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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยใน

โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง และศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง โดยใช้แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ปกครองที่ส่ง

บุตรหลานเข้าเรียนปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง อายุ 30 – 40 ป� การศึกษาปริญญาตรี 

สมรส อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท สัมพันธ์กับเด็กเป�นลูก และต้องการให้บุตรหลานเข้า

เรียนในสังกัดเอกชน ผลการศึกษาป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าภาพรวมกลุ่มอยู่ในระดับมากท่ีสุด ป�จจัยท่ีมี 

ค่ามากที่สุดคือเกี่ยวข้องกับโรงเรียน รองลงมาคือ บุคลากร กระบวนการทำงาน ลักษณะทางกายภาพ การส่งเสริม

การตลาด ค่าใช้จ่าย และสถานท่ี ตามลำดับ ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดย 3 ประเด็นแรกที่สำคัญคือ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  

อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ และตัดสินใจบนความเชื ่อมั ่นในมาตรฐานการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่ 

รองลงมาคือ ยินดีแนะนำและประชาสัมพันธ์บุคคลอื่น ตั ้งใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน ตามลำดับ ผลการทดสอบ

สมมุติฐานพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทุกป�จจัยมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง 

ตามลำดับคือ ที ่เกี ่ยวข้องกับบุคลากร กระบวนการทำงาน การส่งเสริมการตลาด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ค่าใช้จ่าย โรงเรียน และสถานท่ี  

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจ , ป�จจัยสว่นประสมทางการตลาด, ปฐมวัย, โรงเรียนเอกชน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the parents’ decision to enroll their 
children in Private Kindergartens in Lampang Province and factors affecting their decisions 
in the same matter. The questionnaires were used as the instruments to collect data from 400 
parents who enrolled their children in Private Kindergartens at Lampang Province. Data were 
analyzed with Frequency, Percentage, Mean, and Standard deviation and hypothesis was 
tested through Pearson Correlation Coefficient to find the effect between variables. 
 The research result found that most respondents were females, aged from 30- 40 years 
, had been educated in Bachelor’s degree level , married, worked as the civil servants/ State 
Enterprise employees, earned monthly incomes lower than 20,000 baht, and being parents as 
well as preferred to enroll their offspring in the Private Kindergartens. The result of the study 
on the level of marketing mix suggest the overall view at the highest level, having the school-
related items earned the most score, followed by personnel, work process, physical attributes, 
marketing promotion, expenses and location, respectively. In addition, the outcomes on 
parents ‘decisions to choose the educational institutions on the whole were ranked the highest 
in which the parents gave the most attention on 3 items. Firstly, comparison on cost ensured 
the worth of value. Secondly, data carefully selected and obtained from different sources 
prior to making decision and decision-making based on the belief in the standard of teaching 
and caring. Beyond 3 most important items aforementioned, the remaining items were the 
willingness to refer and inform others and intention to enroll their children. Testing 
hypothesis results suggest all marketing mixed factors effecting the parents’ decisions-
making to enroll their children, having correlated in the same direction at moderate level as 
well as arranging priority from the most to the least. There were personnel related factors, 
work process , marketing promotion, physical surrounding, cost, schools and locations.  
 
KEYWORDS (s) : Decision-making; Marketing Mixed; Small children; Private school 
 

บทนำ 

 ป�จจุบันโรงเรียนเอกชนเป�นองค์กรทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาภายใต้การกำกับ

ของรัฐตามท่ีกฎหมายกำหนด นอกจากนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ให้

ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของเอกชนอย่างมาก เห็นได้จากบัญญัติในมาตรา 81 ที่กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม

และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาให้เกิดความรู ้คู ่คุณธรรม และรัฐบาลยังได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา 

สนับสนุนให้เอกชนองค์กรวิชาชีพและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้

สถาบันการศึกษาเอกชนมีอิสระในการบริหารการจดัการอย่างมีคุณภาพ โดยเนน้บทบาทของรัฐในการส่งเสริมและ

สนับสนุนและจะนำระบบคูปองการศึกษามาใช้เพื่ออุดหนุนการศึกษาเอกชน การดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน

จะต้องมุ ่งเน้นคุณภาพเป�นหลักคือ จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการและความ

คาดหวังของผู้รับบริการ คือ ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสอดคล้องกับแนวนโยบายและ

แผน รวมท้ังหลักสูตรท่ีกำหนดในเร่ืองดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและออกระเบียบว่าด้วยการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2536 ซึ่งเป�นจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเอกชนท่ี

เน้นคุณภาพเป�นหลัก (สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ, 2542)  
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 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป�นสิ่งจำเป�นสำหรับเด็กทุกคน เพราะเป�นการเตรียมตัวในระยะต้น ของชีวิตก่อน

จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา เป�นวัยสำคัญในการวางรากฐานของชีวิตท่ีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติป�ญญา ดังนั้นจึงควรได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการท่ีดีทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป�นพื้นฐานท่ีดีในอนาคต (กฤษณา สมะวรรธนะ, 2547, หน้า 19) กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 5) จึงได้

กำหนดหลักการในการศึกษาระดับปฐมวัยไว้ว่า เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ 

ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของ

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็ก

ปฐมวัยทุกประเภท ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป�นสำคัญตามบริบทของชุมชน สังคม และ

วัฒนธรรม พัฒนาเด็กโดยองค์รวมเน้นการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้

สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข และประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน

และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก (ณฏัฐ์วิกร หรรษาพันธ์ุ, 2559)  

 ป�จจุบันโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปาง มีสถานศึกษาท่ีเป�ดสอนระดับปฐมวัยหลายแห่งและมีการแข่งขัน

ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนกันมากขึ้น ทำให้สถานศึกษาเอกชนมีบทบาททางการศึกษาก่อให้เกิดทางเลอืก

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตรหลานโดยคาดหวัง

ให้บุตรหลานได้รับการศึกษาท่ีดี มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลและแก้ไขข้อบกพร่องของการพัฒนาการ พร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (สถิตาภรณ์ วงศ์เขียว, 2544) เพราะเด็กเป�นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า สามารถสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติได้  

 จากข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มีจำนวนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปาง ที่เป�ดสอน

ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - อนุบาล 3) 24 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 3,483 คน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง, 

2562) โดยในเบื้องต้นมีการระบุสอบถึงเหตุผลที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน  

ซึ่งในการศึกษาของยงยุทธ ไชยมงคลและคณะ (2561) พบว่ามีหลายสาเหตุสำคัญ เช่น ด้านวิชาการ ด้านภาพลักษณ์ 

ของโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกและ

บริการ และด้านค่าธรรมเนียม การเรียน 

 จึงเป�นท่ีมาท่ีทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเกี่ยวกับป�จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน

เข้าศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง เพื่อนำผลที่ได้เป�นแนวทางในการวางแผน การพัฒนาการ

จัดการศึกษา หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานเป�นที่ยอมรับและสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และชุมชนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 

 2. เพื่อศึกษาระดับป�จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยใน

โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประสมการตลาดบริการ 

(Service Marketing Mix) ของ Phillip Kotler (2003) และทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision marking) ของ Phillip 

Kotler (2000) โดยได้พัฒนาสู่กรอบแนวคิด ดังนี้ 

   ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานของการวิจัย  

 ป�จจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ป�จจัยด้านค่าใช้จ่าย ป�จจัยด้านสถานท่ี ป�จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ป�จจัย 

ด้านบุคลากร ป�จจัยด้านกระบวนการทำงานและป�จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง

ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปางในทิศทางเดียวกัน 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวยัในโรงเรยีน

เอกชนจังหวัดลำปาง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนปฐมวัยท้ังสิ้น 3,483 คน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง, 2562) 

  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คำนวณหาขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane (1973) 

ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 358 คน แต่เพื่อความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล จึงเก็บข้อมูลจริง 

จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

 

 

การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 

- การรับรู้ความต้องการ 

- การค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

- การประเมินทางเลือกก่อนตัดสินใจ 

- การตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

- พฤติกรรมภายหลังการตัดสินใจ 

 

ป�จจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

ระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 

จังหวัดลำปางของผู้ปกครอง 

1. ป�จจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Product) 

2. ป�จจัยด้านค่าใช้จ่าย (Price) 

3. ป�จจัยด้านสถานท่ี (Place) 

4. ป�จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) 

5. ป�จจัยด้านบุคลากร (People) 

6. ป�จจัยด้านกระบวนการทำงาน (Process) 

7. ป�จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  
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เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามโครงสร้าง (Structured Questionnaire)  

ที่แบ่งออกเป�น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 8 ข้อ ตอนที่ 2 ป�จจัยในการ

ตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง จำนวน 35 ข้อ 

ตอนท่ี 3 การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

จังหวัดลำปาง จำนวน 5 ข้อ และตอนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 พัฒนาคุณภาพเครื ่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ได้เท่ากับ 0.93 และนำแบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะเดียวกับ

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของ Cronbach ซึ่งคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.96 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ด้วยการแจกแบบสอบถามผ่านเครือข่ายผู้ปกครอง ผ่านครูประจำชั้น ผ่าน

ระบบออนไลน์ (google form, QR Code) และแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยนี้ มีดังนี้  

 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

 2. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือสถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและ ตัวแปรตามด้วย

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน สรุปได้ดังน้ี 

  ผลการศึกษาป�จจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 40 ป� 

การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท          

มีความสัมพันธ์กับเด็กแบบลูก และต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสังกัดเอกชน  

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 1 ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ปกครองมีการเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า, การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ และตัดสินใจเพราะเชื่อมั่น

ด้านมาตรฐานการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่มีความสำคัญเท่ากัน รองลงมาคือ ยินดีแนะนำและ

ประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่น ระดับมากคือ มีความต้ังใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

จังหวัดลำปาง ตามลำดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์การตัดสินใจของผู้ปกครองในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยใน

โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง  

การตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน

เข้าศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 
𝑋𝑋� S.D. 

ความคิดเห็น 

ศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนก่อนท่ีจะตัดสินใจ 

4.26 .669 มากท่ีสุด 

มีการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจส่ง

บุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปาง 

4.26 .634 มากท่ีสุด 

ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนใน

จังหวัดลำปางเพราะเชื่อมั่นด้านมาตรฐานการเรียนการสอนและการ

ดูแลเอาใจใส่เป�นอย่างดี 

4.26 .645 มากท่ีสุด 

ยินดีแนะนำและประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนต่อระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป�น

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

4.21 .672 มากท่ีสุด 

มีความตั้งใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียน

เอกชนในจังหวัดลำปาง 

4.20 .700 มาก 

รวม 4.24 .564 มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 2 ศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้า

เรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง มีดังนี้ 

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยป�จจัยท่ีผู้ปกครองให้ความสำคัญมากท่ีสุดคือท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน รองลงมาคือ บุคลากร กระบวนการทำงาน 

ลักษณะทางกายภาพ การส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่าย และสถานท่ี ตามลำดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ปกครอง 

ความคิดเห็นต่อป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง 
𝑋𝑋� S.D. 

ความคิดเห็น 

1. ป�จจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 4.49 .497 มากท่ีสุด 

2. ป�จจัยด้านบุคลากร 4.37 .543 มากท่ีสุด 

3. ป�จจัยด้านกระบวนการทำงาน 4.33 .559 มากท่ีสุด 

4. ป�จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 4.28 .624 มากท่ีสุด 

5. ป�จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 4.24 .616 มากท่ีสุด 

6. ป�จจัยด้านค่าใช้จ่าย 4.13 .600 มาก 

7. ป�จจัยด้านสถานท่ี 3.94 .716 มาก 

รวม 4.25 .594 มากที่สุด 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกป�จจัยมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จังหวัดลำปาง โดยมีความสัมพันธ์ภาพรวม

ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง และสามารถจัดลำดับความสัมพันธ์ของแต่ละป�จจัยที่มีต่อการตัดสินใจของ

ผู ้ปกครองจากมากไปน้อย ได้คือ ป�จจัยที ่เกี ่ยวข้องกับบุคลากร กระบวนการทำงาน การส่งเสริมการตลาด 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ค่าใช้จ่าย โรงเรียน และสถานท่ี ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง ในการ

ตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง  

ลำดับ ป�จจัยการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกสถานศึกษา ระดับ

ความสัมพันธ์ pearson sig. 

 รวมป�จจัยทุกด้าน 0.549** 0.000* ปานกลาง 

1 ป�จจัยด้านบุคลากร 0.503** 0.000* ปานกลาง 

2 ป�จจัยด้านกระบวนการทำงาน 0.475** 0.000* ปานกลาง 

3 ป�จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 0.470** 0.000* ปานกลาง 

4 ป�จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 0.466** 0.000* ปานกลาง 

5 ป�จจัยด้านค่าใช้จ่าย 0.452** 0.000* ปานกลาง 

6 ป�จจัยท่ีเกี่ยวขัองกับโรงเรียน 0.447** 0.000* ปานกลาง 

7 ป�จจัยด้านสถานท่ี 0.335** 0.000* ปานกลาง 

* มีระดับนัยสำคัญ 0.05  

  จากตารางท่ี 4 อธิบายประเด็นสำคัญของแต่ละป�จจัย ดังนี้ 

  ป�จจัยด้านบุคลากร สัมพันธ์กับการตัดสินใจในประเด็นที่ครูและบุคลากรมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส 

ป�จจัยด้านกระบวนการทำงาน สัมพันธ์ในเร่ืองท่ีโรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป�นศูนย์กลาง โดยกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุม ป�จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด สัมพันธ์ในเร่ืองท่ีโรงเรียน

เป�ดโอกาสให้ผู ้ปกครองปรึกษาหารือเกี ่ยวกับป�ญหาการเรียนหรือป�ญหาพฤติกรรมของนักเรียน ป�จจัยด้าน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สัมพันธ์ในเรื่องท่ีโรงเรียนมีห้องเรียนที่สะอาด มีบรรยากาศเหมาะสมแก่การเรียน 

ป�จจัยด้านค่าใช้จ่าย สัมพันธ์ในเรื่องท่ีโรงเรียนมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและการบริการในอัตราท่ี

เหมาะสม ป�จจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน สัมพันธ์ในเร่ืองท่ีโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง และป�จจัยด้านสถานท่ี สัมพันธ์ในเร่ืองท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีความ

ปลอดภัยและโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เด็กและผู้ปกครอง เช่น ด้านการจราจร อาคารเรียน ห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องพยาบาล ห้องน้ำ รวมถึงเคร่ืองเล่นท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก อย่างเพียงพอและปลอดภัย  
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การอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ป�จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยใน

โรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

ผลการศึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ปกครองที่พบว่า ส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 30 – 40 ป� การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่ำกว่า 

20,000 บาท มีความสัมพันธ์กับเด็กคือเป�นลูก และต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาสังกัดเอกชน ซึ่งผลการศึกษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับงานวิจัยของเหม หมัดฮาหวา (2559) เรื่อง ป�จจัยการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ท่ีพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความเหมือนกันในเร่ืองเพศ อายุ และระดับการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา มักเชียว 

(2558) เร่ืองป�จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าส่วนใหญเ่หมือนกันเร่ืองสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาเพื่อส่งบุตรหลาน เข้าเรียนระดับ

ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ท่ีพบว่าผู้ปกครองมีเหตุผลสำคัญเท่ากัน 3 อันดับแรก ซึ่งประกอบด้วย การเปรียบเทียบ

ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่า, การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างรอบด้านก่อนจะตัดสินใจและการตัดสินใจบน

ความเชื่อมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอนและการดูแลเอาใจใส่ของบุคลากรในโรงเรียนเอกชน ซึ่งผลการศึกษา

สอดคล้องกับงานวิจัยของปาณิกา กาญจนหงส์ (2560) เร่ือง ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของผู ้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ในโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟ�ก พบว่าเหตุผลของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการเลือกโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอน การรับรู้ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน 

ซึ่งส่วนใหญ่รับรู้จากจากการโฆษณา ฝ่ายการตลาดของโรงเรียน เหตุผลที่มีส่วนช่วยในการประเมินทางเลือกคือ 

โรงเรียนมีความน่าเชื่อถือ สาเหตุของการตัดสินใจเลือกโรงเรียนคือ นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถจึงยินดีที่จะ

แนะนำโรงเรียนต่อผู้อื่น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงไกร ศรีหริ่ง และนวลฉวี แสงชัย (2561) เรื่อง

ป�จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาและผู้ปกครองในเขต

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ท่ีพบว่าผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อราคาค่าเรียนของสถาบันว่าต้องมีความเหมาะสม 

ไม่แพงเกินความสามารถที่จะจ่ายได้มาเป�นอันดับแรก ซึ่งพิจารณาตามกำลังซื้อและรายได้ของผู้ปกครอง รวมถึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาศักด์ิ ข่ายกระโทกและสิริมา บูรณ์กุศล (2560) เรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือก

สถาบันกวดวิชาระดับประถมศึกษาของผู้ปกครองในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่รับรู้ป�ญหาว่า

ต้องมีการเรียนกวดวิชาจากการท่ีต้องการเพิ่มทักษะความรู้ท่ีหลากหลาย แสวงหาข้อมูลจากการสอบถามข้อมูลจาก

คนรู้จัก ประเมินทางเลือกจากผู้ปกครองเอง การตัดสินใจซื้อจากการต้องการเพิ่มทักษะความรู้ และความรู้สึกหลัง

การซื้อมีความพอใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองใช้กระบวนการตัดสินใจโดยมีการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ

ความคุ้มค่า การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างรอบด้านและความเชื่อมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอนและการ

ดูแลเอาใจใส่ของบุคลากรในโรงเรียนเอกชนก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน 
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  ผลการศึกษาท่ีได้จากการวิเคราะห์ระดับของป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

และจัดลำดับของป�จจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ ป�จจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน บุคลากรกระบวนการทำงาน 

ลักษณะทางกายภาพ และการส่งเสริมการตลาด ส่วนป�จจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ ป�จจัยด้านค่าใช้จ่ายและด้าน

สถานท่ี สอดคล้องกับงานวิจัยของ จำลอง สุริวงศ์และนันทิยา น้อยจันทร์ (2559) เร่ืองการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนให้บุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิจิตร พบว่าภาพรวม

ของทุกป�จจัยอยู่ในระดับมากที่สุด แม้ว่าป�จจัยลำดับแรกไม่เหมือนกัน แต่ป�จจัยลำดับหลัง ๆ เหมือนกัน ได้แก่         

แนวทางการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม ผู ้บริหารสถานศึกษา การเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและชื่อเสียงของสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองให้ความสนใจด้านกระบวนการเรียน

การสอนท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานมากกว่าความกังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายและสถานท่ีเรียน 

  ผลการศึกษาตามผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับปาน

กลางและลำดับความสัมพันธ์ของแต่ละป�จจัยท่ีมีต่อการตัดสินใจจากมากไปน้อย ดังนี้ 

  ป�จจัยด้านบุคลากร พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครองมากอันดับท่ีหนึ่ง 

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีครูและบุคลากรมีอัธยาศัยดี ย้ิมแย้ม แจ่มใส  

  ป�จจัยด้านกระบวนการทำงาน พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครองอันดับ

ท่ีสอง โดยเฉพาะเร่ืองท่ีโรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป�นศูนย์กลาง  

  ป�จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครอง

อันดับที่สาม โดยเฉพาะเรื่องที่โรงเรียนเป�ดโอกาส ให้ผู้ปกครองปรึกษาหารือเกี่ยวกับป�ญหาการเรียนหรือป�ญหา

พฤติกรรมของนักเรียน  

  ป�จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของ

ผู้ปกครองอันดับท่ีสี่ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีโรงเรียนมีห้องเรียนท่ีสะอาด มีบรรยากาศเหมาะสมแก่การเรียน  

  ป�จจัยด้านค่าใช้จ่าย พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครองอันดับที ่ห้า 

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีโรงเรียนมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนและการบริการในอัตรา ท่ีเหมาะสม  

  ป�จจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู้ปกครองอันดับท่ีหก 

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 

  ป�จจัยด้านสถานที่ พบว่ามีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู ้ปกครองอันดับท่ีเจ็ด 

โดยเฉพาะเรื่องที่โรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความปลอดภัยและโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่เด็กและ

ผู้ปกครอง เช่น ด้านการจราจร อาคารเรียน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ห้องพยาบาล ห้องน้ำ รวมถึงเคร่ืองเล่นท่ี

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเพียงพอและปลอดภัย 

  ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ำทิพย์ เนียมหอม (2560) เร่ืองป�จจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ท่ีพบว่านักเรียน 

นักศึกษาให้ความสำคัญกับป�จจัยส่วนประสมการตลาดโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางเช่นเดียวกันและเมื่อ

พิจารณาเป�นรายด้าน พบว่านักเรียน นักศึกษาให้ความสำคัญกับป�จจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ

อยู่ในระดับมาก โดยป�จจัยอันดับแรกคือ ด้านบุคคล รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ ์ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะ
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ทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านราคา อันดับสุดท้ายคือ ด้านสถานท่ีอยู่

ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของประกาศิต กิติลาโภและสุนทรี วรรณไพเราะ (2560) เร่ืองป�จจัย

การตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา            

ท่ีพบว่าป�จจัยด้านบุคลากรมีระดับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์ 

เป�นอันดับท่ีหนึ่ง รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านกระบวนการทำงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน

ส่งเสริมการตลาด และด้านทำเลที่ตั้งและการจัดจำหน่าย ตามลำดับ แต่งานวิจัยของ ณัชชา สุวรรณวงศ์ (2560) 

เรื่องป�จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา (ระบบโควตา) พบว่าภาพรวมของป�จจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ซึ่งป�จจัยที่ให้

ความสำคัญมากท่ีสุดคือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อาจเป�นเพราะการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนผู้เรียนมั่นใจว่า

ถ้าสถาบันการศึกษามีชื่อเสียงท่ีดีย่อมมีกระบวนการในการศึกษาท่ีดีด้วย แต่ผลการศึกษานี้แตกต่างกับผลการศึกษา

ของยงยุทธ ไชยมงคล และคณะ (2562) เรื่องการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยาของ

ผู้ปกครองนักเรียนท้ังท่ีเป�นการศึกษาการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กเหมือนกัน แต่กลับพบว่าป�จจัยท่ี

มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ เรื ่องของอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ นั่นอาจเป�นเพราะ

โรงเรียนอนุบาลท่ีสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐได้รับมาตรฐานการควบคุม ซึ่งมี

งบประมาณการพัฒนาเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โรงเรียนอนุบาลภายใต้การกำกับดูแลของภาคเอกชนนั้น ป�จจัยด้าน

บุคลากรเป�นไปตามกฎเกณฑ์ของกระทรวง และผู ้ปกครองมั่นใจว่าโรงเรียนเอกชนนั ้นอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป�นเรื่องที่มีการดำเนินการที่ดีอยู่แล้ว แต่สิ่งควรได้รับมากกว่านั้นก็คือ บุคลากรที่มี

คุณภาพท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้ปกครองต่อการบริหารจัดการระดับปฐมวัยของ

โรงเรียนเอกชน โดยให้ความสำคัญในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

คุณภาพของบุคลากร คุณภาพด้านกระบวนการทำงานภายใน สภาพแวดล้อมท่ีอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน และ

การกระตุ้นส่งเสริมเชิงการตลาด โดยท่ีป�จจัยด้านค่าใช้จ่ายและสถานที่อยู่เป�นเรื่องรองลงไป ดังนั้น ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรหาวิธีหรือกลยุทธ์ในการสร้างความสนใจ และความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองในการนำบุตรหลานมา

เข้าศึกษาต่อไป 

1.2 จากเหตุผลสำคัญอันดับแรกท่ีทำให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียน

เอกชน คือ คุณภาพของบุคลากรและเหตุผลที่รองลงมาคือ กระบวนการทำงาน สะท้อนให้ผู้บริหารสถานศึกษา

ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข รวมถึง

พัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการภายในเพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้ปกครอง 

 

309



2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ผู้วิจัยอาจศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ข้อมูลที่หลากหลายและ

ครอบคลุมประเด็นของป�ญหาและความต้องการของผู้ปกครองท่ีกว้างข้ึน 

2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนของ

ผู้ปกครอง 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคร้ังนี้สำเร็จลุล่วงได้ ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากอาจารย์ ดร.ทัตษภร ศรีสุข อาจารย์

ที่ปรึกษา จึงขอขอบพระคุณเป�นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ พร้อมกันนี้ ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญ์พัสวี 

กล่อมธงเจริญและอาจารย์ ดร.ภูม ศรีสุข คณะกรรมการสอบฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะให้

งานวิจัยสมบูรณ์ย่ิงข้ึน รวมถึงขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล ท้ังนี้ ผู้วิจัยหวังว่าการศึกษา

ครั้งนี้จะเป�นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจจะศึกษาวิจัยต่อไป คุณค่าและคุณความดีทั ้งปวงของ         

ผลการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยมอบเป�นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม ่ตำแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
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