเปนแหลง

คนควาหาความรูของนักเรียน

ไดเปนอยางดี 

136 0.445** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรี

สากล หองดนตรีไทย หอง 

Sound Lab มีอุกรณที่

เพียงพอและทันสมัย 

136 0.438** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

20. หองปฐมพยาบาลและนาง

พยาบาลเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน 

136 0.438** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

21. โรงอาหารมีขนาดที่

เพียงพอและมีความสะอาดอยู

ในเกณฑมาตรฐาน 

136 0.433** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอ

และมีความปลอดภัย 

136 0.367** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวม 

136 0.514** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
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ตาราง 26 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพงึพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษา 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานการประชาสัมพันธ      

23. ผูปกครองไดรับขอมูล

ขาวสารตางๆไดอยาง

ครบถวนถูกตอง 

136 0.394** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

24. ผูปกครองไดรับขอมูล

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการเรียนรู

และพฤติกรรมดานสังคมของ

บุตรหลานและสามารถหาแนว

ทางแกไขไดอยางถูกตอง 

136 0.388** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานการประชาสัมพันธ
โดยรวม 

136 0.443** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา

โดยรวม 

136 0.641** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูจริงประกอบดวย ดาน

หลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา ดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวา

การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวมกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคามีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น

วิทยาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการ

สงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) เทากับ 0.641 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น

วิทยาโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา มากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 

 การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.613 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานหลักสูตรและ

เน้ือหาโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษามากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ใน

เรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตร

และเนื้อหา ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบัน

อ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.507 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา 
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ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่อง

ของเนื้อหาในหลักสูตร มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลาน

เขาศึกษามากขึ้น 

2. เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดาน

ภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.541 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องเปน

หลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

3. สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตร

หลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.560 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตร

และเนื้อหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเนื่อง มาก จะ

มีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

4. สามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตร

หลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.491 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
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เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตร

และเนื้อหา ในเร่ืองสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มาก จะมี

แนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

ดานบุคลากรดานการศึกษา 
การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.619 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานบุคลากรดาน

การศึกษาโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

5. มีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมีการจัดการบุคลากรครูไดอยาง

เหมาะสมกับหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.592 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมี

การจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความ

พึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

6. ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีทักษะการถายทอดความรู

ดานภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.555 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมี

ทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

7. ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี 

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีการเอา

ใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.479 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมี

การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและให

คําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

8. พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องพนักงาน

สวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.425 แสดงวา ตัว

แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมี

การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปน

ประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

ดานคาใชจายของหลักสูตร 
การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ
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ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.609 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานคาใชจายของ

หลักสูตรโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

9. เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องเน้ือหาของหลักสูตรมีความ

เหมาะสมกับคาเทอม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.508 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่อง

เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

10. ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตร
สามัญ กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องความ

คุมคาของความรูที่ได รับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่ เ พ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.623 

แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือ

เปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดาน

ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 
การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.010 ซ่ึง

นอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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วา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.220 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานทําเล

ที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

11. สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความ

พึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.099 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ัน

คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดาน

ทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก ไมมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

12. สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ กับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.142 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสะดวกและงายในการเดินทาง

โดยใชการขนสงสาธารณะ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความ

พึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

13. การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องการจราจร

บริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.273 แสดงวา ตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดาน

ทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องการจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลา

เดินทางได มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามาก

ขึ้น 
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14. มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.029 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.188 

แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเร่ืองมีความสะดวกในการรอ รับ-สง

บุตรหลาน มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามาก

ขึ้น 

15. มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ กับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. 

(2-tailed) เทากับ 0.086 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความ

ปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ ไมมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถติิ 0.05  

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา กับแนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.035 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องอยูในทําเลที่

สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.181 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดาน

ทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ

สถานศึกษา มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา

มากขึ้น 
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ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.514 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

17. หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองเรียนเพียงพอและเหมาะสม

กับจํานวนนักเรียน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.285 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองเรียน

เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

18. หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนได
เปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่อง

หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี 

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลาน

เขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.445 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเร่ืองหองสมุดเพียงพอกับ
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จํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนม

พฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.438 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหอง

นาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย 

มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

20. หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองปฐมพยาบาล

และนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.438 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ในเรื่องหองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มาก จะมี

แนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

21. โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องโรงอาหารมีขนาดที่

เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.433 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
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เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ในเรื่องโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มาก 

จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถรับสงนักเรียนเพียงพอและมี

ความปลอดภัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.367 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถ

รับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

ดานการประชาสัมพันธ 
การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานการประชาสัมพันธโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.443 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานการประชาสัมพันธ

โดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลาน

เขาศึกษามากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

23. ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง กับแนวโนมพฤติกรรม
ของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 

0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเร่ืองผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆ

ไดอยางครบถวนถูกตอง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.394 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่อง

ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมใน

ดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 

24. ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของ
บุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและ

พฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.388 

แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง 

มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษามากขึ้น 
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ตาราง 27 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและ

เน้ือหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยู

เย็นวิทยา ในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบตุรหลาน

เขาเรียนในอนาคต 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา      

1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความ

ทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ 

ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร 

136 0.472** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

2.  เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการ

เรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี 

136 0.534** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

3.  สามารถทําใหบุตรหลานมี

พัฒนาการทางดานภาษาได

อยางตอเน่ือง 

136 0.541** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

4.  สามารถทําใหบุตรหลาน

กลาแสดงออกในดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

136 0.491** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา
โดยรวม 

136 0.596** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

 

 

 



144 

ตาราง 27 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบตุรหลาน

เขาเรียนในอนาคต 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานบุคลากรดานการศึกษา      

5.  มีการจัดการบุคลากรครไูด

อยางเหมาะสมกับหลักสูตร 

136 0.576** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

6.  ครูมีทักษะการถายทอด

ความรูดานภาษาไดเปนอยาง

ดี 

136 0.539** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

7.  ครูมีการเอาใจใสตอตวับุตร

หลานและใหคําแนะนําตางๆ

กับผูปกครองไดเปนอยางดี 

136 0.490** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

8.  พนักงานสวนที่เกีย่วของมี

การใหขอมูลที่เปนประโยชน

ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

136 0.410** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดานบุคลากรดานการศึกษา
โดยรวม 

136 0.609** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานคาใชจายของหลักสูตร      

9.   เน้ือหาของหลักสูตรมี

ความเหมาะสมกับคาเทอม 

136 0.506** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

10. ความคุมคาของความรูที่

ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับ

คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจาก

หลักสูตรสามญั 

136 0.618** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานคาใชจายของหลักสูตร
โดยรวม 

136 0.604** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
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ตาราง 27 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบตุรหลาน

เขาเรียนในอนาคต 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานทําเลทีต่ั้งของ
สถานศึกษา 

     

11. สามารถเดินทางไปมาได

สะดวก 

136 0.113 0.189 ต่ํา เดียวกัน 

12. สะดวกและงายในการ

เดินทางโดยใชการขนสง

สาธารณะ 

136 0.181* 0.035 ต่ํา เดียวกัน 

13. การจราจรบริเวณโรงเรยีน

คลองตัวสามารถคาดคะเน

เวลาเดินทางได 

136 0.238** 0.005 ต่ํา เดียวกัน 

14. มีความสะดวกในการรอ 

รับ-สงบุตรหลาน 

136 0.145 0.093 ต่ํา เดียวกัน 

15. มีความปลอดภัยตางจาก

พ้ืนที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิด

มลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ 

136 0.107 0.217 ต่ํา เดียวกัน 

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและ

มีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ

สถานศึกษา 

136 0.112 0.192 ต่ํา เดียวกัน 

ดานทําเลทีต่ั้งของ
สถานศึกษาโดยรวม 

136 0.191* 0.026 ต่ํา เดียวกัน 
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ตาราง 27 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบตุรหลาน

เขาเรียนในอนาคต 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

17. หองเรียนเพียงพอและ

เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

136 0.241** 0.005 ต่ํา เดียวกัน 

18. หองสมุดเพียงพอกับ

จํานวนนักเรียนและเปนแหลง

คนควาหาความรูของนักเรียน

ไดเปนอยางดี 

136 0.424** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรี

สากล หองดนตรีไทย หอง 

Sound Lab มีอุกรณที่

เพียงพอและทันสมัย 

136 0.409** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

20. หองปฐมพยาบาลและนาง

พยาบาลเพียงพอกับจํานวน

นักเรียน 

136 0.360** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

21. โรงอาหารมีขนาดที่

เพียงพอและมีความสะอาดอยู

ในเกณฑมาตรฐาน 

136 0.302** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอ

และมีความปลอดภัย 

136 0.353** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวม 

136 0.445** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 
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ตาราง 27 (ตอ) 

 

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบตุรหลาน

เขาเรียนในอนาคต 
การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
n r Sig.       

(2-tailed) 

ระดับ

ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

ดานการประชาสัมพันธ      

23. ผูปกครองไดรับขอมูล

ขาวสารตางๆไดอยาง

ครบถวนถูกตอง 

136 0.423** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

24. ผูปกครองไดรับขอมูล

เกี่ยวกับพฤตกิรรมการเรียนรู

และพฤติกรรมดานสังคมของ

บุตรหลานและสามารถหาแนว

ทางแกไขไดอยางถูกตอง 

136 0.389** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

ดานการประชาสัมพันธ
โดยรวม 

136 0.461** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

การรับรูจริงตอคุณสมบตัิ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา

โดยรวม 

136 0.619** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูจริงประกอบดวย ดาน

หลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ดวยสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยาง
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งายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) พบวาการรับรูจริงตอ

คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.619 แสดง

วา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม มาก 

จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มากขึ้น เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 

การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานดานหลักสูตรและเน้ือหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.596 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานหลักสูตรและเนื้อหา

โดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต

มากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ใน

เรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา 

ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่อง

ของเนื้อหาในหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตร

หลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) เทากับ 0.472 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องหลักสูตร
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ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาใน

หลักสูตร มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

2. เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปน

อยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.534 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการ

เรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคตมากขึ้น 

3. สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานมี

พัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.541 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา 

ในเร่ืองสามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง มาก จะมีแนวโนม

พฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

4. สามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานกลา

แสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.491 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา 
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ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มาก จะมีแนวโนม

พฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

ดานบุคลากรดานการศึกษา 
การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.609 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานบุคลากรดานการศึกษา

โดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต

มากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

5. มีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับ

หลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.576 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมีการจัดการบุคลากรครู

ไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคตมากขึ้น 

6. ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาได

เปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ 0.539 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีทักษะการ
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ถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลาน

เขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

7. ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี 

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีการเอาใจใส

ตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.490 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริง

ดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับ

ผูปกครองไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคตมากขึ้น 

8. พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม 

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเร่ืองพนักงานสวนที่

เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.410 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริง

ดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนได

อยางถูกตองเหมาะสม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต

มากขึ้น 

ดานคาใชจายของหลักสูตร 
การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.604 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานคาใชจายของหลักสูตร

โดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต

มากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

9. เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องเน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคา

เทอม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.506 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องเน้ือหาของหลักสูตรมี

ความเหมาะสมกับคาเทอม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคตมากขึ้น 

10. ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตร
สามัญ กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา 

Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องความคุมคา

ของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.618 แสดงวา ตัวแปรทั้งสอง

มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริง

ดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่

เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคตมากขึ้น 

ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 
การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง

ในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.026 ซ่ึงนอยกวา 

0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง
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ในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.191 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา

โดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต

มากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

11. สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสง

บุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.189 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 

ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดาน

ทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก ไมมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05  

12. สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ กับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.035 

ซ่ึงนอยกวากวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสะดวกและงายในการเดินทาง

โดยใชการขนสงสาธารณะ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสง

บุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.181 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสะดวก

และงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสง

บุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

13. การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องการจราจรบริเวณ

โรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.238 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไป

ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของ



154 

สถานศึกษา ในเรื่องการจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได มาก 

จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

14. มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.093 ซ่ึงมากกวา 0.05 

น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริง

ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน ไมมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

15. มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ กับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-

tailed) เทากับ 0.217 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความ

ปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ ไมมีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05  

16. อยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา กับแนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.192 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องอยูในทําเลที่สงบเงียบ

และมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 

0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรู

จริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.445 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานดานสิ่งอํานวยความ
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สะดวกโดยรวม มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคตมากขึ้น เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

17. หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.005 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวน

นักเรียน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.241 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับ

จํานวนนักเรียน มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

18. หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนได
เปนอยางดี กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มี

คา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่อง

หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี 

มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.424 แสดง

วา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน

และเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดาน

การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

19. หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากบั 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่อง

หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่เพียงพอและ

ทันสมัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.409 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรี

สากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย มาก จะมีแนวโนม

พฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

20. หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองปฐมพยาบาลและนาง

พยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.360 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ในเรื่องหองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มาก จะมี

แนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

21. โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน กับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) หมายความวา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอ

และมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.302 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ในเร่ืองโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มาก จะมี

แนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 

22. รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย กับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึง

นอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความ

วา การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความ

ปลอดภัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

0.353 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถรับสงนักเรียน

เพียงพอและมีความปลอดภัย มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคตมากขึ้น 

ดานการประชาสัมพันธ 
การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธโดยรวมกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคามีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 

น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริง

ดานการประชาสัมพันธโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการ

สงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.461 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูดานการประชาสัมพันธโดยรวม มาก จะมี

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา 

23. ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง กับแนวโนมพฤติกรรม
ของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 

ซ่ึงนอยกวา 0.01 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเร่ืองผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆ

ไดอยางครบถวนถูกตอง มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตร

หลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) เทากับ 0.423 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง กลาวคือ ถาผูปกครองมีการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูล

ขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคตมากขึ้น 

24. ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของ
บุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองใน

ดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.01 

น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การรับรูจริง

ดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและ

พฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.389 แสดง

วา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา

ผูปกครองมีการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง 

มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคตมากขึ้น 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 28 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 

1. ลักษณะดานประชากรศาสตรไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวนบุตรหลานที่
กําลังศึกษาอยูแตกตางกันมีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น
วิทยาที่แตกตางกัน 

  

1.1 ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

t-test 

t-test 

t-test 

1.2 ผูปกครองมีอายุแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรมแตกตางกัน 

 
 

 
 

แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 
ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 
F-test 
F-test 
F-test 

1.3 ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกันมี

แนวโนมพฤติกรรมแตกตางกัน  

 

 

 

 

แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

F-test 

F-test 

F-test 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 

1.4 ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกันมี

แนวโนมพฤติกรรม แตกตางกัน 

 

 

 

 

แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

t-test 

t-test 

t-test 

1.5 ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนม

พฤติกรรม แตกตางกัน 

 

 

 

 

 แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 
3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

F-test 

F-test 

F-test 

1.6 ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือน
แตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม แตกตางกัน  

 

 

 

 

แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

F-test 

F-test 

F-test 

1.7 จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูของ
ผูปกครองแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม 
แตกตางกัน  

 

 

 

 

 

 

แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 
3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 

F-test 

F-test 

F-test 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 
2. ความคาดหวังและการรับรูจริงประกอบดวย 
ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดาน
การศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดาน
ทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา  ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ ของ
ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา แตกตาง
กัน 

  

ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและ
เน้ือหา 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
 

Paired t-test 

ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดาน
การศึกษา 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
 

Paired t-test 

ความคาดหวังและการรับรูจริงดานคาใชจายของ
หลักสูตร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
 

Paired t-test 

ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของ
สถานศึกษา 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
 

Paired t-test 

ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

สอดคลองกับสมมติฐาน 
 

Paired t-test 

ค ว า มค า ดห วั ง แ ล ะ ก า ร รั บ รู จ ริ งด า น ก า ร
ประชาสัมพันธ 

สอดคลองกับสมมติฐาน Paired t-test 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สถิติที่ใช 

3. การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและ
เน้ือหา  ดานบุคลากรดานการศึกษา  ดาน
คาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของ
สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ
ดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับ
แนวโนมพฤติกรรมของ ผู ปกครองของ
นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

  

การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา   
แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
Pearson 

Correlation 

การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา   

แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
Pearson 

Correlation 

การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร   
แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
Pearson 

Correlation 

 

 

 



163 

ตาราง 28 (ตอ) 
 

สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช 
การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา   
แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
Pearson 

Correlation 

การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
Pearson 

Correlation 

การรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ   
แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง คือ 

1. การบอกตอใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
Pearson 

Correlation 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษา ความคาดหวังและการรับรูจริงของคุณภาพในดานตางๆ

ของสถานศึกษาซึ่งมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลที่ศึดษา

ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถชวยใหผูบริหารของสถาบันการศึกษา

เขาใจถึงความคาดหวังและความตองการที่แทจริงของผูปกครอง เพ่ือที่เปนประโยชนตอองคกร

ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความ

คาดหวังของผูปกครอง นอกจากนี้ยังเปนประโยชนแกผูบริหารโรงเรียนในการวางแผนดาน   

กลยุทธการสงเสริมการตลาดและการจัดการ ไปสูกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางเหมาะสม โดยจะ

สงผลใหผูประกอบการประสบผลความสําเร็จ และรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มสวนครองตลาดให

สามารถเขาสูตลาดการแขงขันไดอยางทัดเทียมคูแขงขัน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลตอแนวโนมพฤตกิรรมของ
ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรยีนอยูเยน็วิทยา เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจโดยเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับการรับรูจริง
ของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูจริงตอคุณภาพดานตางๆกับแนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลกัสูตรภาษาองักฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเพ่ือปรับปรุงคุณภาพในดานตางๆใหดียิ่งขึ้น 
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ความสําคัญของการวิจัย 

การศึกษาทศันคติและความพึงพอใจของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวทิยาจะชวยใหทราบถึงคุณภาพในดานตางๆของ
โรงเรียนในมุมมองของผูปกครองซึ่งเปนผูตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาใหกบันัเรียน โดยผล
การวิเคราะหจะชวยใหใหเขาใจถึงความคาดหวังและความรับรูของผูปกครองตอคุณภาพทาง
การศึกษา รวมทั้งทราบถึงคุณภาพการบริการในดานตางๆ ที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจใน
การใชบริการของผูปกครองและผูเรียน ขอมูลจากการวิจัยจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการ
ใหบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแกผูเรียนและผูปกครอง นอกจากนั้นขอมูลที่ไดยัง
สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพใหบริการใหดียิ่งขึ้น และใชเปนขอมูล
สนับสนุนการวางแผนกลยทุธทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหโรงเรียนมีผลการ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

1. ลักษณะดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวนบุตรหลานที่กาํลังศึกษาอยูแตกตางกันมีผลตอแนวโนม
พฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลกัสูตรภาษาองักฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา
ที่แตกตางกัน 

2. ความคาดหวงัและการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากร
ดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสตูร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานการประชาสัมพันธ ของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา แตกตางกัน  

3. การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา 
ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลทีต่ั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน
การประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา  
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาที่กําลงัศึกษาอยู ปการศึกษา 2549 จํานวน 136 คน 
เน่ืองจากประชากรทั้งหมดมีจํานวนคอนขางนอยจึงศึกษาวิจัยจํานวนประชากรทั้งหมด       
(ฝายทรัพยากรมนุษย โรงเรียนอยูเย็นวิทยา.  2549) 
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การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม

(Questionnaire)  ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้น ประกอบดวยคําถาม 3 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 เปนขอมูลทางดานลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวนบุตรหลานที่กําลัง

ศึกษาอยู จํานวน 7 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด (Close-ended response 

question) มีคําตอบใหเลือก 2 คําตอบ (Dichotomous question) และคําถามที่มีหลายคําตอบ

ใหเลือก (Multiple choices question)  

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูจริงตอการบริการดาน

การศึกษาของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา แบงเปน 2 สวน โดยใชคําถามเดียวกันทั้งในดานความ

คาดหวังและการรับรูจริง โดยสดมภทางซายเปนความคาดหวัง และสดมภทางขวาเปนการรับรู

จริงของผูปกครองที่มีตอการบริการดานการศึกษาของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา มีคําถามจํานวน 24 

ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบ Semantic differential scale ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร

ภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ 

 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียน

ระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา จํานวน 3 ขอ ลักษณะคําถามเปน

แบบ Semantic differential scale ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 

5 ระดับ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ 

ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากประชากร จํานวน 136 คน โดยสง
แบบสอบถามผานทางนักเรียนเพ่ือนําไปใหผูปกครองและสงแบบสอบถามใหกับผูปกครอง
โดยตรง 

2. ขอมูลทุติยภูมิ 

 ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไวทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน 

ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 การจัดกระทําขอมูล 

 เม่ือไดแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังน้ี 

1. การตรวจสอบแบบสอบถาม (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถามแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได

กําหนดรหัสไวลวงหนา 

3. การประมวลผลขอมูลที่ลงรหัสแลวไดนํามาบันทึกโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการ
ประมวลผลขอมูลซ่ึงใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic 

Package for Social Science หรือ SPSS)  เพ่ือวิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชวิเคราะห
ขอมูลเพ่ืออธิบายลักษณะประชากร 
  1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 
ลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได
ครอบครัวตอเดือน และจํานวนบตุรหลานที่กําลังศึกษาอยู  

 1.2 คาเฉลี่ย (Mean :μ ) ใชวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสวนที ่2 ความ
คาดหวังและการรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรยีน
อยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และสวนที ่3 แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง 

 1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation : σ) ใชวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามสวนที่ 2 ความคาดหวังและการรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และสวนที่ 3 
แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง  
 2.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชวิเคราะหขอมูล
เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 2.1 สถิติ Independent t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ประชากร 2 กลุม ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ 
 2.2 สถิติ F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรมากกวา 2 กลุม ใช
ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดาน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดครอบครัวตอเดือน 
และจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทํา
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การทดสอบเปนรายคู โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร 
 2.3 สถิติ Paired t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ประชากรที่ไมเปนอิสระตอกัน (Dependent t-test) ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  
 2.4 สถิติสัมประสิทธิส์หสมัพันธอยางงายของเพียรสนั (Pearson product 
moment correlation coefficient) สําหรับหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอ
กัน ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 
  
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ความคาดหวัง การรับรูจริงและแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน และจํานวน

บุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู ของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา พบวา 

 ผูปกครองสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67.65 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปน

รอยละ 68.38 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.24 สถานภาพสมรส / อยู

ดวยกัน คิดเปนรอยละ 94.85 ประกอบอาชีพอิสระ/ ประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 43.38 

มีรายไดครอบครัวตอเดือน สูงกวา 65,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.47 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูจริงของผูปกครองของ

นักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา พบวา 

 1. ความคาดหวังของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยาที่มีตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา ประกอบดวย 

ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้ง

ของ สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ พบวาผูปกครองมี

ความคาดหวังตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวมอยูในระดับ

คาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เม่ือจําแนกเปนรายดาน อธิบายไดดังน้ี 
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 ดานหลักสูตรและเนื้อหา ผูปกครองมีความคาดหวังในดานหลักสูตรและเนื้อหาโดย
รวมอยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานหลักสูตรและเนื้อหาอยูในระดับคาดหวังมาก ในเรื่อง
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการ
ใชภาษาอังกฤษ , สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง, มีความ
ทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร และเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรู
ดานภาษาไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07, 4.06, 3.95 และ 3.93 ตามลําดับ 
 ดานบุคลากรดานการศึกษา ผูปกครองมีความคาดหวังในดานบุคลากรดานการศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวของโดยรวมอยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานบุคลากรดานการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของอยูใน
ระดับคาดหวังมาก ในเรื่อง ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี, ครูมีการเอา
ใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี, มีการจัดการบุคลากร
ครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร และพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนได
อยางถูกตองเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08, 4.08, 4.04 และ 3.91 ตามลําดับ 
 ดานคาใชจายของหลักสูตร ผูปกครองมีความคาดหวังในดานคาใชจายของหลักสูตร
โดยรวมอยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานคาใชจายของหลักสูตรอยูในระดับคาดหวังมาก ใน
เรื่อง ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ 
และเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 และ 3.91 
ตามลําดับ 
 ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษา ผูปกครองมีความคาดหวังในดานทําเลที่ตั้งของ 
สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับคาดหวังมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษาอยูในระดับคาดหวังมาก
ที่สุด ในเรื่อง สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก , มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน, มี
ความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ และอยูในทําเลที่
สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37, 4.32, 4.29 
และ 4.29 ตามลําดับ มีความคาดหวังมากในเรื่อง การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถ
คาดคะเนเวลาเดินทางได และสะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และ 3.89 ตามลําดับ 
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 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูปกครองมีความคาดหวังในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวมอยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับคาดหวังมากที่สุด 
ในเร่ือง รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 มีความ
คาดหวังอยูในระดับมากในเรื่อง โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑ
มาตรฐาน, หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน, หองปฐมพยาบาลและนาง
พยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน, หองสมุดเพียงพอกับความจํานวนนักเรียนและเปนแหลง
คนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี และหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย 
หอง Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13, 4.11, 4.09, 4.02 
และ 3.99 ตามลําดับ 
 ดานการประชาสัมพันธ ผูปกครองมีความคาดหวังในดานการประชาสัมพันธโดยรวม
อยูในระดับคาดหวังมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีความคาดหวังในดานการประชาสัมพันธอยูในระดับคาดหวังมากที่สุด ใน
เร่ือง ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตร
หลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 มีความคาดหวัง
อยูในระดับมากในเรื่อง ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 
 2. การรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียน
อยูเย็นวิทยาที่มีตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา ประกอบดวย ดาน
หลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ ดานคาใชจายของ
หลักสูตร ดานทําเลที่ตั้ งของ สถานศึกษา ดานสิ่ ง อํานวยความสะดวก  และดานการ
ประชาสัมพันธ พบวาผูปกครองมีการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
เย็นวิทยาโดยรวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 เม่ือจําแนกเปนรายดาน 
อธิบายไดดังน้ี 
 ดานหลักสูตรและเนื้อหา ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานหลักสูตรและเนื้อหาโดย
รวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานหลักสูตรและเนื้อหาอยูในระดับรับรูจริงมาก ในเรื่อง 
หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการ
ใชภาษาอังกฤษ , เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี และสามารถทําใหบุตร
หลานของทานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54, 3.46 
และ 3.46 ตามลําดับ มีการรับรูจริงอยูในระดับปานกลางในเรื่อง มีความทัดเทียมกันกับสถาบัน
อ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 
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 ดานบุคลากรดานการศึกษา ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานบุคลากรดานการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานบุคลากรทางดานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของอยูใน
ระดับรับรูจริงมาก ในเรื่อง ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครอง
ไดเปนอยางดี , ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี และมีการจัดการ
บุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69, 3.60 และ 3.48 
ตามลําดับ มีการรับรูจริงอยูในระดับปานกลางในเรื่อง พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่
เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34  
 ดานคาใชจายของหลักสูตร ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานคาใชจายของหลักสูตร
โดยรวมอยูในระดับรับรูจริงปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานคาใชจายของหลักสูตรอยูในระดับรับรูจริงปานกลาง ใน
เรื่อง ความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ 
และเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และ 3.26 
ตามลําดับ 
 ดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษา ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานทําเลที่ตั้งของ 
สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับรับรูจริง
มากที่สุด ในเรื่อง สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก , มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน 
และอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.26, 4.21 และ 4.21 ตามลําดับ มีการรับรูจริงอยูในระดับมาก ในเรื่อง มีความปลอดภัยตาง
จากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ, การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัว
สามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได และสะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09, 4.05 และ 3.65 ตามลําดับ 
 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
โดยรวมอยูในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับรับรูจริงมาก ในเรื่อง 
หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน, หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน, รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย, โรงอาหารมีขนาดที่
เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน, หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรี
ไทย หอง Sound Lab มีอุกรณที่เพียงพอและทันสมัย และหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
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และเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91, 3.75, 
3.72, 3.68, 3.55 และ 3.53 ตามลําดับ 
 ดานการประชาสัมพันธ ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานการประชาสัมพันธโดยรวมอยู
ในระดับรับรูจริงมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 เม่ือพิจารณารายขอพบวา 
 ผูปกครองมีการรับรูจริงในดานการประชาสัมพันธอยูในระดับรับรูจริงมาก ในเรื่อง 
ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและ
สามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง และผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยาง
ครบถวนถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และ 3.68 ตามลําดับ 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับ

อนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา พบวา 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ผูปกครองมีแนวโนมพฤติกรรมอยู
ในประดับ คาดวาจะบอกตอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขามาศึกษา ผูปกครองมีแนวโนมพฤติกรรมอยู
ในประดับ พอใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ผูปกครองมีแนวโนมพฤติกรรมอยูในประดับ 
อาจจะสงเขาเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 
 
          ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูแตกตางกันมีผล

ตอแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียน

อยูเย็นวิทยาที่แตกตางกัน 

โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 7 สมมติฐาน ดังน้ี 

สมมติฐานขอที่ 1.1 ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองมีเพศแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม ดาน

การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

และการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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สมมติฐานขอที่ 1.2 ผูปกครองมีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองมีอายุแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม ดาน
การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 
และการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม

แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรม ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตร
หลานเขาศึกษา และการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม แตกตาง

กัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองมีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนม
พฤติกรรม ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตร
หลานเขาศึกษา และการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกันมีแนวโนมพฤติกรรม แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองมีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมพฤติกรรม 
ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา
ศึกษา และการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 1.6 ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือนแตกตางกันมีแนวโนม

พฤติกรรม แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองมีรายไดครอบครัวตอเดือนแตกตางกัน มี
แนวโนมพฤติกรรม ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการ
สงบุตรหลานเขาศึกษา และการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

สมมติฐานขอที่ 1.7 จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูของผูปกครองแตกตางกันมี

แนวโนมพฤติกรรม แตกตางกัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูปกครองมีจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยูแตกตาง
กัน มีแนวโนมพฤติกรรม ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, ความพึงพอใจ
ในการสงบุตรหลานเขาศึกษา และการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

สมมติฐานขอที่ 2 ความคาดหวังและการรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและ

เน้ือหา ดานบุคลากรดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ ของผูปกครองของนักเรียนระดับ

อนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา แตกตางกัน  

 ความคาดหวังและการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา

ของผูปกครอง พบวา ความคาดหวังและการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครอง

มีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรูจริงโดยรวม เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและเน้ือหาโดยรวม แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรูจริง

โดยรวมในดานหลักสูตรและเนื้อหา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. ความคาดหวังและการรับรูจ ริงดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเ ร่ืองหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาใน

หลักสูตร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูง

กวาการรับรูจริงในดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา

มีความทัดเทียมกันกับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร 

2. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องเปนหลักสูตรที่เพ่ิม

การเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

ผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานหลักสูตรและเน้ือหา ในเร่ืองเปนหลักสูตรที่

เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี 

3. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตร

หลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่อง

สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง 
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4. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่องสามารถทําใหบุตร

หลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานหลักสูตรและเนื้อหา ในเรื่อง

สามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ 

 ดานบุคลากรดานการศึกษา 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรูจริง

โดยรวมในดานบุคลากรดานการศึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

5. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเร่ืองมีการจัดการ

บุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมีการ

จัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร 

6. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีทักษะการ

ถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมี

ทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี 

7. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีการเอาใจใส

ตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดาน

บุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับ

ผูปกครองไดเปนอยางดี 

8. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องพนักงานสวนที่

เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานบุคลากรดาน

การศึกษา ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

 ดานคาใชจายของหลักสูตร 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรูจริง

โดยรวมในดานคาใชจายของหลักสูตร เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
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9. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องเนื้อหาของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

ผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องเนื้อหาของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม 

10. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องความคุมคาของ
ความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดาน

คาใชจายของหลักสูตร ในเรื่องความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่

เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ  

 ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม แตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรูจริง

โดยรวมในดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

11. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสามารถ
เดินทางไปมาไดสะดวก ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

12. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องสะดวกและ
งายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่อง

สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ 

13. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องการจราจร
บริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05  

14. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความสะดวก
ในการรอ รับ-สงบุตรหลาน ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

15. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเรื่องมีความ
ปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตรายอื่นๆ แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานทําเล

ที่ตั้งของสถานศึกษา ในเร่ืองมีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรือ

อันตรายอื่นๆ  
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16. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ในเร่ืองอยูในทําเลที่
สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05  

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรูจริง

โดยรวมในดานสิ่งอํานวยความสะดวก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

17. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองเรียน

เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่อง

หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน 

18. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองสมุดเพียงพอ

กับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี แตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก ในเรื่องหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรู

ของนักเรียนไดเปนอยางดี 

19. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองนาฎศิลป 

หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรู

จริงโดยรวมในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย 

หอง Sound Lab มีอุปกรณที่เพียงพอและทันสมัย 

20. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องหองปฐมพยาบาล

และนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่อง

หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

21. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องโรงอาหารมีขนาด

ที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ใน

เรื่องโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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22. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเรื่องรถรับสงนักเรียน

เพียงพอและมีความปลอดภัย แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

ผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในเร่ืองรถรับสง

นักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย 

 ดานการประชาสัมพันธ 
 ความคาดหวังและการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธโดยรวม แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูงกวาการรับรูจริง

โดยรวมในดานดานการประชาสัมพันธ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

23. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย

ผูปกครองมีความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับ

ขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง 

24. ความคาดหวังและการรับรูจริงดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนว

ทางแกไขไดอยางถูกตอง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูปกครองมี

ความคาดหวังสูงกวาการรับรูจริงในดานการประชาสัมพันธ ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนว

ทางแกไขไดอยางถูกตอง 

 

สมมติฐานขอที่ 3 การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากร
ดานการศึกษา ดานคาใชจายของหลักสตูร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก และดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกบัแนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครองของ
นักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา  

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองจะวิเคราะห 3 ดานคือ 

1. การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

2. ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

3. การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธ  

 การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพให

ญาติพี่นองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไป

ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหา 

 การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 

1. ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบัน

อ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

2. ในเรื่องเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง  

3. ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลาง  

4. ในเร่ืองสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลาง  
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 ดานบุคลากรดานการศึกษา 
 การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 

5. ในเร่ืองมีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง  

6. ในเรื่องครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง  

7. ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปน

อยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพให

ญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

8. ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพให

ญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

 ดานคาใชจายของหลักสูตร 
 การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 

9. ในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง 



 181 

10. ในเร่ืองความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจาก
หลักสูตรสามัญ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 
 การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา 

11. ในเร่ืองสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา 

12. ในเรื่องสะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ ไมมีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

13. ในเรื่องการจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับต่ํา 

14. ในเรื่องมีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา 

15. ในเรื่องมีความปลอดภัยตางจากพ้ืนที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตราย
อ่ืนๆ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติ

พ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับต่ํา 

16. ในเร่ืองอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับต่ํา 
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 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 

17. ในเรื่องหองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน

กลาง 

18. ในเรื่องหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของ
นักเรียนไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอ

ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

19. ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึง

คุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

20. ในเรื่องหองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลาง 

21. ในเร่ืองโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลาง 

22. ในเรื่องรถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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 ดานการประชาสัมพันธ 
 การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา 

23. ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ปานกลาง 

24. ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคม
ของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 

 การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาโดยรวม มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 

 การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

1. ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบัน

อ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน

ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดบัปานกลาง  
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2. ในเรื่องเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

3. ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน

ระดับปานกลาง  

4. ในเร่ืองสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน

ระดับปานกลาง 

 ดานบุคลากรดานการศึกษา 
 การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

5. ในเร่ืองมีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

6. ในเรื่องครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

7. ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปน

อยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลาง  

8. ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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 ดานคาใชจายของหลักสูตร 
 การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

9. ในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

10. ในเร่ืองความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจาก
หลักสูตรสามัญ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจใน

การสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 
 การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

11. ในเร่ืองสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05  

12. ในเรื่องสะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ ไมมีความสัมพันธ

กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

13. ในเรื่องการจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน

ระดับต่ํา  

14. ในเรื่องมีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  
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15. ในเรื่องมีความปลอดภัยตางจากพ้ืนที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตราย
อ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

16. ในเร่ืองอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน

ระดับต่ํา 

 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

17. ในเรื่องหองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  

18. ในเรื่องหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของ
นักเรียนไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

19. ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจ

ในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไป

ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

20. ในเรื่องหองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา

ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน

ระดับปานกลาง 

21. ในเร่ืองโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขา
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ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน

ระดับปานกลาง  

22. ในเรื่องรถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 

 ดานการประชาสัมพันธ 
 การรับรูจริงดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

23. ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

24. ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคม
ของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

 

 การรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา

โดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลาน

เขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

 ดานหลักสูตรและเนื้อหา 

 การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. ในเรื่องหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับสถาบัน

อ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดาน
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การสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ

เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

2. ในเรื่องเปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

3. ในเรื่องสามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ปานกลาง  

4. ในเร่ืองสามารถทําใหบุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ปานกลาง  

 ดานบุคลากรดานการศึกษา 
 การรับรูจริงดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

5. การรับรูดานบุคลากรดานการศึกษา ในเรื่องมีการจัดการบุคลากรครูไดอยาง

เหมาะสมกับหลักสูตร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตร

หลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

6. ในเรื่องครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

7. ในเรื่องครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปน

อยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันใน

ระดับปานกลาง  
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8. ในเรื่องพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตอง

เหมาะสม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ในระดับปานกลาง 

 ดานคาใชจายของหลักสูตร 
 การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

9. ในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

10. ในเร่ืองความคุมคาของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจาก
หลักสูตรสามัญ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลาน

เขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลาง 

 ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา 
 การรับรูจริงดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

11. ในเร่ืองสามารถเดินทางไปมาไดสะดวก ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

12. ในเรื่องสะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  

13. ในเรื่องการจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  
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14. ในเรื่องมีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05  

15. ในเรื่องมีความปลอดภัยตางจากพ้ืนที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรืออันตราย
อ่ืนๆ ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียน

ในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

16. ในเร่ืองอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ไมมี
ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

17. ในเรื่องหองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา  

18. ในเรื่องหองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของ
นักเรียนไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตร

หลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

19. ในเรื่องหองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตร

หลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

20. ในเรื่องหองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ปานกลาง  
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21. ในเร่ืองโรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน มี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับ

ปานกลาง  

22. ในเรื่องรถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

 ดานการประชาสัมพันธ 
 การรับรูจริงดานคาใชจายของหลักสูตรโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

ของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา 

23. ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง มีความสัมพันธ
กับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

24. ในเรื่องผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดานสังคม
ของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง มีความสัมพันธกับแนวโนม

พฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง  

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวงั การรับรูจริงและแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นที่นํามาอภิปรายดังน้ี 

1. ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดครอบครัวตอเดือน จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาอยู

แตกตางกันมีผลตอแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาที่ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเพราะการที่ผูปกครองนั้นเลือก

สถานศึกษาใหแกบุตรหลานของตนนั้นเกิดจากความคาดหวังตอคุณสมบัติของหลักสูตร ซ่ึง

ความแตกตางทางดานลักษณะดานประชากรศาสตรน้ันจึงไมมีอิทธิพลตอแนวโนมพฤติกรรม
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ของผูปกครอง หากแตการรับรูในคุณสมบัติของหลักสูตรในดานตางๆ น้ันตรงกับความคาดหวัง

ที่ตั้งไว จะสรางความพึงพอใจตามความปรารถนาและตามความตองการของผูปกครองดวย 

2. เปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตร

ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาของผูปกครอง พบวา ผูปกครองมีความคาดหวังโดยรวมสูง

กวาการรับรูจริงโดยรวม แสดงวาผูปกครองไมพึงพอใจ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 ทุกดานและทุกขอในแตละดาน ผูปกครองมีความคาดหวังมากกวาการรับรูจริง ไดแก

ดานหลักสูตรและเนื้อหา ในขอ หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกัน

กับสถาบันอ่ืนๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร, เปนหลักสูตรที่เพ่ิมการเรียนรูดานภาษาไดเปน

อยางดี, สามารถทําใหบุตรหลานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเน่ือง และสามารถทําให

บุตรหลานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ ดานบุคลากรดานการศึกษา ในขอ มีการ

จัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร, ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาได

เปนอยางดี, ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับผูปกครองไดเปนอยางดี 

และพนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยางถูกตองเหมาะสม ดาน

คาใชจายของหลักสูตร ในขอ เน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม และความคุมคา

ของความรูที่ไดรับเม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากหลักสูตรสามัญ ดานทําเลที่ตั้งของ

สถานศึกษา ในขอ สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก, สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการ

ขนสงสาธารณะ, การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางได, มีความ

สะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน, มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิด

มลภาวะหรืออันตรายอ่ืนๆ และอยูในทําเลที่สงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ

สถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในขอ หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวน

นักเรียน, หองสมุดเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหาความรูของนักเรียนได

เปนอยางดี, หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มีอุปกรณที่

เพียงพอและทันสมัย, หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน, โรง

อาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑมาตรฐาน และรถรับสงนักเรียนเพียงพอ

และมีความปลอดภัย ดานการประชาสัมพันธ ในขอ ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยาง

ครบถวนถูกตอง และผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรมดาน

สังคมของบุตรหลานและสามารถหาแนวทางแกไขไดอยางถูกตอง 

 ซ่ึงสอดคลองกับ คํากลาวของแอนชั่น และ แวนราช (ปาริชาติ หัตถะแสน.  2549 : 22; 

อางอิงจาก Antioned; & Van Raaij.  1988) ที่กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดจากความคาดหวัง

ของลูกคา สินคาหรือบริการจะมีคุณภาพสูงก็ตอเม่ือ ความตองการของลูกคาตรงกับความ
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คาดหวังที่ตั้งไว การรับรูคุณภาพที่สูงตอสินคาหรือบริการลูกคา จะทําการพิจารณาจากความ

เหมาะสมของการใชงาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถี่

ในการเสียต่ําและบริการหรือสินคาจะมีคุณภาพ เม่ือลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับ

ความคาดหวังตอสินคาหรือบริการนั้น ถาการรับรูมากกวาความคาดหวัง จะทําใหลูกคาเกิด

ความประทับใจ แตถาการรับรูต่ํากวาความคาดหวัง จะทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจหรือไม

ประทับใจ 

3. การรับรูจริงประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานบุคลากรดานการศึกษา 

ดานคาใชจายของหลักสูตร ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดาน

การประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับ

อนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา ไดแก การบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนอง

หรือคนรูจัก, ความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา และการสงบุตรหลานเขาเรียนใน

อนาคต เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม, ดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม, 

ดานคาใชจายของหลักสูตร, ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ

ดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง ในดานการบอกตอ

ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก  

 การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม, ดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม, 

ดานคาใชจายของหลักสูตร, ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ

ดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง ในดานความพึง

พอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา 

 การรับรูจริงดานหลักสูตรและเนื้อหาโดยรวม, ดานบุคลากรดานการศึกษาโดยรวม, 

ดานคาใชจายของหลักสูตร, ดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษา, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ

ดานการประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง ในดานการสงบุตร

หลานเขาเรียนในอนาคต 

 โดยสรุปแลวนั้นคาดหวังตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาของ

ผูปกครองนั้นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด แตการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยาของผูปกครองนั้น อยูในระดับปานกลางถึงมาก อิทธิพลของการรับรูที่นอย

กวาความคาดหวังน้ันเกิดจาก การรับรูตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา

ในแตละดานนั้นสอดคลองกับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค [Model of buyer (consumer) 

behavior].  คอทเลอร (Kotler. 1997 : 175) ที่กลาววา จุดเริ่มตนของกระบวนการแสดงออก
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พฤติกรรมของผูบริโภค เร่ิมจากมีสิ่งกระตุนทางการตลาด และสิ่งกระตุนอ่ืนๆ ผานเขามาสู

กระบวนการทางความรูสึกนึกคิด (Black box) และกอใหเกิดเปนการตอบสนองตอสิ่งกระตุน ๆ 

โดยส่ิงกระตุนทางการตลาดไดแกผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริมการตลาด สวน

ปจจัยกระตุนอ่ืน ๆ ประกอบดวย แรงผลักดันหรือเหตุการณสําคัญ ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

การเมือง วัฒนธรรม โดยปจจัยกระตุนเหลานี้จะผานเขาสูกลองดําความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค 

ซ่ึงนําไปสูการตอบสนอง ไดแก การตัดสินใจซื้อ เลือกผลิตภัณฑ รวมถึงลักษณะของผูบริโภค 

เชน ปจจัยดานสังคม (Social) ปจจัยสวนบุคล (Personal) และปจจัยดานจิตวิทยา 

(Psychological) ไดแก การรับรู, การจูงใจ, การเรียนรู, ความเชื่อถือ, ทัศนคติ, บุคลิกภาพ และ

แนวคิดของตนเอง จะผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ ซ่ึงผลลัพธที่ไดเปนพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่ง 

  

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 จากผลการศกึษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง การรับรูจริงและแนวโนมพฤติกรรมของ

ผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสตูร

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา ตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรยีนอยูเย็นวิทยา 

ไดแก ดานหลักสูตรและเนือ้หา, ดานบุคลากรดานการศึกษา, ดานคาใชจายของหลักสูตร, ดาน

ทําเลทีต่ั้งของสถานศึกษา, ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการประชาสัมพันธ มีผลกับ

แนวโนมพฤตกิรรมของผูปกครอง ไดแก ดานการบอกตอถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, 

ดานความพึงพอใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษา และดานการสงบุตรหลานเขาเรียนในอนาคต 

ซ่ึงถาหากผูปกครองมีการรับรูจริงตอคุณสมบัติหลักสตูรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

มาก จะมีแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองมากขึ้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับสถานศกึษาดังน้ี 

 1. ดานหลักสูตรและเนื้อหา 
 ทําใหเราทราบวาผูปกครองมีการรับรูดานหลักสูตรและเนื้อหาของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา

อยางไร จะไดนําขอมูลที่ไดไปใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพดานหลักสูตรและเน้ือหา 

เพ่ือใหตอบสนองตรงตามความตองการของผูเรียนและผูปกครองมากที่สุด และเพื่อใหผูปกครอง

มีการรับรูดานหลักสูตรและเนื้อหาของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา ดีขึ้นซ่ึงจะสงผลตอแนวโนม

พฤติกรรมตางๆ ในเชิงบวก และนํามาซึ่ง แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการบอกตอ

ถึงคุณภาพใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก, แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานความพึงพอใจใน
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การสงบุตรหลานเขาศึกษา และแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองในดานการสงบุตรหลานเขา

เรียนในอนาคต ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอดานหลักสูตรและเนื้อหาของโรงเรียนอยูเย็นวิทยาดังน้ี  

 ควรทําการหาขอมูล โรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือทําการเปรียบเทียบดานหลักสูตรและเนื้อหาวามี

พัฒนาหรือมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหทันตอการแขงขันในโลกปจจุบัน 

 2. ดานบุคลากรดานการศึกษา  

 ทําใหเราทราบวาผูปกครองมีการรับรูดานบุคลากรดานการศึกษาของโรงเรียนอยูเย็น

วิทยาอยางไร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาซึ่งจากระดับความคาดหวังถือวาเปน

ดานที่มีความสําคัญมาก ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอดานบุคลากรดานการศึกษาของโรงเรียนอยูเย็น

วิทยาดังน้ี  

 บุคลากรดานการศึกษา เชน ครู, พ่ีเลี้ยง และบุคลากรที่เกี่ยวของควรมีการวัดผลดวย 

KPI เพ่ือใหเปนมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ซ่ึงจะใหเกิดประสิทธิภาพแกบุคลากร ซ่ึงจะมี

ผลตอการรับรูของผูปกครองในดานตางดวย 

 3. ดานคาใชจายของหลักสูตร 

 ทําใหเราทราบวาผูปกครองมีการรับรูดานคาใชจายของหลักสูตรของโรงเรียนอยูเย็น

วิทยาอยางไร เพ่ือใหผูปกครองรูสึกวาการจายคาเทอมที่สูงกวาหลักสูตรสามัญ น้ันเกิดความ

คุมคา ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอดานบุคลากรดานการศึกษาของโรงเรียนอยูเย็นวิทยาดังน้ี  

 ความแตกตางอยางชัดเจนในดานตางๆ ระหวางหลักสตูรภาษาอังกฤษและหลักสตูร

สามัญ น้ันตองเนนตั้งแตบคุลากรดานการศึกษา, สื่อการสอน และการใชชวีิตประจําวันของ

นักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ตองเนนถึงสื่อการสอนแบบภาษาองักฤษ ทําใหนักเรียนเกิด

ความกลาแสดงออกในการใชภาษา และใหเกิดการฝกฝนบอยดวยสภาพแวดลอมการใช

ภาษาอังกฤษ  

 4. ดานทาํเลที่ตั้งของสถานศึกษา 

 ทําใหเราทราบวาผูปกครองมีการรับรูดานทําเลที่ตั้งของ สถานศึกษาของโรงเรียนอยู

เย็นวิทยาอยางไร เน่ืองจากผูปกครองสวนใหญใชปจจัยดานทําเลที่ตั้งของสถานศึกษาเปน

แนวทางในการเลือกสถานศึกษาใหกับบุตรหลาน ทั้งนี้ผูปกครองสวนใหญรับรูในดานทําเลที่

มากถึงมากที่สุด ถือวาทําเลและสภาพแวดลอมของสถานศึกษานั้นเปนที่พอใจสําหรับผูปกครอง 

 5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ทําใหเราทราบวาผูปกครองมีการรับรูดานสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียนอยูเย็น

วิทยาอยางไร ทั้งน้ีผูปกครองยังไมรูสึกรับรูตอการใช หองนาฎศิลป, หองดนตรีสากล, หอง
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ดนตรีไทย, หอง Sound Lab และหองสมุด เน่ืองจากไมสามารถรับรูผานบุตรหลานที่ไดใชหอง

เหลานั้น ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอดานสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียนอยูเย็นวิทยาดังน้ี 

 ควรจัดใหมีกิจกรรมหรือการละเลนในหองตาง เชน หองนาฎศิลป, หองดนตรีสากล, 

หองดนตรีไทย, หอง Sound Lab และหองสมุด และเปดใหใชไดตลอดโดยที่ผูปกครองสามารถ

ใชหองเหลานั้นเพ่ือประโยชนตางๆ เพ่ือใหผูเรียนและผูปกครองเกิดการรับรูตอคุณภาพในดาน

สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆที่โรงเรียนจัดเตรียมไวให 

 6.ดานการประชาสัมพันธ 

 ทําใหเราทราบวาผูปกครองมีการรับรูดานการประชาสัมพันธของโรงเรียนอยูเย็นวิทยา

อยางไร ทั้งน้ีการประชาสัมพันธน้ันยังไมมีประสิทฺภาพเนื่องจาก บุคลากร เชนครูประจําชั้น

เทานั้นจะมีขอมูลของนักเรียนที่อยูในความดูแลเทานั้น จะไมมีขอมูลของนัเรียนหองอ่ืนๆ และ

การแจงขาวสารตางๆ น้ันบางครั้งยังใชการสื่อสารผานเด็กระดับอนุบาลซึ่งอาจทําใหขอมูล

ผิดเพี้ยนได ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอดานการประชาสัมพันธของโรงเรียนอยูเย็นวิทยาดังน้ี 

 สถานศึกษาควรมมี ศูนยขอมูลซ่ึงสามารถขอติดตอขอมูลไดทุกเรื่อง จะใชเปน Center 

ในการรับสงขอมูลขาวสารตางๆรวมถึงขอมูลนักเรยีน เพ่ือใหขอมูลน้ันถูกตองชัดเจน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา 

1. ผูปกครองนั้นมีความคาดหวังที่คอนขางสูงตอคุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยาดังนั้นคุณสมบัติทั้ง 6 ดานนั้นอาจไมครอบคลุมถึงความตองการหรือ

ขอบกพรองของหลักสูตร จึงควรมีคําถามปลายเปดเพื่อใหผูปกครองมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติม 

2. ควรทําการวิจัยความคาดหวังการรับรูจริงและแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง
เปรียบเทียบกับสถานศึกษาอื่น ที่เปดสอนในหลักสูตรเดียวกัน 

3. ผูวิจัยเห็นวาในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูของ

ผูปกครองในดาน แรงจูงใจที่มีผลตอการเลือกสถานศึกษาใหกับบุตรหลาน  
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แบบสอบถาม 
 

งานวิจัยเรื่อง : ความคาดหวัง การรับรูจรงิและแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับ
อนุบาลหลักสูตร ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 

 
แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเปนสวนประกอบการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท ตาม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ป
การศึกษา 2549 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึง ความคาดหวัง การรับรูจริงและแนวโนมพฤติกรรมของผูปกครอง
ของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได
จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากรทางการศึกษา และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ ใหตรงกับความตองการของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลหลักสูตร ภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น
วิทยา 

ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทาน ที่คิดวาเปนจริงมากที่สุด ซึ่ง
คําตอบของทุกทานที่อนุเคราะหสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ผูจัดทําจะเก็บเปนความลับ และไมมีผลเสีย
หรือผลกระทบตอทานแตอยางใด 

 
คําชี้แจง 
1. กรุณาเติมเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับคิดเห็นและความเปนจริงของทานมากที่สุด  
2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ และโปรดใหคําตอบเพียงขอละเพียง 1 คําตอบเทานั้น 
3. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน จํานวน 3 หนาโดยประกอบดวยสวนสําคัญดังตอไปนี้คือ 

สวนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวประชากรหรือลักษณะทางประชากรศาสตร 
สวนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรูจริงของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาล

หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
สวนที่ 3 : แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผลตอหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 

ชุดที ่
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แบบสอบถาม 
 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตวัประชากร 

คําชี้แจง :  โปรดเติมเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกบัขอมูลสวนตวัของทานมากทีสุ่ด 
1. เพศ 

[   ] 1.1 ชาย                   [   ] 1.2 หญิง              
         

2. อาย ุ
[   ] 2.1) อายุไมเกิน 30 ป                       [   ] 2.2) อายุ 31 - 40 ป 
[   ] 2.3) อายุ 41 - 50 ป                         [   ] 2.4) อายุ 51 ปข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษา 
[   ] 4.1) ตํ่ากวาปริญญาตรี   [   ] 4.2) ปริญญาตรี  [   ] 4.3) สูงกวาปริญญาตรี 
 

4. สถานภาพ 
[   ] 3.1) โสด  [   ] 3.2) สมรส/อยูดวยกนั  [   ] 3.3) หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 

5. อาชีพ 
[   ] 5.1) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
[   ] 5.2) ประกอบอาชีพอิสระ/ ประกอบธรุกิจสวนตัว 
[   ] 5.3) พนักงานบริษัทเอกชน                   
[   ] 5.4) อื่นๆ โปรดระบุ ……………………………….. 
 

6. รายไดครอบครัวตอเดือน 
[   ] 6.1) นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาทตอเดือน [   ] 6.2) 20,001 - 35,000 บาทตอเดือน 
[   ] 6.3) 35,001 - 50,000 บาทตอเดือน  [   ] 6.4) 50,001 - 65,000 บาทตอเดือน 
[   ] 6.5) สูงกวา 65,000 บาทตอเดือน 
 

7. จํานวนบุตรหลานของทานที่กําลงัศึกษาในระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนอยูเย็นวิทยา เขตตลิ่ชัน 
กรุงเทพมหานคร 
[   ] 7.1) 1 คน    [   ] 7.2) 2 คน 
[   ] 7.3) 3 คน    [   ] 7.4) 4 คนข้ึนไป 
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สวนที่ 2 ความคาดหวังและการรบัรูจริงของผูปกครองของนกัเรียนระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียน
อยูเย็นวิทยา 

คําชี้แจง : ความคาดหวัง หมายถึง ความรูสึก ความคิดเห็นของผูปกครองกอนสงบุตรหลานเขารับการศึกษา
ระดับอนุบาลหลกัสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเยน็วิทยา 

ใหทานประเมินวาทานมีความคาดหวังตอการศึกษาระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยู
เย็นวิทยาวาอยูในระดับใดโดยทําเครื่องหมาย  ในชอง ของแตละหัวขอ ในชองระดับความคาดหวัง 

การรับรู หมายถงึ ความรูสึก ความคิดเห็นของผูปกครองหลังจากทีส่งบุตรหลานเขารับการศึกษาระดบั
อนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

ใหทานประเมินวาทานมีความรับรูจริงตอการศึกษาระดับอนุบาลหลกัสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเยน็
วิทยาวาอยูในระดับใดโดยทําเครือ่งหมาย  ในชอง ของแตละหัวขอ ในชองระดบัการรับรูจริง 
ระดับความคาดหวัง  ระดับการรับรูจริง   คาในการประเมิน 
ความคาดหวังมากที่สุด  การรับรูจริงมากที่สุด   5 
ความคาดหวังมาก   การรับรูจริงมาก    4 
ความคาดหวังปานกลาง  การรับรูจริงปานกลาง   3 
ความคาดหวังนอย   การรับรูจริงนอย    2 
ความคาดหวังนอยที่สุด  การรับรูจริงนอยที่สุด   1 

โปรดเติมเครือ่งหมาย  ในชองทีต่รงกับความรูสึกของทานมากที่สดุ 

ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรูจริง 

1 2 3 4 5 
คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

1 2 3 4 5 

          ดานหลักสูตรและเนื้อหา           

          
1) หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยามีความทัดเทียมกันกับ
สถาบันอื่นๆ ในเรื่องของเนื้อหาในหลักสูตร           

          
2) หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาเปนหลักสูตรที่เพิ่มการ
เรียนรูดานภาษาไดเปนอยางดี           

          
3) หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาสามารถทําใหบุตรหลาน
ของทานมีพัฒนาการทางดานภาษาไดอยางตอเนื่อง           

          
4) หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยาสามารถทําใหบุตรหลาน
ของทานกลาแสดงออกในดานการใชภาษาอังกฤษ           

          ดานบุคลากรดานการศึกษา           
          5) มีการจัดการบุคลากรครูไดอยางเหมาะสมกับหลักสูตร           
          6) ครูมีทักษะการถายทอดความรูดานภาษาไดเปนอยางดี           

          
7) ครูมีการเอาใจใสตอตัวบุตรหลานและใหคําแนะนําตางๆกับ
ผูปกครองไดเปนอยางดี           

          
8) พนักงานสวนที่เกี่ยวของมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม           

          ดานคาใชจายของหลักสูตร           
          9) เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมกับคาเทอม           
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ระดับความคาดหวัง ระดับการรับรูจริง 

1 2 3 4 5 
คุณสมบัติหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็นวิทยา 

1 2 3 4 5 

          
10) ความคุมคาของความรูที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายที่
เพิ่มขึ้นจากหลักสูตรสามัญ           

          ดานทําเลที่ต้ังของ สถานศึกษา           
          11) สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก           
          12) สะดวกและงายในการเดินทางโดยใชการขนสงสาธารณะ           

          
13) การจราจรบริเวณโรงเรียนคลองตัวสามารถคาดคะเนเวลาเดินทาง
ได           

          14) มีความสะดวกในการรอ รับ-สงบุตรหลาน           

          
15) มีความปลอดภัยตางจากพื้นที่ขางเคียงที่จะกอใหเกิดมลภาวะหรือ
อันตรายอื่นๆ           

          
16) อยูในทําเลที่สะงบเงียบและมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา           

          ดานสิ่งอํานวยความสะดวก           
          17) หองเรียนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน           

          
18) หองสมุดเพียงพอกับความจํานวนนักเรียนและเปนแหลงคนควาหา
ความรูของนักเรียนไดเปนอยางดี           

          
19) หองนาฎศิลป หองดนตรีสากล หองดนตรีไทย หอง Sound Lab มี
อุกรณที่เพียงพอและทันสมัย           

          20) หองปฐมพยาบาลและนางพยาบาลเพียงพอกับจํานวนนักเรียน           

          
21) โรงอาหารมีขนาดที่เพียงพอและมีความสะอาดอยูในเกณฑ
มาตรฐาน           

          22) รถรับสงนักเรียนเพียงพอและมีความปลอดภัย           

          ดานการประชาสัมพันธ           
          23) ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารตางๆไดอยางครบถวนถูกตอง           

          

24) ผูปกครองไดรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและพฤติกรรม
ดานสังคมของบุตรหลานของทานและสามารถหาแนวทางแกไขได
อยางถูกตอง           
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สวนที่ 3 แนวโนมพฤติกรรมของผูปกครองของนักเรียนระดับอนุบาลที่มีผลตอหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอยูเย็นวิทยา 
คําชี้แจง : หลังจากที่ทานสงบุตรหลานของทานเขามาศึกษาในระดับอนุบาลหลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนอยูเย็น
วิทยาแลว โปรดเติมเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สดุเพียงคําตอบเดียวในแตละขอคําถาม 

 
 
1) ทานจะมีการบอกตอถึงคุณภาพการศึกษา  บอกตอแนนอน  |_5_|_4_|_3_|_2_|_1_|  ไมบอกตอแนนอน 
ในหลักสูตรใหกับญาติพ่ีนองหรือคนรูจักหรอืไม   
 
 
2) ทานมีความพงึพอใจที่สงบุตรหลาน       พอใจอยางยิง่  |_5_|_4_|_3_|_2_|_1_|  ไมพอใจอยางยิ่ง 
เขามาศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือไม   
 
                                                                  

    3) ทานจะสงบุตรหลานรุนตอไปเพ่ือศึกษาในหลักสตูร              สงแนนอน  |_5_|_4_|_3_|_2_|_1_|  ไมสงแนนอน 
ภาษาอังกฤษตอไปหรือไม                           
 
 
สุดทายนี้ผูจัดทําขอขอบพระคณุเปนอยางสูงสําหรับความอนุเคราะหในการสละเวลาเอื้อเฟอขอมูลจากทานสําหรับ

รายละเอียดในแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยในครัง้นี้       
  
 
          ผูจัดทํา 
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รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 
                  รายชื่อ     ตําแหนงและสถานทีท่ํางาน 
1. รองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา  ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรบริหารธรุกิจ 

       ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. รองศาสตราจารยสมชาย หิรัญกิตต ิ            ภาควชิาบริหารธุรกจิ คณะสังคมศาสตร 

                            มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 ชื่อ ชื่อสกุล   นายองอาจ สุวรรณกุล 

 

 วันเดือนปเกิด   9 ธันวาคม 2520 

 

 สถานที่เกิด   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 สถานที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ 138/1 ซอยเพชรเกษม 68 

      แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรงุเทพมหานคร 

      10160 

 

 ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ผูจัดการโครงการอวุโส 

 

 สถานทีท่ํางานปจจุบัน  บริษัท พลัส พร็อพเพอรต้ี จาํกัด  

 

 ประวัติการศึกษา 

                               พ.ศ. 2541               ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง (สาขาไฟฟากําลงั) 

      จากเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 

                     พ.ศ. 2543  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟา) 

      จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

          พ.ศ. 2550  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ) 

     จากมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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