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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  
เขต 1 จําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถงึโรงเรียนของนักเรียนและอาชีพของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จํานวน 346 คน ได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random 
sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ผลการหาค่า 
IOC ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมผู้ปกครอง
มีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ
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หลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
จําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีระยะเวลาเดินทาง
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ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และจําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีมีอาชีพต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีความต้องการเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ใน 3 ลําดับแรก ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคคล 
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ABSTRACT 
This research aimed at 1. Studying the parent’ need about the marketing mix factors for 
studying in early childhood of private school under Kampheangphet primary education service 
area office 1. 2. Comparing the parents’ need about the marketing mix factors for studying in 
early childhood of private school under Kampheangphet primary education service area   
office 1. The sample consisted of 346 students’ parents in private primary school. The sample 
was set Krejcie & Morgan table and selected by stratified random sampling method. The tool 
for this research is rating scale. There are five levels for the rating scale. The result of IOC is 
between 0.67–1.00 and the confident level is 0.97. The study revealed as follows: 1) Studying 
the parents’ need about the marketing mix factors was at a high level. The highest was the 
people factor, followed by the product factor and process factor. 2) The comparing the 
parents’ need about the marketing mix factors for studying in early childhood of private 
school under Kampheang phet primary education service area office 1 are following: Different 
distance is not statistically significant in affecting the parents’ need about the marketing mix 
factors for studying in early childhood of private school. Different occupation is not statistically 
significant in affecting the parents’ need about the marketing mix factors for studying in early 
childhood of private school. The highest was the product factor, followed by the price factor 
and people factor. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ในช่วงปฐมวัยนั้นเป็นช่วงแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริง เด็กวัยนี้ต้องการการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว 
ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ด้าน จากบิดา มารดา คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็น
รากฐานของ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตท้ังทางร่างกายและจิตใจ การอบรมปลูกฝังสร้างเสริม
พัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพในช่วงอายุนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีจะให้เขาเติบโต
เป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและเติบโตได้ก็ด้วยการพ่ึงพาพ่อแม่ และผู้ปกครองท่ีช่วย
เลี้ยงดู หากผู้ปกครองให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด ก้าวต่อไปคือสถานศึกษาท่ีจะเป็นแหล่งอบรมเลี้ยงดูพัฒนาเด็ก 
พร้อมจะตอบสนองความต้องการพื้นฐานท่ีเปลี่ยนไปตามวัยได้อย่างเหมาะสมแล้วเด็กจะเติบโตแข็งแรง พร้อมท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง และคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซ่ึงปัจจุบันพบว่า โรงเรยีนเอกชนมีจํานวนมาก
ขึ้น มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน มีจุดเน้นท่ีแตกต่างกันไป ส่งผลให้จํานวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมี
โอกาสลดลง เนื่องจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาล 
มีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอยู่หลายช่องทางท้ังโรงเรียนของรัฐและเอกชน ผู้ปกครอง ครอบครัว 
ประชาชนและสถาบันทางสังคมมีบทบาทเข้าร่วมในการจัดการศึกษา ได้หลายประการ ซ่ึงต้องได้รับสิทธิ
ประโยชน์แต่ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน นอกจากน้ี ยังมีบทบาทร่วมในการจักการศึกษาท่ีเอกชน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือรัฐ จัดให้แก่บุตรหลานของตน โดยมีส่วนรวมในการเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตร
หลานร่วมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน (Anunnawee, P., 2010, p.257) ซ่ึงปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและสภาพของการบริหารโรงเรียนที่ได้จากการสังเคราะห์มา ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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เป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี เด็กปฐมวัยจะมีชีวิตรอดและเติบโตได้ก็ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่ และผู้ปกครองท่ีช่วย
เลี้ยงดู หากผู้ปกครองให้ความรักเอาใจใส่ใกล้ชิด ก้าวต่อไปคือสถานศึกษาท่ีจะเป็นแหล่งอบรมเลี้ยงดูพัฒนาเด็ก 
พร้อมจะตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานท่ีเปลี่ยนไปตามวัยได้อย่างเหมาะสมแล้วเด็กจะเติบโตแข็งแรง พร้อมท่ี
จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง และคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซ่ึงปัจจุบันพบว่า โรงเรยีนเอกชนมีจํานวนมาก
ขึ้น มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน มีจุดเน้นท่ีแตกต่างกันไป ส่งผลให้จํานวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนมี
โอกาสลดลง เนื่องจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบในจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับอนุบาล 
มีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอยู่หลายช่องทางท้ังโรงเรียนของรัฐและเอกชน ผู้ปกครอง ครอบครัว 
ประชาชนและสถาบันทางสังคมมีบทบาทเข้าร่วมในการจัดการศึกษา ได้หลายประการ ซ่ึงต้องได้รับสิทธิ
ประโยชน์แต่ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน นอกจากน้ี ยังมีบทบาทร่วมในการจักการศึกษาท่ีเอกชน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินหรือรัฐ จัดให้แก่บุตรหลานของตน โดยมีส่วนรวมในการเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตร
หลานร่วมตัดสินใจทิศทางการศึกษาของบุตรหลาน (Anunnawee, P., 2010, p.257) ซ่ึงปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและสภาพของการบริหารโรงเรียนท่ีได้จากการสังเคราะห์มา ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน
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ผลิตภัณฑ์ (Product : P) ด้านราคา (Price : P) ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Place : P) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion : P) ด้านบุคคล (People : P) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process : P) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical evidence : P) คาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ระดับอนุบาลในโรงเรียนเอกชน อีกด้วย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ท้ังนี้ผลวิจัยจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน และสามารถนําข้อมูลท่ี
ศึกษามาใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในการวางแผนนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
จําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน และอาชีพของผู้ปกครอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่องความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยดําเนินการดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
     1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 3,465 คน จากโรงเรียนเอกชน
จํานวน 21 โรงเรียน   
     2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 346 คน ได้กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยในแต่ละโรงเรียน โดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 

 ตอนท่ี 2 ถามความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
    1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ท่ีเป็น 
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียน 
    2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอเก็บข้อมูล พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชน โดย
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและบางส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้บริการทางไปรษณีย์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับความตอ้งการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    3. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
จําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที (T-test 
Independent Samples) และจําแนกตามอาชพีของผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีการของ  
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
    ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121) 
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบว่า 
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ผู้ปกครองมีความต้องการ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านราคา 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ผลิตภัณฑ์ (Product : P) ด้านราคา (Price : P) ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Place : P) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion : P) ด้านบุคคล (People : P) ด้านกระบวนการให้บริการ (Process : P) ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical evidence : P) คาดว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ระดับอนุบาลในโรงเรียนเอกชน อีกด้วย 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาว่าความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ท้ังนี้ผลวิจัยจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน และสามารถนําข้อมูลที่
ศึกษามาใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในการวางแผนนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
จําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน และอาชีพของผู้ปกครอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เรื่องความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 โดยดําเนินการดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
     1. ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 3,465 คน จากโรงเรียนเอกชน
จํานวน 21 โรงเรียน   
     2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 346 คน ได้กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยในแต่ละโรงเรียน โดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความต้องการของผู้ปกครอง
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 

 ตอนท่ี 2 ถามความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน ลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
    1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ถึงผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ท่ีเป็น 
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของ
โรงเรียน 
    2. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอเก็บข้อมูล พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชน โดย
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและบางส่วนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้บริการทางไปรษณีย์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
  1. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ 
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับความตอ้งการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    3. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
จําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ด้วยการทดสอบค่าที (T-test 
Independent Samples) และจําแนกตามอาชพีของผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง ทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยวิธีการของ  
เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
    ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยกําหนดเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 121) 
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบว่า 
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ผู้ปกครองมีความต้องการ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านราคา 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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    1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละเรื่อง 
ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับแรกได้แก่ เรื่อง
ความไว้วางใจโดยรวมที่มีต่อโรงเรียน รองลงมาได้แก่ เรื่องโรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดี และเรื่องโรงเรียนมีการ
ดําเนินตามปรัชญาและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามลําดับ 
    1.2 ด้านราคา พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละเรื่อง 
ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับแรกได้แก่ 
โรงเรียนกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาะสม เรื่องโรงเรียนมีระบบการผ่อนชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา และเรื่องเงื่อนไขระยะเวลาในการชําระเงินค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม ตามลําดับ 
    1.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละเรื่อง ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับ
แรกได้แก่ เรื่องโรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารต่างๆของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง เรื่องโรงเรียนรับฟังความเห็นของ
ผู้ปกครองและนําไปปรับปรุงแก้ไข และเรื่องโรงเรียนให้การสนับสนุน ร่วมมือ และอํานวยความสะดวกในโอกาส
ท่ีผู้ปกครองหรือชุมชนขอความอนุเคราะห์ ตามลําดับ 
     1.4 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละเรื่อง ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลาํดับ
แรก ได้แก่ เรื่องการบริการเมื่อผู้ปกครองไปติดต่อท่ีโรงเรียน เรื่องท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง 
และเรื่องมีบริการข้อมูลสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ตามลําดับ 
    1.5 ด้านบุคคล พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละเรื่อง 
ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความรู้ความสามารถของผู้บริหาร และ
ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดย เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับแรก ได้แก่ เรื่อง
บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ปกครอง เรื่องความรู้ความสามารถของครู เรื่องครูผู้สอนมีการพัฒนาเทคนิคการ
สอนที่ทันสมัยและเรื่องบุคลากร มีความสามัคคี มีน้ําใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามลําดับ 
    1.6 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละเรื่อง ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรยีงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ เรื่องโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เรื่องโรงเรียนมีการวัดผลการเรียนตามสภาพจริงของนักเรียน และเรื่องมีการอํานวยความ
สะดวกเม่ือผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ตามลําดับ 
    1.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
แต่ละเรื่อง ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ เรื่องโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เรื่องโรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด และเร่ืองภายใน
โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ดังนี้ 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถงึโรงเรียนของนักเรียน พบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่ง 
              บุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน 
              ของนักเรียน 
 

ข้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ตํ่ากว่า 
ครึ่งชั่วโมง 
(n=229) 

ครึ่งชั่วโมง 
ขึ้นไป      

(n=110) t-test P 

𝐱𝐱�  S.D. 𝐱𝐱�  S.D. 
1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.37 0.49 4.41 0.47 0.75 0.45 
2 ด้านราคา  4.19 0.56 4.21 0.58 0.42 0.67 
3 ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.24 0.55 4.30 0.56 1.00 0.32 
4 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4.20 0.56 4.25 0.54 0.77 0.44 
5 ด้านบุคคล 4.40 0.54 4.39 0.53 0.07 0.95 
6 ด้านกระบวนการให้บริการ 4.36 0.53 4.34 0.54 0.07 0.94 
7 ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.35 0.57 4.33 0.56 0.02 0.99 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.46 4.32 0.46 0.48 0.63 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    

  2.2 ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพ
ต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
เอกชน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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    1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละเรื่อง 
ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับแรกได้แก่ เรื่อง
ความไว้วางใจโดยรวมที่มีต่อโรงเรียน รองลงมาได้แก่ เรื่องโรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดี และเรื่องโรงเรียนมีการ
ดําเนินตามปรัชญาและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตามลําดับ 
    1.2 ด้านราคา พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละเรื่อง 
ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับแรกได้แก่ 
โรงเรียนกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาะสม เรื่องโรงเรียนมีระบบการผ่อนชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา และเรื่องเงื่อนไขระยะเวลาในการชําระเงินค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม ตามลําดับ 
    1.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละเรื่อง ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับ
แรกได้แก่ เรื่องโรงเรียนมีการแจ้งข่าวสารต่างๆของโรงเรียนแก่ผู้ปกครอง เรื่องโรงเรียนรับฟังความเห็นของ
ผู้ปกครองและนําไปปรับปรุงแก้ไข และเรื่องโรงเรียนให้การสนับสนุน ร่วมมือ และอํานวยความสะดวกในโอกาส
ท่ีผู้ปกครองหรือชุมชนขอความอนุเคราะห์ ตามลําดับ 
     1.4 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละเรื่อง ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลาํดับ
แรก ได้แก่ เรื่องการบริการเม่ือผู้ปกครองไปติดต่อท่ีโรงเรียน เรื่องท่ีตั้งของโรงเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง 
และเรื่องมีบริการข้อมูลสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ตามลําดับ 
    1.5 ด้านบุคคล พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละเรื่อง 
ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่องความรู้ความสามารถของผู้บริหาร และ
ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมาก โดย เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับแรก ได้แก่ เรื่อง
บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ปกครอง เรื่องความรู้ความสามารถของครู เรื่องครูผู้สอนมีการพัฒนาเทคนิคการ
สอนท่ีทันสมัยและเรื่องบุคลากร มีความสามัคคี มีน้ําใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามลําดับ 
    1.6 ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในแต่ละเรื่อง ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรยีงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับ
แรก ได้แก่ เรื่องโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ เรื่องโรงเรียนมีการวัดผลการเรียนตามสภาพจริงของนักเรียน และเรื่องมีการอํานวยความ
สะดวกเม่ือผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ตามลําดับ 
    1.7 ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
แต่ละเรื่อง ผู้ปกครองมีความต้องการอยู่ในระดับมากทุกเรื่อง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยใน 3 ลําดับแรก 
ได้แก่ เรื่องโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เรื่องโรงเรียนมีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด และเรื่องภายใน
โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ดังน้ี 
  2.1 ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถงึโรงเรียนของนักเรียน พบว่า 
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่ง 
              บุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน 
              ของนักเรียน 
 

ข้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ตํ่ากว่า 
ครึ่งชั่วโมง 
(n=229) 

ครึ่งชั่วโมง 
ขึ้นไป      

(n=110) t-test P 

𝐱𝐱�  S.D. 𝐱𝐱�  S.D. 
1 ด้านผลิตภัณฑ์ 4.37 0.49 4.41 0.47 0.75 0.45 
2 ด้านราคา  4.19 0.56 4.21 0.58 0.42 0.67 
3 ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.24 0.55 4.30 0.56 1.00 0.32 
4 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4.20 0.56 4.25 0.54 0.77 0.44 
5 ด้านบุคคล 4.40 0.54 4.39 0.53 0.07 0.95 
6 ด้านกระบวนการให้บริการ 4.36 0.53 4.34 0.54 0.07 0.94 
7 ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.35 0.57 4.33 0.56 0.02 0.99 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.46 4.32 0.46 0.48 0.63 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    

  2.2 ผลการเปรียบเทียบจําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพ
ต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
เอกชน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 2 ดังน้ี 
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ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
              ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 จําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 
 

ข้อ รายการ 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ
(1)

ธุรกิจส่วนตัว
(2) รับจ้าง(3) 

ลูกจ้าง
หน่วยงาน
ราชการ(4) 

อื่นๆ(5) 

F-test P 
( n = 65 ) ( n = 81 ) ( n = 112 ( n = 33 ) ( n = 48 ) 
𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 

1 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 4.50 0.43 4.30 4.33 4.52 0.40 4.37 0.46 4.38 0.48 2.46* 0.05 

2 ด้านราคา  4.29 0.54 4.19 0.57 4.07 0.61 4.30 0.50 4.29 0.49 2.46* 0.05 

3 
ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

4.34 0.53 4.21 0.58 4.25 0.56 4.39 0.51 4.20 0.54 1.09 0.36 

4 
ด้านช่องทาง
การจัด
จําหน่าย 

4.31 0.52 4.17 0.57 4.15 0.54 4.33 0.57 4.22 0.57 1.32 0.26 

5 ด้านบุคคล 4.53 0.50 4.34 0.56 4.30 0.54 4.51 0.51 4.41 0.50 2.52* 0.04 

6 

ด้าน
กระบวน  
การ
ให้บริการ 

4.40 0.45 4.26 0.57 4.30 0.55 4.48 0.50 4.39 0.53 1.53 0.19 

7 
ด้านลักษณะ
ทาง
กายภาพ 

4.44 0.55 4.26 0.58 4.28 0.58 4.46 0.50 4.30 0.56 1.64 0.16 

  รวมเฉลี่ย 4.40 0.43 4.25 0.49 4.24 0.46 4.43 0.43 4.31 0.45 2.16 0.07 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบว่า 
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ผู้ปกครองมีความต้องการ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยใน 3 ลําดับแรก ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์      

ด้านกระบวนการให้บริการ เนื่องจาก เด็กปฐมวัยจะเชื่อฟังครูมากกว่าผู้ปกครอง เม่ือผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้า
เรียนย่อมมีความไว้วางใจต่อโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานในเร่ืองของความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครู 
การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ปกครอง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีดีเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ครูจะเป็นผู้ท่ี
สามารถดูแลบุตรหลานของตนได้ดีนั้น นอกจากผู้บริหารและครูจะมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแล้วต้องมี
ความสามารถในการดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ตลอดจนโรงเรียนมีการอํานวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ (Essa, 
1996, quoted in Tantiplachiva, K., 2002, p.6) กล่าวว่าการศึกษาปฐมวัยมีจุดประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาเป็น
บริการการดูแลและเลี้ยงดูเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการพร้อมกันนั้นยังเป็นการให้การศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม เพ่ือทักษะทางปัญญา และพัฒนาการทุกด้านให้กับเด็ก รวมถึงการช่วยเด็กด้อย
โอกาสและการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อการเลี้ยงดูเด็กท่ีดี 
 ด้านบุคคล  ผู้ปกครองมีความต้องการในเรื่องความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครูสูงท่ีสุด ผู้บริหาร
และครูปฐมวัยยุคใหม่ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเด็ก ซ่ึงเป็นการร่วมมือกัน
ในการส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็กเนื่องจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นบุคคลลําดับแรกๆ ท่ีมีหน้าท่ีดูแล 
สนับสนุน แนะนําหรือชี้แนะและอํานวยความสะดวก บทบาทของการดูแลคล้ายกบัแม่ ซ่ึงหน้าท่ีด้านการดูแล
เด็กคือการทําหน้าท่ีเพ่ือตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจของเด็ก เอาใจใส่ต่อความปลอดภัย 
โภชนาการ สุขภาพ ต้องดูแลความเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัยอย่างปกติสุขประกอบด้วยการดูแลการเจริญเติบโต 
สุขภาพ พัฒนาการและความปลอดภัย ดังนั้นผู้ปกครองจึงให้ความสําคัญในด้านบุคคลสูงที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kitnithet, U. (2007) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผู้ปกครองคนไทยในการส่งบุตรเข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแพรพ เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจของ
ผู้ปกครองอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ําสุด ดังนี้ ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ด้านผู้บริหาร ด้านการบริหารและการจัดการตามลําดับ ซ่ึงด้านผู้บริหาร คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี ด้านบริหารและการจัดการ คือ กําหนดเปา้หมายมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูท่ีมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการสอน 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ปกครองมีความต้องการในเรื่องความไว้วางใจโดยรวมที่มีต่อโรงเรียน ไว้วางใจต่อ
โรงเรียนในการดูแลบุตรหลานของตน เนื่องจากภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยดึงดูด
ผู้ปกครองให้เกิดความสนใจต่อโรงเรียนได้ รวมท้ังชื่อเสียงของโรงเรียน การแต่งกายของครู สภาพอาคารเรียน 
ห้องเรียนและห้องน้ํา ความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยรวม มีการจัดการเรียนการสอนท่ีดีเหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (Zeithaml, V. & Bitner, M.J., 2000) กล่าวว่า ส่วนสําคัญท่ีสุด
ของผลิตภัณฑ์คือสินค้าและบริการนั้นต้องมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทําให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโรงเรียนเอกชนคือ หลักสูตรการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน
การสอนครูผู้สอนและภาพพจน์ของโรงเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องมี การจัดการอย่าง
เหมาะสม 
 ด้านกระบวนการให้บริการ  ผู้ปกครองมีความต้องการในเรื่องโรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสูงท่ีสุด ซ่ึงจะให้ความสําคัญต่อการ
เรียนรู้ของบุตรหลาน เนื่องจาก ผู้ปกครองจะมุ่งหวังให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียนเกิดการ
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ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
              ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 จําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง 
 

ข้อ รายการ 

ข้าราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ
(1)

ธุรกิจส่วนตัว
(2) รับจ้าง(3) 

ลูกจ้าง
หน่วยงาน
ราชการ(4) 

อื่นๆ(5) 

F-test P 
( n = 65 ) ( n = 81 ) ( n = 112 ( n = 33 ) ( n = 48 ) 
𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 𝐱𝐱� S.D. 

1 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 4.50 0.43 4.30 4.33 4.52 0.40 4.37 0.46 4.38 0.48 2.46* 0.05 

2 ด้านราคา  4.29 0.54 4.19 0.57 4.07 0.61 4.30 0.50 4.29 0.49 2.46* 0.05 

3 
ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด 

4.34 0.53 4.21 0.58 4.25 0.56 4.39 0.51 4.20 0.54 1.09 0.36 

4 
ด้านช่องทาง
การจัด
จําหน่าย 

4.31 0.52 4.17 0.57 4.15 0.54 4.33 0.57 4.22 0.57 1.32 0.26 

5 ด้านบุคคล 4.53 0.50 4.34 0.56 4.30 0.54 4.51 0.51 4.41 0.50 2.52* 0.04 

6 

ด้าน
กระบวน  
การ
ให้บริการ 

4.40 0.45 4.26 0.57 4.30 0.55 4.48 0.50 4.39 0.53 1.53 0.19 

7 
ด้านลักษณะ
ทาง
กายภาพ 

4.44 0.55 4.26 0.58 4.28 0.58 4.46 0.50 4.30 0.56 1.64 0.16 

  รวมเฉลี่ย 4.40 0.43 4.25 0.49 4.24 0.46 4.43 0.43 4.31 0.45 2.16 0.07 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้า
เรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบว่า 
ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน ผู้ปกครองมีความต้องการ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยใน 3 ลําดับแรก ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์      

ด้านกระบวนการให้บริการ เนื่องจาก เด็กปฐมวัยจะเชื่อฟังครูมากกว่าผู้ปกครอง เม่ือผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้า
เรียนย่อมมีความไว้วางใจต่อโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานในเร่ืองของความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครู 
การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ปกครอง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีดีเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ครูจะเป็นผู้ท่ี
สามารถดูแลบุตรหลานของตนได้ดีนั้น นอกจากผู้บริหารและครูจะมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแล้วต้องมี
ความสามารถในการดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ตลอดจนโรงเรียนมีการอํานวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดของ (Essa, 
1996, quoted in Tantiplachiva, K., 2002, p.6) กล่าวว่าการศึกษาปฐมวัยมีจุดประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาเป็น
บริการการดูแลและเลี้ยงดูเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการพร้อมกันนั้นยังเป็นการให้การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการปรับตัวเข้ากับสังคม เพ่ือทักษะทางปัญญา และพัฒนาการทุกด้านให้กับเด็ก รวมถึงการช่วยเด็กด้อย
โอกาสและการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเพื่อการเลี้ยงดูเด็กท่ีดี 
 ด้านบุคคล  ผู้ปกครองมีความต้องการในเรื่องความรู้ความสามารถของผู้บริหารและครูสูงท่ีสุด ผู้บริหาร
และครูปฐมวัยยุคใหม่ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเด็ก ซ่ึงเป็นการร่วมมือกัน
ในการส่งเสริมความรู้ความสามารถของเด็กเนื่องจากผู้บริหารและครูปฐมวัยเป็นบุคคลลําดับแรกๆ ท่ีมีหน้าท่ีดูแล 
สนับสนุน แนะนําหรือชี้แนะและอํานวยความสะดวก บทบาทของการดูแลคล้ายกบัแม่ ซ่ึงหน้าท่ีด้านการดูแล
เด็กคือการทําหน้าท่ีเพ่ือตอบสนองความต้องการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจของเด็ก เอาใจใส่ต่อความปลอดภัย 
โภชนาการ สุขภาพ ต้องดูแลความเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัยอย่างปกติสุขประกอบด้วยการดูแลการเจริญเติบโต 
สุขภาพ พัฒนาการและความปลอดภัย ดังนั้นผู้ปกครองจึงให้ความสําคัญในด้านบุคคลสูงที่สุด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Kitnithet, U. (2007) ได้ทําการวิจัยเร่ือง การตัดสินใจของผู้ปกครองคนไทยในการส่งบุตรเข้ารับ
การศึกษาในโรงเรียนอนุบาลนานาชาติแพรพ เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจของ
ผู้ปกครองอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ําสุด ดังน้ี ด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย ด้านผู้เรียน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน ด้านผู้บริหาร ด้านการบริหารและการจัดการตามลําดับ ซ่ึงด้านผู้บริหาร คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี ด้านบริหารและการจัดการ คือ กําหนดเปา้หมายมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ครูท่ีมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการสอน 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ปกครองมีความต้องการในเรื่องความไว้วางใจโดยรวมที่มีต่อโรงเรียน ไว้วางใจต่อ
โรงเรียนในการดูแลบุตรหลานของตน เนื่องจากภาพลักษณ์ของโรงเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยดึงดูด
ผู้ปกครองให้เกิดความสนใจต่อโรงเรียนได้ รวมท้ังชื่อเสียงของโรงเรียน การแต่งกายของครู สภาพอาคารเรียน 
ห้องเรียนและห้องน้ํา ความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยรวม มีการจัดการเรียนการสอนท่ีดีเหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ (Zeithaml, V. & Bitner, M.J., 2000) กล่าวว่า ส่วนสําคัญท่ีสุด
ของผลิตภัณฑ์คือสินค้าและบริการนั้นต้องมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทําให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโรงเรียนเอกชนคือ หลักสูตรการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน
การสอนครูผู้สอนและภาพพจน์ของโรงเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องมี การจัดการอย่าง
เหมาะสม 
 ด้านกระบวนการให้บริการ  ผู้ปกครองมีความต้องการในเรื่องโรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญสูงท่ีสุด ซ่ึงจะให้ความสําคัญต่อการ
เรียนรู้ของบุตรหลาน เนื่องจาก ผู้ปกครองจะมุ่งหวังให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน ทําให้ผู้เรียนเกิดการ
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เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญท่ีเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้าน เช่น คุณลักษณะด้านความรู้
ความคิด ด้านการปฏิบัติและด้านอารมณ์ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมประสบการณ์เบื้องต้นของผู้เรียนควรเป็นประสบการณ์ในสภาพการณ์จรงิมากกว่าจะเรียนรู้จากตํารา  
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับการเปน็สมาชิกท่ี
ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Boonpituk, S. (2014) กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยเป็นสิ่งท่ีเกิดกับเด็กได้ตลอดเวลา เด็กเรียนรู้จากการเล่นกับสื่อหรือสิ่งของใกล้ตัว สังเกตธรรมชาติท่ี
อยู่รอบตัว การพัฒนาเกิดขึ้นได้จากการท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้แก่ ตาดู   
หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้มชิมรส มือสัมผัส 
 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนระดบัปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ซ่ึงปรากฎผลดังนี้ 
 2.1 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน ในภาพรวม มีความ
ต้องการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แม้ระยะเวลาเดินทาง
จากบ้านถึงโรงเรยีนของนักเรียนจะแตกต่างกันออกไป แต่ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทางจากบ้านถงึโรงเรียนต่ํา
กว่าคร่ึงชั่วโมง มีสถานท่ีทํางานอยู่บริเวณใกล้โรงเรียน ประกอบกับการเดินทางการคมนาคมที่สะดวก ไม่ห่างไกล
ชุมชนมากเกินไป และประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรับ-ส่ง บุตรหลาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Weenakorn, T. (2014) ได้ทําการวิจัย เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนดนตรีเอกชน หลักสูตรวิชาขับร้อง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สถานท่ีตั้งของโรงเรียน
ดนตรีเป็นปัจจัยท่ีผู้ปกครองให้ความสําคัญ เนื่องจากการเรียนดนตรีจะมีระยะเวลาการรอคอยของบุตรหลาน
ท่ีมาเรียน ดังนั้นผู้ปกครองต้องการความสะดวกสบาย จึงจะเป็นการดีมากหากโรงเรียนตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
และแหล่งชุมชน 
 2.2 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง ในภาพรวม มีความต้องการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันออกไป มีความต้องการ
แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคคล  
   ด้านผลิตภัณฑ์ โดย ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพลูกจ้าง
หน่วยงานราชการมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 กับผู้ปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพรับจ้างมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับผู้ปกครอง
ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพลูกจ้างหน่วยงานราชการ เน่ืองจากผู้ปกครองท่ีมีอาชีพ
รับจ้างจะมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน จะส่งผลถึงฐานะทางครอบครัวและสถานะทางสังคมของผู้ปกครองต่อการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนท่ีได้รับการยอมรับ ให้กับบุตรหลานตามศักยภาพท่ีมีเพ่ือให้บุตรหลานได้รับการดูแลอย่าง
ดีท่ีสุด และส่วนใหญ่มีสถานท่ีทํางานอยู่ใกล้กับโรงเรียน ทําให้ผู้ปกครองมองเห็นสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
รับรู้ข่าวสาร ของโรงเรียนได้ง่ายสอดคล้องกับแนวคิดของ Sayreerat, S, et al. (1998) กล่าวว่า ส่วนสําคัญท่ีสุด
ของผลิตภัณฑ์คือสินค้าและบริการนั้นต้องมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทําให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโรงเรียนเอกชนคือ หลักสูตรการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน

การสอนครูผู้สอนและภาพพจน์ของโรงเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม 
  ด้านราคา โดย ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ และอาชีพอ่ืนๆ มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับผู้ปกครองท่ีมีอาชีพ
รับจ้าง เนื่องจากผู้ปกครองท่ีมีอาชีพลูกจ้างหน่วยงานราชการจะมีรายได้ที่ค่อนข้างจํากัด ทําให้ผู้ปกครองต้อง
คํานึงถึงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการอื่นๆของโรงเรียนท่ีจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพ่ือให้เหมาะสม
กับรายได้สอดคล้องกับแนวคิดของ (Kotler & Armstrong, 2006, quoted in Tuntiwongwanich, W.,  
et al., p.68-70) กล่าวว่า อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ นักการตลาดพยายามที่จะกําหนดกลุ่มอาชีพท่ีสนใจ
ในสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มอ่ืนได้ กิจการอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพใด
กลุ่มหนึ่ง สถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลจะส่งผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ 
  ด้านบุคคล โดย ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับผู้ปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพรับจ้าง เนื่องจากผู้ปกครองท่ี
มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพท่ีมีสวัสดิการ มีรายได้ม่ังคงและมีวุฒิภาวะทางการศึกษา มี
ความคาดหวังในความรู้ความสามารถของผู้บริหารเพราะผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ดี และในส่วนของครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับบุตรหลาน
ของตน การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสืบเน่ืองไปถึงการพัฒนาการสอนอย่างสม่ําเสมอ จะเป็นส่วนดึงดูดให้
ผู้ปกครองในทุกระดับเกิดความสนใจและมีความต้องการในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชนเป็นอย่างมาก Jirachatmongkon, D. (2007) ได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรศึกษาในระดับอนุบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรศึกษาในระดับอนุบาล อันดับแรกคือ ปัจจัยทางด้าน
บุคลากร ได้แก่ครูผู้สอนมีจรรยาบรรณในอาชีพของตนและครูผู้สอนมีความเสียสละและเอาใจใส่หน้าท่ีของตน
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wongwitchayut, P. (2015) ได้ทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเป็นอย่างดี บุคลากรมีความรู้และมีวุฒิการศึกษาตรงตามกําหนก ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก มีความรักเอาใจใส่นักเรียนอย่าง
ท่ัวถึง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัยของนักเรียน สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. ควรกําหนดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนโดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระเงินของ
ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนควรให้ผู้ปกครองสามารถผ่อนชําระเงิน
ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ 
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เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญท่ีเป็นจุดเร่ิมของการพัฒนาผู้เรียนหลายๆ ด้าน เช่น คุณลักษณะด้านความรู้
ความคิด ด้านการปฏิบัติและด้านอารมณ์ความรู้สึกจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมประสบการณ์เบื้องต้นของผู้เรียนควรเป็นประสบการณ์ในสภาพการณ์จรงิมากกว่าจะเรียนรู้จากตํารา  
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จําเป็นสําหรับการเปน็สมาชิกท่ี
ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Boonpituk, S. (2014) กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยเป็นสิ่งท่ีเกิดกับเด็กได้ตลอดเวลา เด็กเรียนรู้จากการเล่นกับสื่อหรือสิ่งของใกล้ตัว สังเกตธรรมชาติท่ี
อยู่รอบตัว การพัฒนาเกิดขึ้นได้จากการท่ีเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 ได้แก่ ตาดู   
หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้มชิมรส มือสัมผัส 
 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนระดบัปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
ซ่ึงปรากฎผลดังนี้ 
 2.1 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จําแนกตามระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนของนักเรียน ในภาพรวม มีความ
ต้องการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า แม้ระยะเวลาเดินทาง
จากบ้านถึงโรงเรยีนของนักเรียนจะแตกต่างกันออกไป แต่ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเดินทางจากบ้านถงึโรงเรียนต่ํา
กว่าคร่ึงชั่วโมง มีสถานท่ีทํางานอยู่บริเวณใกล้โรงเรียน ประกอบกับการเดินทางการคมนาคมที่สะดวก ไม่ห่างไกล
ชุมชนมากเกินไป และประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการรับ-ส่ง บุตรหลาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Weenakorn, T. (2014) ได้ทําการวิจัย เรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อความต้องการของผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนดนตรีเอกชน หลักสูตรวิชาขับร้อง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สถานท่ีตั้งของโรงเรียน
ดนตรีเป็นปัจจัยท่ีผู้ปกครองให้ความสําคัญ เน่ืองจากการเรียนดนตรีจะมีระยะเวลาการรอคอยของบุตรหลาน
ท่ีมาเรียน ดังน้ันผู้ปกครองต้องการความสะดวกสบาย จึงจะเป็นการดีมากหากโรงเรียนตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
และแหล่งชุมชน 
 2.2 ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จําแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง ในภาพรวม มีความต้องการไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพแตกต่างกันออกไป มีความต้องการ
แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านบุคคล  
   ด้านผลิตภัณฑ์ โดย ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพลูกจ้าง
หน่วยงานราชการมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 กับผู้ปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพรับจ้างมีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับผู้ปกครอง
ท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและอาชีพลูกจ้างหน่วยงานราชการ เนื่องจากผู้ปกครองท่ีมีอาชีพ
รับจ้างจะมีรายได้ท่ีไม่แน่นอน จะส่งผลถึงฐานะทางครอบครัวและสถานะทางสังคมของผู้ปกครองต่อการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนท่ีได้รับการยอมรับ ให้กับบุตรหลานตามศักยภาพท่ีมีเพ่ือให้บุตรหลานได้รับการดูแลอย่าง
ดีท่ีสุด และส่วนใหญ่มีสถานท่ีทํางานอยู่ใกล้กับโรงเรียน ทําให้ผู้ปกครองมองเห็นสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
รับรู้ข่าวสาร ของโรงเรียนได้ง่ายสอดคล้องกับแนวคิดของ Sayreerat, S, et al. (1998) กล่าวว่า ส่วนสําคัญท่ีสุด
ของผลิตภัณฑ์คือสินค้าและบริการนั้นต้องมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทําให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจโรงเรียนเอกชนคือ หลักสูตรการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน

การสอนครูผู้สอนและภาพพจน์ของโรงเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องมีการจัดการอย่าง
เหมาะสม 
  ด้านราคา โดย ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพลูกจ้างหน่วยงาน
ราชการ และอาชีพอ่ืนๆ มีความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับผู้ปกครองท่ีมีอาชีพ
รับจ้าง เนื่องจากผู้ปกครองท่ีมีอาชีพลูกจ้างหน่วยงานราชการจะมีรายได้ที่ค่อนข้างจํากัด ทําให้ผู้ปกครองต้อง
คํานึงถึงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบริการอื่นๆของโรงเรียนท่ีจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพ่ือให้เหมาะสม
กับรายได้สอดคล้องกับแนวคิดของ (Kotler & Armstrong, 2006, quoted in Tuntiwongwanich, W.,  
et al., p.68-70) กล่าวว่า อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจ นักการตลาดพยายามที่จะกําหนดกลุ่มอาชีพท่ีสนใจ
ในสินค้าและบริการมากกว่ากลุ่มอ่ืนได้ กิจการอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพใด
กลุ่มหนึ่ง สถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลจะส่งผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ 
  ด้านบุคคล โดย ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความต้องการแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กับผู้ปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและอาชีพรับจ้าง เน่ืองจากผู้ปกครองท่ี
มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพท่ีมีสวัสดิการ มีรายได้ม่ังคงและมีวุฒิภาวะทางการศึกษา มี
ความคาดหวังในความรู้ความสามารถของผู้บริหารเพราะผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ดี และในส่วนของครูผู้สอนเพราะครูผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับบุตรหลาน
ของตน การฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสืบเน่ืองไปถึงการพัฒนาการสอนอย่างสม่ําเสมอ จะเป็นส่วนดึงดูดให้
ผู้ปกครองในทุกระดับเกิดความสนใจและมีความต้องการในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชนเป็นอย่างมาก Jirachatmongkon, D. (2007) ได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรศึกษาในระดับอนุบาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรศึกษาในระดับอนุบาล อันดับแรกคือ ปัจจัยทางด้าน
บุคลากร ได้แก่ครูผู้สอนมีจรรยาบรรณในอาชีพของตนและครูผู้สอนมีความเสียสละและเอาใจใส่หน้าท่ีของตน
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wongwitchayut, P. (2015) ได้ทําการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานของโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชรและศูนย์เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก ในด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเป็นอย่างดี บุคลากรมีความรู้และมีวุฒิการศึกษาตรงตามกําหนก ครูมีปฏสิัมพันธ์ท่ีดีต่อนักเรียนและ
ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก มีความรักเอาใจใส่นักเรียนอย่าง
ท่ัวถึง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการสร้างหลักสูตรท่ีเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดประสบการณ์และ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัยของนักเรียน สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. ควรกําหนดการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนโดยคํานึงถึงความสามารถในการชําระเงินของ
ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนควรให้ผู้ปกครองสามารถผ่อนชําระเงิน
ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ 
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 3. ควรจัดประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าท่ีสําเร็จการศกึษาหรือศิษย์ปัจจุบันได้รับทราบข้อมูลอย่าง
สมํ่าเสมอ เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน และรับสมัครนักเรียนให้กับโรงเรียน 
 4. ควรจัดสถานท่ีและบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจนําบุตรหลานเข้าเรียน
ระดับปฐมวัย และผู้ท่ีมาติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน  
 5. ผู้บริหารควรมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีศักยภาพสูง ท้ังการกํากับดูแลช่วยเหลือ ชี้แนะและให้
การสนับสนุน มีการประสานความคิดในการทํางานได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกับบุคลากรและ
ประสานสัมพันธ์กับบุคลากรทุกฝ่ายได้ด้วยดี 
 6. ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการฝึกหัดครูรวมถึงการพัฒนาแนวการสอน
ด้วนการผลิตส่ือการสอน ควรจัดให้มีการเรียนการสอนจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนในเร่ืองของ
ภาษาต่างประเทศ เช่น มีครูชาวต่างชาติท่ีเป็นเจ้าของภาษา 
 7. ควรเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 
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