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บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา การจัดการศึกษาของภาคเอกชนนับว-ามีบทบาทสําคัญยิ่งต-อการจัดการศึกษาของชาติเพราะช-วยแบ-งเบาภาระของรัฐในการให%บริการด%านการศึกษา เนื่องจากทรัพยากรของประเทศมีอยู-อย-างจํากัดและจําเป�นต%องนาไปใช%พัฒนางานด%านอ่ืนๆ พร%อมๆ กัน จึงทําให%รัฐไม-สามารถท่ีจะจัดการศึกษาแก-เยาวชนในวัยเรียนได%อย-างท่ัวถึง นอกจากนี้การท่ีเอกชนได%เข%ามามีส-วนร-วมในการจัดการศึกษาในระดับต-างๆ ยังตอบสนองความต%องการเฉพาะของผู%ปกครองและนักเรียนได%เป�นอย-างดี เช-น การจัดโรงเรียนประจํา การจัดบริการพาหนะรับส-ง ความต%องการในเชิงคุณภาพทางวิชาการ ความสามารถเฉพาะด%าน ด%านระเบียบวินัย ด%านคุณธรรม เป�นต%น นอกจากความจํากัดของทรัพยากร ธรรมชาติการลงทุนและการจัดสรรงบประมาณดังกล-าวแล%วและความจําเป�นเร-งด-วนท่ีจะต%องดําเนินการพัฒนาประชาชนให%เป�นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ ดังมีคํากล-าวกันอยู-โดยท่ัวไปว-าโลกในศตวรรษท่ี 21 นี้จะเป�นโลกท่ีมีความม่ังค่ังพลังอํานาจ และความเจริญก%าวหน%าของประเทศจะถูกกําหนดด%วยระดับการศึกษาของพลเมือง ประเทศไทยจึงนับว-าอยู-ในช-วงเวลาท่ีมีความต%องการ และความจําเป�นอย-างเร-งด-วนท่ีจะต%องส-งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน ให%สามารถมีบทบาทในการช-วยการศึกษาเริ่มมีบทบาทในสังคมไทยมากข้ึน เนื่องจากเป�นสิ่งจําเป�นสําหรับมนุษย! เพราะการศึกษาเป�นกระบวนการท่ีทําให%มนุษย!สามารถประพฤติปฏิบัติตน และประกอบอาชีพการงานร-วมกับบุคคลอ่ืนๆ ได%อย-างเหมาะสม ไม-ใช-เพียงเพ่ือประโยชน!ของคนแต-ละคนเท-านั้น แต-ต%องมุ-งไปสู-สังคมในภาพรวมคือการนําไปสู-สังคมท่ีเข%มแข็งและมีคุณภาพ (ปรัชญา เวสารัชช!, 2545) ดังนั้นสิ่งท่ีจะช-วยในการพัฒนามนุษย!และสังคมก็คือสถาบันการศึกษา อันได%แก-โรงเรียน ซ่ึงถือว-าเป�นสถาบันท่ีทําหน%าท่ีในการให%การศึกษาแก-สมาชิกของสังคม นั่นก็คือ นักเรียน การศึกษามีการพัฒนาไปอย-างุรวดเร็ว เนื่องจากป>จจัยต-างๆ เช-น การแข-งขันทางด%านเศรษฐกิจ สังคม  หากคนในสังคมไม-มีความรู%หรือไม-มีความสามารถก็จะไม-สามารถท่ีจะแข-งขันกับผู%อ่ืนได% รัฐบาลจึงได%มีการสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน โดยการจัด กองทุนกู%ยืมเพ่ือการศึกษา หรือ ก.ย.ศ. ท่ีสามารถกู%เงินจากรัฐบาลมาเรียนก-อนแล%วผ-อนคืนทีหลัง เป�นโอกาสท่ีทําให%คนในสังคมได%รับการศึกษามากข้ึน ซ่ึงทําให%วงการศึกษาของประเทศไทย ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือมีโอกาสทางการศึกษาทําให%มีการลงทุนทางการ
 ศึกษาเพ่ิมข้ึนอย-างต-อเนื่อง เช-น การเปBดสถาบันการศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชน มีการเปBดเพ่ิมข้ึนอย-างต-อเนื่อง หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐบาลเองก็ได%มีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร โดยจะบริหารงานคล%ายกับสถาบันการศึกษาเอกชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)  



2 การบริหารโรงเรียนของเอกชนในทางปฏิบัติแล%ว มีลักษณะเป�นธุรกิจทางการศึกษาคือต%องทําการจัดการศึกษาให%มีคุณภาพ โดยจะต%องมีการประกันคุณภาพระบบการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และต%องเป�นไปตามหลักเศรษฐศาสตร! คือ เพ่ือหวังผลกําไรเพ่ือให%สามารถดําเนินการอยู-ได% ฉะนั้นความม่ันคงของโรงเรียนเอกชนจึงข้ึนอยู-กับสมรรถภาพในการสอนและความม่ันคงทางการเงิน ซ่ึงเป�นความนิยมศรัทธาและฐานะทางการเงินของผู%ปกครอง ดังนั้นการได%ทราบถึงป>จจัยท่ีมีผลต-อการเลือกสถานศึกษาจึงเป�นสิ่งจําเป�นเพ่ือท่ีว-าโรงเรียนเอกชนจะได%สามารถตอบสนองความต%องการนั้นได%ตรง เกิดสภาพการแข-งขันข้ึนระหว-างโรงเรียน เอกชนด%วยกันเอง และระหว-างโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนของรัฐบาล ซ่ึงในการพัฒนาตนเองให%อยู-ในเกณฑ!ตัดสินใจของผู%ปกครองตามศรัทธาและความนิยม จึงจําเป�นอย-างยิ่งท่ีโรงเรียนต%องทราบถึงป>จจัยท่ีมีผลต-อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาของผู%ปกครองนักเรียน และป>จจัยเหล-านี้จะเป�นดัชนีบ-งชี้ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  ในป>จจุบันโรงเรียนต-างๆ ท้ังโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนได%พัฒนาสถานศึกษาของตนเองและมีการแข-งขันด%านการจัดการการศึกษามากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต%องการของผู%ปกครอง จึงต%องมีการเตรียมความพร%อมและพัฒนาสถานศึกษาของตนเพ่ือให%เป�นท่ีสนใจและเป�นท่ียอมรับของนักเรียน ผู%ปกครองและประชาชนท่ัวไป ในการเลือกสถานศึกษาให%กับบุตรหลานผู%ปกครองแต-ละคนมีแนวทางในการเลือกท่ีแตกต-างกันการตัดสินใจของบิดามารดา ผู%ปกครองท่ีจะเลือกสถานศึกษาจําเป�นจะต%องพิจารณาจากป>จจัยหลายประการ อีกท้ังผู%ปกครองแต-ละท-านมีคุณลักษณะแตกต-างกัน จึงมีบรรทัดฐานในการตัดสินใจแตกต-างกัน (ธรรมนูญ นวลใจ,2541: 52)   พัฒนาการศึกษาและคุณภาพของประชาชนอย-างเต็มท่ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2544, น.6) ซ่ึงในปHการศึกษา พ.ศ. 2548 เอกชนเข%ามามีส-วนร-วมจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนร%อยละ 15 โรงเรียนก็มีการขยายตัวมากข้ึนและนับวันการศึกษาเอกชนจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึน เนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายได%เอ้ือต-อการให%ภาคเอกชนมาลงทุนด%านการศึกษา  (สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการส-งเสริมการศึกษาเอกชน, 2550, น.25) ซ่ึงจะเห็นได%จากในมาตรา 43-46 แห-งพระราชบัญญัติการศึกษาแห-งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก%ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได%กําหนดเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนไว%เป�นการเฉพาะ  โดยให%เอกชนมีความเป�นอิสระในการบริหารจัดการ สถานศึกษาเอกชนสามารถจัดการศึกษาได%ทุกระดับทุกประเภท สถานศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป�นนิติบุคคล  มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  รัฐต%องให%การสนับสนุนด%านเงินอุดหนุนการลดหย-อนหรือการยกเว%นภาษี  และสิทธิประโยชน!อย-างอ่ืนท่ีเป�นประโยชน!ในทางการศึกษาแก-สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมท้ังส-งเสริม และสนับสนุนด%านวิชาการให%สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได% (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, น. 12)  



3   ผู%ปกครองส-วนใหญ-ให%ความสําคัญกับการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป�นพ้ืนฐานของบุตรหลาน ในการท่ีจะศึกษาต-อในระดับชั้นสูงข้ึนไป ดังนั้นการท่ีผู%ปกครองจะเลือกโรงเรียนให%กับบุตรหลานเพ่ือเข%าศึกษานั้น    ต%องได%รับการตัดสินใจเลือกจากผู%ปกครองแล%วเป�นอย-างดี โดยท่ัวไปแล%วผู%ปกครองเลือกส-งบุตรหลานเข%าเรียนด%วยเหตุผลท่ีแตกต-างกัน เช-น คุณสมบัติของครู/บุคลากรทางการศึกษา ผลงานทางด%านวิชาการ ความมีชื่อเสียงและคุณภาพของโรงเรียน การบริการและการอํานวยความสะดวกเรียบร%อยของโรงเรียน อาคารสถานท่ี เป�นต%น ซ่ึงสอดคล%องกับประเด็นท่ีมีพ-อแม-ควรรู%เพ่ือใช%ในการเลือกโรงเรียนให%กับลูกประกอบด%วย ชั้นเรียนเป�นอย-างไร ครูเป�นอย-างไรท่ีโรงเรียนดําเนินการอย-างไร สังคมในโรงเรียน กระบวนการบริหาร โรงเรียนเป�นอย-างไร นโยบายของโรงเรียนและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน จากความสําคัญของการศึกษาท่ีกล-าวมา ส-งผลให%ผู%วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการเลือก โรงเรียนท่ีเหมาะสมให%กับผู%เรียน ถึงแม%ว-าในป>จจุบันการมองภาพลักษณ!ของโรงเรียนท่ีผู%ปกครองจะเลือกให%บุตรหลานเพ่ือเข%าศึกษาต-อนั้น มีส-วนสําคัญเป�นอย-างยิ่งโดยเฉพาะในโลกของยุคการปฏิรูปการศึกษา แต-อย-างไรก็ตามการบริหารจัดการเพ่ือแก%ไขปรับปรุงพัฒนาด%านต-างๆ ก็ชี้ให%เห็นว-าโรงเรียนนี้ดี มีวิสัยทัศน! ก%าวไกล มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพป>จจัยด%านต-างๆ อยู-ตลอดเวลาอย-างมีประสิทธิภาพ ส-งผลให%มีประสิทธิผลสูงสุด และสนองตอบความต%องการของผู%ปกครองท่ีจะเลือกโรงเรียนท่ีดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมให%กับบุตรหลานของตนในทุกด%าน  ผู%วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา เพ่ือนําผลท่ีได%ไปเป�นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษา ให%เกิดความเชื่อม่ันและเป�นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานในทุกด%านรวมถึงผลการศึกษาอาจจะเป�นประโยชน!ต-อผู%บริหารสถานศึกษา และพัฒนานักเรียนให%สอดคล%องกับความต%องการของผู%ปกครอง และเป�นท่ียอมรับของผู%ปกครองในอนาคตต-อไป  1.2 คําถามการวิจัย การวิจัยเรื่องการศึกษาการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา มีคําถามท่ีเก่ียวข%องกับการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียน ไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา ว-าอยู-ในระดับใด 2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานเข%าศึกษาศึกษาต-อใน โรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได%ของผู%ปกครองว-าแตกต-างกันหรือไม-อย-างไร 



4  1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัยเรื่องการศึกษาการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค!ของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ! พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา   2. เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียน ไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา จําแนกตาม ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได%ของผู%ปกครอง  1.4 สมมติฐานการวิจัย  เพ่ือเป�นแนวทางในการวิจัย ผู%วิจัยได%ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 1. ผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต-างกัน  มีการตัดสินใจส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา  แตกต-างกัน 2. ผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพแตกต-างกัน  มีการตัดสินใจส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา  แตกต-างกัน 3. ผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีรายได%เฉลี่ยต-อเดือนแตกต-างกัน  มีการตัดสินใจส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  จังหวัดพะเยา  แตกต-างกัน 1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย การศึกษาป>จจัยท่ีมีผลต-อการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา จังหวัดพะเยา ผู%วิจัยได%ศึกษาแนวคิดตามโครงสร%างการบริหารโรงเรียน5 ด%าน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,2456) ดังนี้ ด%านการจัดการศึกษา ด%านค-าใช%จ-ายในการศึกษา  ด%านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล%อม และด%านความสัมพันธ!ระหว-างโรเรียนและชุมชน โดยเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู%ปกครองนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา อาชีพรายได%เฉลี่ยต-อเดือนรวมถึงบูรณาการจากแนวคิดของ ปฐมพงษ! ชวาลิต (2555), ประภาภรณ! ทิชินพงศ! (2555) และสุดาพร พันสีทา (2557) ซ่ึงผู%วิจัยได%กําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัยไว%ตามรายละเอียด แสดงความสัมพันธ!ระหว-างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้       



5 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม สถานภาพของผู%ปกครอง                                    การตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตร1. ระดับการศึกษา                                             หลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!  2. อาชีพ                                                      พิทยา  จังหวัดพะเยา                        3 รายได%เฉลี่ยต-อเดือน                                         1. ด%านการจัดการศึกษา                                                      2. ด%านค-าใช%จ-ายในการศึกษา                                                 3. ด%านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล%อม                                                 4. ด%านครูผู%สอน                                       5.ด%านความสัมพันธ!ระหว-างโรงเรียนและ                                        ชุมชน    ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย  ตัวแปรท่ีศึกษา 4. ตัวแปรอิสระ ได%แก- สถานภาพของผู%ปกครอง   4.1 ระดับการศึกษา 4.2 อาชีพ 4.3 รายได%เฉลี่ยต-อเดือน ตัวแปรตาม ได%แก-  การตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา 4.4 ด%านการจัดการศึกษา 4.5 ด%านค-าใช%จ-ายในการศึกษา 4.6 ด%านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล%อม 4.7 ด%านครูผู%สอน 4.8 ด%านความสัมพันธ!ระหว-างโรงเรียนกับชุมชน 



6  1.6 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา จังหวัดพะเยา ผู%วิจัยได%กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว%ดังนี้ ขอบเขตด%านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ-งศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา จังหวัดพะเยา ประกอบด%วย ด%านการจัดการศึกษา ด%านค-าใช%จ-ายในการศึกษา ด%านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล%อม ด%านครูผู%สอน และด%านความสัมพันธ!ระหว-างโรงเรียนและชุมชน  ขอบเขตด%านประชากรและกลุ-มตัวอย-าง ประชากรท่ีใช%ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได%แก- ผู%ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปHท่ี 1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปHท่ี 6 โรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา จํานวน  600 คน  กลุ-มตัวอย-างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู%ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปHท่ี 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปHท่ี 6 โรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา ซ่ึงได%มาโดยการสุ-มแบบแบ-งชั้น (Statified RandomSampling ) ได%กลุ-มตัวอย-างของผู%ปกครองนักเรียนท้ังสิ้น  234  คน ขอบเขตด%านระยะเวลา ปHการศึกษา 2562  1.7 ประโยชน&ท่ีคาดว3าจะได-รับ การวิจัยเรื่องการศึกษาการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้เพ่ือ 1. ผู%บริหารโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา สามารถนําผลการวิจัยในส-วนท่ีเป�นจุดแข็ง หรือโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนได%อย-างยั่งยืน ในทํานองเดียวกันสามารถนําผลการวิจัยท่ีเป�นจุดอ-อนหรืออุปสรรคมาปรับปรุงแก%ไข พัฒนาให%โรงเรียนมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  2. ข%อมูลท่ีได%จากการวิจัยเป�นข%อมูลพ้ืนฐานให%กับคณะผู%บริหาร ครูผู%สอน นําไปใช%ใน การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาโรงเรียน ให%มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให%ดียิ่งข้ึน  3. ข%อมูลท่ีได%สามารถนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให%มีคุณภาพสอดคล%อง กับความต%องการของผู%ปกครองและชุมชน  



7  1.8 นิยามศัพท& ในการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส-งบุตรหลานศึกษาต-อในโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา จังหวัดพะเยา ผู%วิจัยได%ให%คํานิยามศัพท!ท่ีใช%เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้  1.การตัดสินใจ  หมายถึง กระบวนการเลือกโรงเรียน  จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีได%พิจารณาหรือประเมินอย-างดีแล%วว-าเป�นทางเลือกท่ีเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค!และเป`าหมาย  2.การจัดการศึกษาของโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา หมายถึง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาลปHท่ี 1 – อนุบาลปHท่ี 3 ) และระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปHท่ี 1 – ประถมศึกษาปHท่ี 6 )  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้    2.1 ด%านการจัดการศึกษา  หมายถึง การจัดการศึกษาของโรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา  โดยโรงเรียนได%ปฏิบัติตามแนวดําเนินการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมตามวัย  กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเน%นทางด%านวิชาการ  ส-งเสริมและจัดกิจกรรมให%นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังร-างกายและจิตใจ  มีพัฒนาการท่ีดีในด%านวิชาการ  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตสํานึกในความเป�นไทยส-งเสริมให%นักเรียนพัฒนาตนเองอยู-ตลอดเวลา   2.2 ด%านค-าใช%จ-ายในการศึกษา  หมายถึง  ค-าใช%จ-ายท่ีผู%ปกครองต%องจ-ายให%กับโรงเรียนเพ่ือให%โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาทิ ค-าเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต-างชาติ  ค-าประกันอุบัติเหตุ   ค-ากิจกรรมพิเศษ เป�นต%น โดยโรงเรียนได%มีการแจ%งเก็บค-าใช%จ-ายให%ผู%ปกครองทราบล-วงหน%า   2.3 ด%านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล%อม หมายถึง สถานท่ีต้ังของโรงเรียน รวมถึงอาคารเรียน ห%องเรียน และห%องอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน มีบริเวณกว%างขวางและมีความเหมาะสมสื่อการสอนและวัสดุอุปกรณ!ภายในห%องเรียนมีจํานวนเพียงพอ สภาพแวดล%อมภายในบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ปลอดภัย เอ้ือต-อบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียน   2.4 ด%านครูผู%สอน  หมายถึง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนมีจํานวนเพียงพอ และมีความรับผิดชอบในการสอนนักเรียน รวมท้ังเป�นผู%ท่ีมีความรู%ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอน สามารถดูแลนักเรียนได%เป�นอย-างดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีน้ําใจยิ้มแย%มแจ-มใส  แต-งกายเรียบร%อยเหมาะสมกับการเป�นครูและมีการพัฒนาตนเองอย-างสมํ่าเสมอ   2.5 ด%านความสัมพันธ!ระหว-างโรงเรียนและชุมชน หมายถึง การท่ีโรงเรียนมีเปBดโอกาสให%ผู%ปกครองมาปรึกษาหารือกับโรงเรียนในเรื่องป>ญหาทางวิชาการและความประพฤติของ



8  นักเรียน มีส-วนร-วมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  เช-น กิจกรรมผู%ปกครองสอนหนู  กิจกรรมพิเศษท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึน   เช-น งานวันเด็ก  งานกีฬาสี  และรายงานความก%าวหน%าของบุตรหลานสมํ่าเสมอรวมท้ังโรงเรียนให%ความร-วมมือกับทางชุมชนในการทํากิจกรรมต-าง ๆ   3. โรงเรียนไชยพันธ!พงษ!พิทยา หมายถึง โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส-งเสริมการศึกษาเอกชน ซ่ึงต้ังอยู-เลขท่ี 445 หมู-17 ตําบลบ%านตcอม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเปBดทําการสอนต้ังแต-ระดับชั้นอนุบาลปHท่ี 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปHท่ี 6     4. ผู%ปกครอง หมายถึง  ผู%ท่ีทําหน%าท่ีเลี้ยงดูให%การอุปการะและอบรมสั่งสอนเด็ก รับผิดชอบในการศึกษาเล-าเรียน โดยมีความสัมพันธ!เก่ียวข%องกันทางสายเลือดหรือให%อุปการะ เสมือนบุพการี โดยมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษาของเด็ก ในการวิจัยนี้ผู%ปกครองหนึ่งคนเท-ากับนักเรียนหนึ่งคน หากมีนักเรียนในปกครองกําลังเรียนอยู-มากกว-าหนึ่งระดับชั้น ให%ถือว-าเป�นผู%ปกครองหนึ่งคนเท-านั้น 5. ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู%ปกครองนักเรียนแบ-งเป�น 3 กลุ-มคือ 5.1 ตํ่ากว-าปริญญาตรี หมายถึง ผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดจาก สถานศึกษาในระดับตํ่ากว-าปริญญาตรี   5.2 ปริญญาตรี หมายถึง ผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดจากสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี    5.3 สูงกว-าปริญญาตรี หมายถึง ผู%ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดจากสถานศึกษาในระดับสูงกว-าปริญญาตรี 6. อาชีพ  หมายถึง อาชีพของผู%ปกครองท่ีก-อให%เกิดรายได%ของผู%ปกครอง แบ-งเป�น 5 กลุ-ม อาชีพ ได%แก-   6.1 รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู%ปกครองนักเรียนท่ีได%รับการบรรจุ แต-งต้ังให%ปฏิบัติหน%าท่ีในหน-วยงานของรัฐ ได%แก- ส-วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค!การมหาชน และหน-วยงานของรัฐรูปแบบต-าง ๆ   6.2 ธุรกิจส-วนตัว หมายถึง ผู%ปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส-วนตัวหรือมีกิจการเป�นของตัวเอง     6.3 ค%าขาย  หมายถึง  ผู%ปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพค%าขาย    6.4 เกษตรกร/ รับจ%าง หมายถึง ผู%ปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช-น การทําไร- ทําสวน ทํานา ประมง เลี้ยงสัตว! หรือการประกอบอาชีพรับจ%าง    6.5 อาชีพอ่ืน ๆ หมายถึง  ผู%ปกครองนักเรียนท่ีประกอบอาชีพอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว% 



9   7.  รายได%เฉลี่ยต-อเดือน หมายถึง รายได%จากการประกอบอาชีพต-อเดือนท่ีเป�นเงินจากบิดา มารดา หรือผู%ปกครอง แบ-งเป�น 3 ระดับ ได%แก-   7.1 ตํ่ากว-า 15,000 บาท หมายถึง จํานวนเงินท่ีได%รับจากการประกอบอาชีพของผู%ปกครองนักเรียนเฉลี่ยต-อเดือน ตํ่ากว-า 15,000 บาท   7.2 15,001-30,000 บาท หมายถึง จํานวนเงินท่ีได%รับจากการประกอบอาชีพของผู%ปกครองนักเรียนเฉลี่ยต-อเดือน อยู-ระหว-าง 15,000-30,000 บาท   7.3 30,001 บาทข้ึนไป หมายถึง จํานวนเงินท่ีได%รับจากการประกอบอาชีพของผู%ปกครองนักเรียนเฉลี่ยต-อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป          



บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง การวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา  จังหวัดพะเยา  ผู�วิจัยได�นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

2.4..โรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ การตัดสินใจ เป9นกระบวนการเลือกทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือกโดยจะพิจารณาหรือประเมินอย างดีแล�วว าก อให�เกิดประโยชน*สูงสุด แต ประหยัดทรัพยากรท่ีสุด และเป9นทางให�บรรลุวัตถุประสงค*และเป=าหมายท่ีวางไว� โดยมีผู�ให�ความหมายของการตัดสินใจไว� ดังนี้ วรพจน*  บุษราคัมวดี (2551 : 109) การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการท่ีผู�บริหารตัดสินใจใช�ในการแก�ปCญหาขององค*กรหรือการกําหนดแนวทางการปฏิบัติซ่ึงต้ังอยู บนพ้ืนฐานข�อมูลข าวสารท่ีได�รับจากโครงสร�างองค*กร Keen (1980, อ�างใน “การตัดสินใจ”, 2558) การตัดสินใจหมายถึงสถานการณ*ระบบสุด ท�ายระบบหนึ่งสามารถถูกสร�างข้ึนมาได�โดยผ านกระบวนการเรียนรู�และการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพ่ือสามารถนําไปใช�ได� จากความหมายข�างต�นพอสรุปได�ว า การตัดสินใจ หมายถึงสถานการณ*ท่ีมีทางเลือกหลายทาง โดยจะตัดสินใจเลือกทางเลือกเพียงทางเดียวเท านั้นและเป9นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะต�องผ านกระบวนการเรียนรู�การคิดวิเคราะห*การชั่งใจเพ่ือให�สอดคล�องและบรรลุตามวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว� (ศิริวรรณ  เสรีรัตน* และคณะ, 2541) องค*ประกอบของการตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมของมนุษย*นั้นมักเกิดจากความเชื่อและความไม เชื่อเป9นเหตุผลหลักท่ีใช�ให�การตัดสินใจซ่ึงความเชื่อและไม เชื่อนี้เกิดจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว (ปCจจัยทางครอบครัว) และปCจจัยส วนตัวหลายๆอย างมารวมกันคือบุคคลอาจจะ



11   ตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอย างเดียวกันแต เหตุผลท่ีทําให�เกิดการตัดสินใจอาจแตกต างกันโดยได�อธิบายเหตุผลในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดของมนุษย*ว าเกิดจากปCจจัยต อไปนี้ 1.2.1 เป=าหมายหรือจุดประสงค*ในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู�ตัดสินใจจะมีการกําหนดเป=าหมายไว�ก อนล วงหน�าและพยายามท่ีจะทาทุกวิถีทางเพ่ือให�บรรลุเป=าหมายนั้นๆ 1.2.2 ความเชื่อเกิดจากความคิดความรู�ท่ีผู�ตัดสินใจเข�าใจในเรื่องหนึ่งซ่ึงจะมีอิทธิพลต อการตัดสินใจและการเลือกกระทําทางสังคมในการกระทําทางสังคมใดๆย อมต�องอาศัยความเชื่ออยู เสมอความเชื่ออาจจะมีพ้ืนฐานมากจากหลักฐานข�อเท็จจริงท่ีเชื่อถือได�หรือไม ได�ก็ตามโดยอาจเชื่อจากรับรู�เอาเองหรือจากลักษณะท่ีเกิดความไขว�เขวได� 1.2.3 ค านิยมคือสิ่งท่ีบุคคลยึดถือเป9นเครื่องช วยตัดสินใจและการกระทําของตนเองค านิยมจะแตกต างจากความเชื่อตรงท่ีว าค านิยมเป9นสิ่งท่ีม่ันคงและเปลี่ยนแปลงได�ยากค านิยมจะแสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของผู�กระทําทุกรูปแบบดังนั้นค านิยมจึงมีอิทธิพลต อการตัดสินใจและการกระทําทางสังคมของบุคคลโดยบุคคลพยายามท่ีจะกระทําให�สอดคล�องกับค านิยมท่ีตนเองยึดถืออยู  1.2.4 นิสัยและธรรมเนียมแบบอย างพฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดไว�สืบต อกันมาด�วยประเพณีและถ�ามีการละเมิดก็จะถูกบังคับด�วยการท่ีสังคมไม เห็นชอบด�วยในการตัดสินใจจะเลือกพฤติกรรมอย างใดอย างหนึ่งของมนุษย*ส วนหนึ่งเนื่องมาจากแบบอย างพฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดไว� 1.2.5 การคาดหวังคือท าทีของบุคคลท่ีมีต อพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับตนเองซ่ึงคาดหวังหรือต�องการให�บุคคลนั้นถือปฏิบัติและกระทําในสิ่งท่ีตนต�องการดังนั้นในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคลส วนหนึ่งจึงข้ึนอยู กับความคาดหวังและท าทีของบุคคลอ่ืนด�วย 1.2.6 ข�อผูกพันเป9นสิ่งท่ีผู�ตัดสินใจเชื่อว าตนเองผูกพันจําเป9นท่ีจะต�องกระทําให�สอดคล�องกับสถานการณ*หรือประเด็นปCญหาท่ีตนเก่ียวข�องท้ังทางตรงและทางอ�อมข�อผูกพันจะมีอิทธิพลต อการตัดสินใจต้ังใจและการกระทําทางสังคมเพราะผู�ตัดสินใจต้ังใจกระทําสิ่งนั้นเนื่องจากรู�สึกว ามีข�อผูกพันท่ีจะต�องกระทํา 1.2.7 การบังคับเป9นความเชื่อท่ีอยู ในใจของผู�กระทําว าตนเองต�องตัดสินใจหรือการกระทําอย างใดอย างหนึ่งโดยไม มีทางเลือกการบังคับเป9นตัวกระตุ�นให�ผู�ตัดสินใจกระทําได�เร็วข้ึนเพราะในขณะท่ีผู�ตัดสินใจต้ังใจท่ีจะกระทําสิ่งต างๆนั้นเขาอาจจะยังไม แน ใจว าจะกระทําพฤติกรรมนั้นดีหรือไม แต เม่ือมีการบังคับก็จะทําให�ตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนั้นได�เร็วข้ึน 1.2.8 โอกาสคือความเชื่อของผู�ตัดสินใจท่ีมีต อสถานการณ*หรือทางเลือกท่ีมีอยู เม่ือผู�ตัดสินใจพิจารณาแล�วพบว าภายใต�สถานการณ*นั้นมีช องทางจังหวะเวลาท่ีเหมาะสมและเปQดโอกาสให�เลือกกระทําได�ดังนั้นการท่ีบุคคลจะตัดสินใจประพฤติปฏิบัติอย างหนึ่งอย างใดลงไปจึงข้ึนอยู กับโอกาสท่ีมีในสถานการณ*นั้น 



12 1.2.9 การสนับสนุนผู�ตัดสินใจท่ีทราบความสามารถของตนเองจะส งผลให�เกิดการกระทําทางสังคมและประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมต างๆ 1.2.10 การสนับสนุนคือสิ่งท่ีผู�ตัดสินใจทราบว าจะได�รับจากบุคคลอ่ืนซ่ึงจะเป9นแรงสนับสนุนให�เขาตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมนั้นๆบุคคลมักจะมีความโน�มเอียงท่ีจะตัดสินใจและกระทําพฤติกรรมอย างใดอย างหนึ่งเม่ือทราบว าจะได�รับการสนับสนุนจากผู�อ่ืนจากปCจจัยท่ีกล าวมาสรุปได�ว าการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดของมนุษย*ย อมต�องมีเหตุผลในการกระทําเสมอขณะท่ีเหตุผลก็ไม ได�จากัดเพียงอย างเดียวแต จะประกอบด�วยหลายเหตุผลข้ึนอยู กับแต ละบุคคลซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกต างกัน (การคิดและการตัดสินใจคณะวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี, 2554) 1.3 ประเภทของการตัดสินใจ การทําการตัดสินใจมักจะต�องทําการตัดสินใจภายใต�สถานการณ*หรือสภาวการณ*ต างกันซ่ึงเป9นเหตุการณ*ท่ีอยู นอกเหนือการควบคุมของผู�ตัดสินใจเองหากแต มีอิทธิพลต อการตัดสินใจอย างยิ่งจึงต�องนํามาประกอบการตัดสินใจสถานการณ*หรือสภาวการณ*ของการตัดสินใจสามารถแบ งได�เป9น 2 แบบคือ 1.3.1 การตัดสินใจภายใต�สภาวการณ*ท่ีแน นอนคือการตัดสินใจท่ีทราบผลลัพธ*ล วงหน�าอย างแน นอนว าถ�าเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือกท่ีมีอยู ผลลัพธ*ท่ีได�จะเป9นอย างไรลักษณะของการตัดสินใจประเภทนี้คือ 1. ผู�ตัดสินใจมีข�อมูลอย างเพียงพอในการตัดสินใจรวมถึงทราบถึงผลลัพธ*ของแต ละทางเลือก 2. ผลลัพธ*จะเกิดข้ึนแน นอน (แทบไม มีความเสี่ยงใดๆเลย)  3. ในขณะท่ีการตัดสินใจคือการเลือกทางเลือกท่ีให�ผลตอบแทนสูงท่ีสุดหรือเกิดผลเสียน�อยท่ีสุด 1.3.2 การตัดสินใจภายใต�สภาวการณ*ท่ีไม แน นอนสามารถแยกออกได�เป9น 2 สภาวการณ*คือ 1) การตัดสินใจภายใต�สภาวการณ*ท่ีมีความเสี่ยงเป9นการตัดสินใจท่ีสามารถคาดคะเนความน าจะเป9นหรือโอกาสท่ีน าจะเกิดข้ึนของผลลัพธ*ของการตัดสินใจลักษณะสําคัญของการตัดสินใจประเภทนี้ได�แก  1.1) ผู�ตัดสินใจมีข�อมูลสําหรับการตัดสินใจไม เพียงพอ 1.2) การตัดสินใจอยู ภายใต�ความเสี่ยงคือผู�ตัดสินใจจะต�องคาดคะเนถึงโอกาสหรือความน าจะเกิดข้ึนโดยอาศัยประสบการณ*ร วมด�วย 1.3 การตัดสินใจโดยพิจารณาเลือกทางเลือกท่ีผลตอบแทนสูงท่ีสุดและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนของทางเลือกด�วย 



13 2) การตัดสินใจภายใต�สภาวการณ*ท่ีไม แน นอนเป9นการตัดสินใจท่ีไม สามารถคาดการณ*ผลลัพธ*และโอกาสหรือความน าจะเป9นท่ีเกิดข้ึนได�เลยการตัดสินใจภายใต�ความไม แน นอนจะมีลักษณะใหญ ๆดังนี้ 2.1) ผู�ตัดสินใจไม ทราบผลลัพธ*ท่ีจะเกิดข้ึนของแต ละทางเลือกเพราะไม มีข�อมูลท่ีจะใช�ประกอบการตัดสินใจ 2.2) ผู�ตัดสินใจไม ทราบถึงโอกาสท่ีจะเป9นไปได� 2.3) มีสภาวะนอกบังคับหรือตัวแปรท่ีควบคุมไม ได�หรือตัวแปรท่ีผู�ตัดสินใจไม อาจคาดการณ*ได�แต มีอิทธิพลต อการตัดสินใจเกิดข้ึนจากประเภทของการตัดสินใจท่ีได�กล าวมาสามารถสรุปได�ว าประเภทของการตัดสินใจมีด�วยกัน 2 ประเภทคือประเภทท่ีเคยปฏิบัติมาแล�วมีข�อมูลเพียงพอสามารถคาดการณ*ได�ล วงหน�ากับอีกประเภทหนึ่งคือการตัดสินใจกับปCญหาท่ียังไม เคยเกิดข้ึนและไม มีข�อมูลเพียงพอท่ีจะตัดสินใจจึงไม สามารถคาดการณ*ได�ว าสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากการตัดสินใจจะเป9นอย างไร  2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554) ได�จัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค*ประกอบท่ีสําคัญ 5 ด�าน ได�แก  1. ครู ซ่ึงปCจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามท่ีต�องการได�มีองค*ประกอบท่ีเก่ียวข�อง 2 ส วน ได�แก  คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู�และการประเมินผลของครู ครูท่ีดีต�องมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใส ลูกศิษย*เป9นแบบอย างท่ีดีของลูกศิษย* หม่ันพัฒนาตนเอง เข�ากับผู�ปกครองและชุมชนได�ดีและสิ่งสําคัญท่ีสุดคือ ครูต�องมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (ถ ายทอดความรู�และต อยอดความรู�ให�ผู�เรียนได�) อย างมีประสิทธิภาพ โดยให�ความสําคัญกับประโยชน*ท่ีจะเกิดกับลูกศิษย*เป9นอันดับแรก ตลอดจนสื่อต างๆ ท่ีใช�ในการสอนเพ่ือให�บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 2. ผู�บริหารสถานศึกษาเป9นผู�กําหนดทิศทางการทํางาน ผู�บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิ ภาพ จะเป9นผู�ท่ีมีเป=าหมายความสําเร็จท่ีชัดเจนและมีความมุ งม่ันท่ีจะไปสู เป=าหมายนั้นให�จงได� ทุ มเทพลังกาย และความคิดอย างเต็มกําลัง มีความเป9นผู�นาทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน*รอบรู� เป9นท่ีพ่ึงทางวิชาการให�แก ผู�ใต�บังคับบัญชาได�มีความสามารถในการจัดการองค*กร บริหารจัด การให�มีครูสอนอย างพอเพียง มอบหมายงานให�บุคลากรได�เหมาะกับศักยภาพ 3. คณะกรรมการสถานศึกษา ทําหน�าท่ีส งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการด�านต างๆ ของสถานศึกษา อันหมายรวมท้ังการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีระเบียบกําหนด 



14 4. หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา เป9นตัวสะท�อนคุณภาพของผู�สําเร็จการศึกษา ได�เป9นอย างดีเพราะหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการกําหนดจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระ ท่ีเรียนตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซ่ึงจะสะท�อนว าผู�เรียน มีความรู�ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดไว�หรือไม หลักสูตรท่ีดีควรคํานึงถึงบริบทของผู�เรียน ท�องถ่ินและชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู�หรือจัดทํา รายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคล�องกับความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู�เรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนท่ีส งเสริมศักยภาพของผู�เรียนตามขีดความสามารถ ทําให�ผู�เรียนมีความสมบูรณ*และสมดุลท้ังทางร างกาย สังคม อารมณ* จิตใจ และสติปCญญา 5. สภาพแวดล�อมและการบริการ เป9นปCจจัยสําคัญต อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาท่ีมีห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีม่ันคงและสะอาด มีแหล งเรียนรู�เพียงพอทําให� นักเรียนดําเนินชีวิตอยู ในสถานศึกษาได�อย างมีความสุขปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีซ่ึงจะส งผลถึงความสําเร็จในการเรียนด�วยจากแนวคิดข�างต�นสรุปได�ว า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีองค*ประกอบท่ีสําคัญ5 ด�าน ได�แก  ครู ผู�บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา และ สภาพแวดล�อมและการบริการ ซ่ึงองค*ประกอบเหล านี้ล�วนแต เป9นจุดท่ีสําคัญกับการศึกษาถ�าขาดองค*ประกอบส วนใดไปองค*ประกอบของการศึกษาก็จะไม สมบูรณ*หรือมีการเรียนรู�ท่ีไม เต็มศักยภาพหรือประสิทธิภาพท่ีดีดังนั้นองค*ประกอบของการศึกษาจึงต�องมีส วนเหล านี้ประกอบอยู ด�วยกันเสมอท้ังนี้ผู�วิจัยจะนําแนวคิดนี้ไปใช�เป9นข�อมูลเบื้องต�นในออกแบบสอบถามในการตัดสินใจเลือกศึกษาในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาและนําผลวิจัยท่ีได�ไปวิเคราะห*ตลาดเป=าหมายเพ่ือวางแผนกลยุทธ*ท่ีเหมาะสมและเข�าถึงกลุ มเป=าหมายได�อย างมีประสิทธิภาพนําไปสู เป=าหมายขององค*กร ด�านการจัดการศึกษา สุมาลี มีพงษ* (2542 อ�างถึงใน ประภาภรณ*  ทิชินพงษ*, 2555) ได�ศึกษาความคิดเห็นของผู�ปกครองท่ีส งบุตรหลานเข�าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีชั้นประถมศึกษา เขตลาดพร�าวกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว า ผู�ปกครองส วนใหญ จะเลือกโรงเรียนท่ีอยู ใกล�บ�าน มีครูผู�สอนมีความรู�ดีทางด�านอนุบาล สัดส วนครูในการดูแลนักเรียนมีจานวนครูท่ีเหมาะสม มีการจัดการเรียนการสอนมุ งเตรียมด�านพัฒนาการท้ัง 4 ด�าน คือ ด�านร างกาย สังคม อารมณ* สติปCญญา และเด็กมีควากล�าแสดงออกสนใจสิ่งแวดล�อมรอบตัว รู�จักรับผิดชอบ สามารถช วยเหลือตนเอง มีความริเริ่มสร�างสรรค* มีระเบียบวินัย และรู�จักรับผิดชอบ เพ่ือเตรียมความพร�อมไปประถมศึกษาปSท่ี 1จะเห็นได�ว าปCจจัยด�านการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความสําคัญต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนเพราะการบริหารจัดการในด�านการจัดการศึกษาเป9นปCจจัยท่ีสําคัญในการส งเสริมพัฒนาการของเด็กให�เติบโตตามวัยและมีความพร�อมท่ีจะเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนต อไป 



15   ประภาภรณ*  ทิชินพงษ* (2555 : 58) ได�สรุปความหมายของด�านการจัดการศึกษาไว� ว าด�านการจัดการศึกษาหมายถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยโรงเรียนได�ปฏิบัติตามแนวดํ า เนิ นการ เ พ่ือกา รประ กัน คุณภาพการ ศึกษาของกรมส ง เส ริ มกา รปกครองท� อ ง ถ่ิ น กระทรวงมหาดไทยซ่ึงครอบคลุมถึงปCจจัยท่ีจะส งผลต อคุณภาพดังนี้ 1) ปรัชญาและเป=าหมายของโรงเรียน2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 3) บุคลากร 4) ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 5) การจัดการการบริหาร 6) กิจการนักเรียน 7) ผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนจากท่ีกล าวมาข�างต�นสรุปได�ว าด�านการจัดการศึกษาหมายถึงสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนมุ งเตรียมด�านพัฒนาการท้ัง 4 ด�านคือด�านร างกายสังคมอารมณ*สติปCญญาเพ่ือให�เด็กมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ*และเติบโตตามวัยและเพ่ือเตรียมความพร�อมให�เด็กมีความพร�อมท่ีจะเรียนในระดับสูงข้ึนต อไป ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา อุไรวรรณ  ศรีถนัด (2552 อ�างถึงในปฐมพงศ*ชวาลิต, 2555 : 38) อิทธิพลของค าใช�จ ายในการเรียนเป9นหนึ่งปCจจัยท่ีมีความสําคัญในการเลือกเรียนต อของผู�เรียนจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกสถานศึกษาของผู�เรียนหัวข�อหนึ่งท่ีมีการกล าวถึงมากท่ีสุดคือด�านค าใช�จ ายในการเรียนเหตุผลหลักก็คือค าใช�จ ายในการเรียนเป9นตัวกําหนดทิศทางท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการในสถานศึกษาเก่ียวพันกับนโยบายการศึกษาท่ีจัดข้ึน Hence (1974 อ�างถึงในปฐมพงศ*ชวาลิต, 2555 :39) ชี้ให�เห็นว าอิทธิพลด�านการเงินเป9นสิ่งดึงดูดความสนใจในการเลือกสถานศึกษาเป9นอย างมาก ถ�าค าใช�จ ายในการเรียนท่ีกําหนดข้ึนเป9นอุปสรรค ต อสถานศึกษาการจัดการเรื่องค าใช�จ ายจะเป9นตัวลดปCญหาต างๆ ลงปCจจัยด�านนี้เก่ียวพัน ไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว โดยค าใช�จ ายในการเรียนของแต ละสถานศึกษาไม ควรจะแตกต างกันมาก เพราะความแตกต างกันในด�านค าใช�จ ายในการเรียนของสถานศึกษาจะเป9นสิ่งท่ี ดึงดูดความสนใจของผู�เรียนแตกต างกันค าใช�จ ายในการเรียนจึงเป9นเสมือนตัวสนับสนุนให�นักเรียน มีความสนใจในการเลือกสถานศึกษาแห งนั้นเพ่ิมมากข้ึน ปฐมพงศ*  ชวาลิต (2555 : 40) ได�ให�ความหมายของค าใช�จ ายในการเรียนว า หมายถึงอัตรา การเก็บค าเล าเรียนตามท่ีรัฐกําหนด และอัตราการเก็บค าใช�จ ายอ่ืนๆท่ีเกินจากรัฐจัดสรรให�ซ่ึงป9น จํานวนเงินค าธรรมเนียมท่ีผู�ปกครองจะต�องจ ายให�โรงเรียน สรุปได�ว าด�านค าใช�จ ายในการศึกษาหมายถึงมูลค าในรูปตัวเงินท่ีผู�ปกครองต�องจ ายสําหรับการได�มาซ่ึงผลิตภัณฑ*หรือการสนับสนุนส งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค าธรรมเนียมการเรียนค าอาหารและค าบริการต างๆค าใช�จ ายในการศึกษาจึงเป9นเสมือนตัวสนับสนุน ให�ผู�ปกครองได�เลือกสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับตัวเด็กและเหมาะสมกับรายได�ของผู�ปกครองอีกทางหนึ่ง   



16 ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม วิโรจน*  มูฮาหมัด (2542 : 89) กล าวถึงอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนต�องมี ทําเลท่ีต้ังของโรงเรียนมีความสะดวกในการรับส งนักเรียนเป9นเส�นทางผ านของผู�ปกครองมีการจัด สถานท่ีภายในโรงเรียนเป9นสัดส วนถูกสุขลักษณะและต้ังอยู ในสภาพแวดล�อมท่ีดีไม มีกลิ่นหรือเสียง รบกวนต อการเรียนของนักเรียนและไม ตั้งอยู ในสถานท่ีม่ัวสุมหรือสถานท่ีท่ีเป9นอันตรายต อนักเรียน พิมพลอย  บัวเย็น (2549 : 89) กล าวว าด�านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อมของโรงเรียน มีอิทธิพลต อการเรียนการสอนและส งผลกระทบต อสุขภาพของนักเรียนได�ท้ังทางร างกาย และจิตใจ ถ�าโรงเรียนจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล�อมได�ดีมีสภาวะท่ีเหมาะสมก็จะช วยส งเสริมสุขภาพของนักเรียน และนักเรียนก็จะสามารถจดจําไว�เป9นแบบอย างได�ท้ังยังจะเป9นสิ่งกระตุ�นให�ประชาชนในชุมชน เกิดความสนใจการยอมรับและปฏิบัติตามได�อีกด�วยดังนั้นการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนจึงจําเป9นท่ีจะต�องจัดให�ถูกต�องเหมาะสม สุดาพร  พันสีทา (2557 : 23) กล าวถึงด�านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อมว าเป9นสถานท่ี ต้ังของโรงเรียนการเดินทางมาโรงเรียนโรงเรียนมีอาคารห�องเรียนห�องปฏิบัติการห�องน้ํา และบริเวณ รอบๆโรงเรียนได�มาตรฐานรวมท้ังโรงเรียนต�องต้ังอยู ในสภาพแวดล�อมท่ีดี และอยู ในสถานท่ีปลอดภัยต อสวัสดิภาพของนักเรียน สรุปได�ว า ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมหมายถึงท่ีต้ังของโรงเรียนท่ีเอ้ือต อการรับส งและเดินทางมายังโรงเรียนโดยภายในโรงเรียนจะต�องมีอาคารท่ีเป9นสัดส วนบริเวณโดยรอบมีความสะอาดมีสิ่งแวดล�อมดีอยู ห างไกลจากสถานท่ีม่ัวสุมและสถานท่ีท่ีไม ปลอดภัยหากโรงเรียนมีท่ีต้ัง และมีสิ่งแวดล�อม ดีจะเป9นการเอ้ือต อการเรียนรู�ในห�องเรียนและส งผลถึงสุขภาพอนามัยท่ีดี ดังนั้นอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนจึงจะต�องได�รับการออกแบบให�ถูกต�องเหมาะสมด�านครูผู�สอน สุรางค*  โค�วตระกูล (2553 : 14) กล าวว าครูท่ีดีและมีวิธีการสอนอย างมีประสิทธิภาพ หมาย ถึง ครูท่ีมีการสอนท่ีรับรองได�ว านักเรียนจะเกิดความเรียนรู�ตามความถนัดและความสามารถโดยได�สรุปคุณลักษณะสําคัญของครูท่ีดีจากนักจิตวิทยาการศึกษาหลายท านดังนี้ 1. ต�องเป9นนักมนุษยนิยม (Humanist) คือผู�ท่ียอมรับนักเรียนอย างจริงใจให�ความอบอุ น มีความเข�าใจนักเรียนมีความยุติธรรมและมีคุณลักษณะของครูตามทัศนะของนักจิตวิทยา-มนุษยนิยมและเป9นกัลยาณมิตรของนักเรียน 2. เป9นผู�ท่ีมีความรู�และมีความเข�าใจจิตวิทยาการสอนคือครูต�องเข�าใจธรรมชาติของกระบวน การเรียนรู�และสามารถท่ีจะให�วิธีสอนท่ีเหมาะสมและจูงใจให�นักเรียนอยากเรียนรู� ครูต�องใช�วิธีการประเมินท่ีสามารถบอกว าการเรียนรู�ได�เกิดข้ึนจริง 3. เป9นผู�ท่ีรู�จักนักเรียนครูต�องมีความรู�เก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการเพ่ือจะช วยให�นักเรียน มีพัฒนาการท้ังด�านสติปCญญาและบุคลิกภาพโดยครูเป9นผู�ส งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 



17   ให�ไปในทางบวกเพ่ือนักเรียนจะได�เจริญเติบโตเป9นบุคคลท่ีมีชีวิตอยู อย างมีคุณค ามีความภูมิใจในตัวเองและมีความสุข 4. เป9นผู�มีคุณวุฒิทางวิชาการโดยเฉพาะในวิชาต างๆท่ีตนจะต�องสอนสําหรับความรู�ด�าน วิชาการนั้นเม่ือนิสิตนักศึกษาครูเรียนจบหลักสูตรแล�วก็อาจเชื่อได�ว าได�รับการเตรียมตัวพร�อมท่ีจะ เป9นผู�สอนได�และนอกจากนี้ถ�านักเรียนนักศึกษาเป9นผู�ท่ีพยายามขวนขวายหาความรู�อยู เสมอไม ว า ค�นคว�าด�วยตนเอง หรือไปอบรมต อในวิชาท่ีตนสอนก็จะเป9นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาการท่ีตนสอนอยู เสมอ 5. เป9นผู�นําท่ีดีและเป9นผู�ฟCงท่ีดีสามารถจะช วยนักเรียนให�มีความเข�าใจซ่ึงกันและกัน ในกรณีท่ีมีความขัดแย�งกันท้ังในห�องเรียนและนอกห�องเรียน 6. มีทักษะในการจัดการห�องเรียนให�เอ้ือการเรียนรู� 7. เป9นผู�ท่ีนิยมในวิธีการทางวิทยาศาสตร*และเข�าใจพฤติกรรม 8. จะต�องมีทักษะชีวิต (Life skills) คือเป9นผู�สามารถสื่อสารกับผู�อ่ืนได�ดีและมีความสัมพันธ*อันดีหรือต�องมีมนุษยสัมพันธ*สามารถแก�ปCญหาและตัดสินใจได�มีสุขภาพดีท้ังกายและใจจะต�องมีจุดมุ งหมายของชีวิตและมีใจรักอาชีพท่ีเลือกบทบาทของครูด�านเนื้อหาและวิธีสอนครูพยายามจัดเนื้อหาให�ตรงตามหลักสูตรเพ่ือให�นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค*ท่ีวางไว�เพราะวัตถุประสงค*เป9นแนวทางให�ผู�รับผิดชอบในการศึกษาของทุกคนทราบว าจุดหมายปลายทางของการศึกษาทุกระดับและเป9นแนวทางให�ผู�จัดการศึกษาพยายามจัดกิจกรรมและประสบการณ*แก นักเรียนวิธีสอนท่ีจะช วยให�การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพคือนักเรียนเรียนรู�หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค*ท่ีวางไว�บทบาทของครูด�านการประเมินผลการศึกษาควรเป9นสิ่งท่ีครูและนักเรียนถือว ามีประโยชน*เพราะการประเมินผลทําให�ท้ังครูและนักเรียนทราบว าการเรียนและการสอนได�ผลดีอย างไรและตรงตามจุดประสงค*ของการเรียนหรือไม ได�ความรู�อะไรบ งบอกถึงพฤติกรรมท่ีนักเรียนเปลี่ยนไปหลังจากผ านการเรียนการสอนสรุปได�ว าด�านครูผู�สอนหมายถึงคุณลักษณะของครูท่ีดีซ่ึงต�องเป9นผู�มีความสามารถมีความเชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพในการสอนให�เด็กเกิดประสิทธิผลคือสามารถนาความรู�ท่ีได�รับออกมาใช�ให�เกิดประโยชน*ต อตนเองและสังคมได�ท้ังนี้ครูต�องมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู กันไปด�วยด�านครูผู�สอนหมายถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบการเรียนการสอนเป9นผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอนมีคุณธรรมและจริยธรรมตามคุณสมบัติท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชน สมคิด  บางโม (2545 : 144) อธิบายถึงจุดมุ งหมายของการสร�างความสัมพันธ*ระหว าง โรงเรียนกับชุมชนไว�ดังนี้  



18   1. เพ่ือสร�างความเข�าใจอันดีต อกันอันนําไปสู ความร วมมือในการปฏิบัติภารกิจต างๆ ให� บรรลุจุดมุ งหมายอันเดียวกันคือสั่งสอนอบรมเด็กให�เป9นคนดีมีความรู�ความสามารถ 2. เพ่ือสร�างความรู�สึกความเป9นเจ�าของโรงเรียนให�แก ชุมชนเพราะโรงเรียนเป9นสมบัติของชุมชนอยู แล�ว 3. เพ่ือเปQดโอกาสให�ชุมชนมีส วนร วมกิจกรรมต างๆของโรงเรียน 4. เพ่ือให�การฟfgนฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชนดาเนินไปอย างถูกต�องและคล องตัวเป9นไปตามความต�องการของชุมชน 5. เพ่ือแสวงหาความร วมมือและระดมทรัพยากรมาช วยดาเนินการและพัฒนาโรงเรียน  ประภาภรณ*  ทิชินพงษ* (2555 : 58) ได�สรุปความหมายของด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชนหมายถึงงานท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�าใจและความสัมพันธ*อันดีต อกันระหว างโรงเรียนและชุมชนหรือหน วยงานอ่ืนๆในชุมชนเพ่ือให�เกิดความร วมมือกันในการจัดการศึกษารวมถึงการให�บริหารการศึกษาแก ชุมชนหรือการพัฒนาชุมชนด�วยสรุปได�ว าความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชนหมายถึงการสร�างความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชนเพ่ือนําไปสู ความร วมมือในการปฏิบัติภารกิจต างๆให�บรรลุจุดมุ งหมายเพ่ือสร�างความรู�สึกความเป9นเจ�าของโรงเรียนให�แก ชุมชนเพ่ือเปQดโอกาสให�ชุมชนมีส วนร วมกิจกรรมต างๆของโรงเรียนเพ่ือให�การฟfgนฟูและรักษาวัฒนธรรมของชุมชนเป9นไปตามความต�องการของชุมชนและเพ่ือแสวงหาความร วมมือและระดมทรัพยากรมาช วยพัฒนาโรงเรียน  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถือได�ว าเป9นสินค�าสาธารณะ (Public Goods) ท่ีรัฐต�องมีบทบาทจัดหาให�กับประชาชนโดยเฉพาะอย างยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาซ่ึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนี้นับต้ังแต ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาหรือท่ีเรียกว า“สายสามัญ”ท้ังนี้รวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเรียกว า “สายอาชีพหรือสายอาชีวศึกษา” ซ่ึงมีจุดมุ งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู�และทักษะทางด�านอาชีพสู ตลาดแรงงานในสังคมไทยยังมีเด็กวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถึงร�อยละ 10 หรือราว 1.3 ล�านคนท่ีไม ได�เรียนเนื่องจากครอบครัวยากจนซ่ึงส วนใหญ จะเป9นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา (วิทยากรเชียงกุล, 2554 : 18) ปCญหาด�านการศึกษาเป9นปCญหาท่ีทุกรัฐบาลต�องให�ความสําคัญเพราะเม่ือคนในประเทศไม ได�รับการศึกษาท่ีดีก็จะส งผลกระทบต อความเจริญก�าวหน�าและความม่ันคงของประเทศและยังก อให�เกิดปCญหาอ่ืนๆตามมาอีกมากมายไม ว าจะเป9นปCญหาความยากจนปCญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมปCญหายาเสพติดปCญหาอาชญากรรมปCญหาลักขโมยปCญหาความเสื่อมโทรมทางจิตใจและ



19 ศีลธรรมเป9นต�นด�วยเหตุนี้จึงมีการปฏิรูปการศึกษาในหลายรูปแบบและหนึ่งในนั้นคือการกําหนดเป9นนโยบายเรียนฟรี 15 ปSเพ่ือให�ประชาชนทุกคนได�มีโอกาสทางการศึกษาอย างเท าเทียมกันและเพ่ือบรรเทาภาระค าใช�จ ายของผู�ปกครองโดยรัฐบาลจะให�การสนับสนุนท้ังสถานศึกษาท่ีเป9นของรัฐและของเอกชน ท่ีสอดรับกับรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย ต้ังแต ปSพุทธศักราช พ.ศ. 2540 จนถึงรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ท่ีใช�อยู ในปCจจุบันมาตรา 49 บัญญัติไว�ว า “บุคคลย อมมีสิทธิเสมอกันในการได�รับการศึกษาไม น�อยกว าสิบสองปSท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม เก็บค าใช�จ าย”และพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) มาตรา 10 วรรค 1 บัญญัติว า“การจัดการศึกษาต�องจัดให�บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม น�อยกว าสิบสองปSท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม เก็บค าาใช�จ าย” การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม น�อยกว า 12 ปSในท่ีนี้หมายถึงการจัดการศึกษาท่ีรัฐบาลจัดให�บริการกับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนต้ังแต ระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษาซ่ึงถือว าเป9นภารกิจสําคัญของทุกรัฐบาลท่ีจะต�องดําเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญได�บัญญัติไว�เม่ือเข�ามาบริหารประเทศท้ังนี้ผู�ศึกษาได�ทบทวนแนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยมีรายละเอียดดังนี้ ความหมายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Basic Education) เป9นสิ่งท่ีทุกรัฐบาลท่ัวโลกให�ความสนใจจึงมีผู�ให�ความหมายของการศึกษาไว�หลากหลายดังนี้องค*การยูเนสโก�ให�คํานิยามการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว�ว าเป9นการศึกษาสําหรับคนทุกเพศทุกวัยให�มีโอกาสได�เรียนความรู�ท่ัวไปท่ีเป9นประโยชน*แก ชีวิตปลูกฝCงให�เกิดความอยากเรียนอยากรู�มีทักษะในการเรียนด�วยตนเองรู�จักถามสังเกตวิเคราะห*และตระหนักว าตนเป9นส วนหนึ่งของชุมชนมีส วนรับผิดชอบต อตนเองและผู�อ่ืน (Edgar, 1972 : 162) ในท่ีประชุมโลกว าด�วยการศึกษาเพ่ือปวงชน (World Conference on Education for All : WCEFA) ซ่ึงจัดข้ึนท่ีโรงแรมจอมเทียนประเทศไทยปSค.ศ. 1990 ได�ให�ความหมายของคําว า “ความต�องการการเรียนรู�ข้ันพ้ืนฐาน” (Basic Learning Needs) กับคําว า “การศึกษาพ้ืนฐาน” ไว�ดังนี้ (สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ออนไลน*, 2553)  ความต�องการการเรียนรู�ข้ันพ้ืนฐานหมายถึงความรู�ทักษะเจตคติและค านิยมท่ีจําเป9นสําหรับบุคคลเพ่ือความอยู รอดปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเรียนรู�ต อเนื่อง การศึกษาพ้ืนฐานหมายถึงการศึกษาท่ีมุ งให�ตอบสนองความต�องการทางการเรียนรู�ข้ันพ้ืนฐานซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับต�น ซ่ึงเป9นพ้ืนฐานให�แก การเรียนรู�ข้ันต อไปเช นการศึกษาสําหรับเด็กวัยเริ่มต�นการศึกษาระดับประถมการสอนให�รู�หนังสือทักษะความรู�ท่ัวไปทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตสําหรับเยาวชน และผู�ใหญ ในบางประเทศการศึกษาพ้ืนฐานยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยมด�วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2545 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 



20 4 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 : 3-8) ได�นิยามการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหมายถึงการศึกษาก อนระดับอุดมศึกษา แต ไม ได�ลงรายละเอียดลึกกว าการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะประกอบไปด�วยระดับชั้นใดบ�างจะเริ่มต้ังแต การศึกษาปฐมวัยหรือจะเริ่มต้ังแต ชั้นประถมศึกษาปSท่ี 1 และเม่ือพิจารณารายละเอียดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติดังกล าวพบว ามาตรา 16 ได�แบ งการศึกษาในระบบไว� 2 ระดับคือการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาและได�ขยายความการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด�วยการศึกษาซ่ึงจัดไม น�อยกว า 12 ปSก อน ระดับอุดมศึกษาให�เป9นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงดังนั้นจึงสรุปได�ว าการศึกษาพ้ืนฐานหมายถึงการศึกษาก อนระดับอุดมศึกษาได�แก การศึกษาระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและครอบคลุมถึงระดับอาชีวศึกษาเฉพาะระดับปวช. ท้ังสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงบุคคลทุกคนมีสิทธิเสมอกัน การกําหนดนโยบายเก่ียวกับการศึกษาพ้ืนฐาน 1 สิทธิในการรับการศึกษาพ้ืนฐาน เนื่องจากประเทศไทยเป9นประเทศกําลังพัฒนาดังนั้นการศึกษาจึงเป9นสิ่งสําคัญท่ีรัฐบาลให�ความใส ใจโดยกําหนดให�ประชาชนทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิ์ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย างเท าเทียมกันตามท่ีรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได�ระบุไว�ในมาตรา 49  (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 15) แผนการศึกษาแห งชาติพุทธศักราช 2535 ได�กล าวเป9นความนําของแผนว า “รัฐมีหลักความเชื้อพ้ืนฐานว าการศึกษาเป9นกระบวนการท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาคนให�มีคุณภาพและมีความสามารถท่ีจะปรับตัวได�อย างรู�เท าทันการเปลี่ยนแปลงต างๆท่ีจะมาถึงและเชื่อว าการศึกษาท่ีเป9นไปในแนวทางท่ีถูกต�องเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศจะสามารถสร�างสรรค*ความเจริญก�าวหน�าให�แก สังคมไทยรัฐตระหนักว าการจัดการศึกษาท่ีเป9นอยู ในปCจจุบันยังไม สามารถสนองความต�องการในการพัฒนาบุคคลชุมชนท�องถ่ินและประเทศซ่ึงกาลังเปลี่ยนแปลงไปอย างรวดเร็วนั้นได�ดีเท าท่ีควร” โดยมีหลักการสําคัญ 4 ประการคือการสร�างความเจริญทางปCญญาความคิดจิตใจและคุณธรรมการใช�และอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติอย างเหมาะสมโดยไม ทําลายสิ่งแวดล�อมการก�าวทันความเจริญก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร*สมัยใหม และความสมดุลระหว างการพ่ึงพาอาศัยกันกับการพ่ึงตนเองพร�อมด�วยความมุ งหมายท่ีจะพัฒนาบุคลท้ังในด�านปCญญาด�านจิตใจด�านร างกายและด�านสังคมให�สมดุลกลมกลืนกันโดยท่ีจะเปQดโอกาสให�บุคคลได�เรียนรู�อย างต อเนื่องตลอดชีวิตในรูปแบบต างๆและกําหนดการศึกษาตามแนวระบบโรงเรียนไว�เป9น 4 ระดับคือระดับก อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาดังนั้นจึงสรุปได�ว าประชาชนทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิ์ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย างเท าเทียมกันต้ังแต ระดับก อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา   



21   2. การบังคับเข�าเรียนและการจัดแบบให�เปล า รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได�บัญญัติไว�ว า “มาตรา 49 บุคคลย อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาพ้ืนฐานจะไม เก็บค าใช�จ าย และมาตรา 50 ท่ีว าบุคคลย อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ” (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 15)    พระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2523 ได�บัญญัติไว�ว า “ มาตรา 6 ให�ผู�ปกครองของเด็กท่ีมีอายุอย างเข�าปSท่ีแปดส งเด็กนั้นเข�าเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาจนกว าจะมีอายุอย างเข�าปSท่ีสิบห�า เว�นแต เป9นผู�สอบได�ชั้นประถมปSท่ีหก ตามหลักสูตรหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดข�อสังเกตการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให�เปล ามีกล าวไว�ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478 และข�อ 4 หมวด 3 แผนการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540 มีข�อท่ีควรสังเกตว าพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2523 มิได�กล าวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให�เปล าแต อย างใดแผนการศึกษาแห ง ชาติพุทธศักราช 2535 ได�ระบุในหมวด 3 ข�อ 4 ไว�ว า “สถานศึกษาของรัฐและท�องถ่ินจะต�องศึกษาภาคบังคับเป9นบริหารแบบให�เปล า” (ราชกิจานุเบกษา, 2535 : 9) ข�อสังเกตแผนการศึกษาแห งชาติเป9นเพียงแนวคิดดําเนินงานของรัฐเก่ียวกับการศึกษาไม มีผลบังคับให�ต�องปฏิบัติเช นกฎหมายอย างไรก็ตามในทางปฏิบัติทางราชการได�ถือปฏิบัติว าการศึกษาภาคบังคับเป9นการศึกษาให�เปล าตามท่ีได�เคยปฏิบัติต อๆกันมาจะเห็นได�ว ามีการกล าวถึงการศึกษาภาคบังคับไว�ในเอกสารต างๆ คือ 1) หน�าท่ีในการเข�ารับการศึกษาภาคบังคับมีกล าวไว�ในมาตรา 69 ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2545  2) การจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให�เปล ามีกล าวไว�ในมาตรา 7 พระราชบัญญัติมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีข�อท่ีควรสังเกตว าพระราชบัญญัติประถมศึกษามีข�อท่ีควรสังเกตว าพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2545 มิได�กล าวถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับแบบให�เปล าแต อย างใด 3) จํานวนปSตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติประถมศึกษาพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2545 ได�กําหนดชั้นการศึกษาภาคบังคับไว�ถึงชั้นประถมปSท่ี 6 แต ต อมารัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได�กําหนดให�บุคคลมีสิทธิท่ีจะได�รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม น�อยกว า 12 ปS (ไม กําหนดว าเป9นการศึกษาภาคบังคับ) ในขณะเดียวกันแผนการศึกษาแห งชาติพุทธศักราช 2545 ได�กําหนดในหมวด 3 ข�อ 5 ให�การศึกษาระดับมัธยมเป9นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชาชน (ไม กําหนดว าเป9นการศึกษาภาคบังคับ) และในสมัยของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได�กําหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปSอย างมีคุณภาพไว�ในแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการด�วย 



22   4) อายุของผู� ท่ีอยู ในเกณฑ*การศึกษาภาคบังคับมีระบุไว�ในเอกสารฉบับเดียวคือพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2523 ซ่ึงกําหนดไว�ในมาตรา 6 ว าเด็กท่ีมีอายุย างเข�าปSท่ีแปดจะต�องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจนกว าจะมีอายุย างเข�าปSท่ีสิบห�า (เว�นแต จะสอบไล ได�ชั้นประถมปSท่ี 6 ก อน)  สรุปการบังคับเข�าเรียนและการจัดการศึกษาให�เปล าเป9นสิ่งท่ีรัฐจะต�องจัดสรรให�กับประชาชนทุกคนตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว�โดยท่ัวไปเรียกว าการศึกษาภาคบังคับ 3. ด�านระบบการศึกษา ระบบการศึกษาของไทยแบ งออกเป9น 3 ระบบ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ, 2542, หน�า 6) คือ 1) การศึกษาในระบบเป9นการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุ งหมายวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซ่ึงเป9นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแน นอน 2) การศึกษานอกระบบเป9นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ นในการกําหนดจุดมุ งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซ่ึงเป9นเง่ือนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต�องมีความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพปCญหาและความต�องการของบุคคลแต ละกลุ ม 3) การศึกษาตามอัธยาศัยเป9นการศึกษาท่ีให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ด�วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร�อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ*สังคมสภาพแวดล�อมสื่อหรือแหล งความรู�อ่ืนๆ ท้ังนี้ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได�และยังกําหนดให�มีการเทียบโอนผลการเรียนท่ีผู�เรียนสะสมไว�ในระหว างรูปแบบเดียวกันหรือต างรูปแบบได�ไม ว าจะเป9นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม ก็ตามรวมท้ังจากการเรียนรู�นอกระบบตามอัธยาศัยการฝwกอาชีพหรือจากประสบการณ*การทํางาน การศึกษาในระบบมี 2 ระดับคือ 1. การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด�วยการศึกษาซ่ึงจัดไม น�อยกว าสิบสองปSก อนระดับอุดม ศึกษาการแบ งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�เป9นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ งเป9นสองระดับคือระดับตํ่ากว าปริญญาและระดับปริญญาการแบ งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยให�เป9นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง นอกจากนี้มาตรา 17 ให�มีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเก�าปSโดยให�เด็กซ่ึงมีอายุย างเข�าปSท่ีเจ็ดเข�าเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุย างเข�าปSท่ีสิบหกเว�นแต สอบได�ชั้นปSท่ีเก�าของการศึกษา



23   ภาคบังคับหลักเกณฑ*และวิธีการนับอายุให�เป9นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�จัดในสถานศึกษาดังต อไปนี้ 1. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได�แก ศูนย*เด็กเล็กศูนย*พัฒนาเด็กเล็กศูนย*พัฒนาเด็กก อนเกณฑ*ของสถาบันศาสนาศูนย*บริการช วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซ่ึงมีความต�องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเรียกชื่ออย างอ่ืน 2. โรงเรียนได�แก โรงเรียนของรัฐโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืน 3. ศูนย*การเรียนได�แก สถานท่ีเรียนท่ีหน วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนบุคคลครอบครัวชุมชนองค*กรชุมชนองค*กรปกครองส วนท�องถ่ินองค*กรเอกชนองค*กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการโรงพยาบาลสถาบันทางการแพทย*สถานสงเคราะห*และสถาบันสังคมอ่ืนเป9นผู�จัดการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให�จัดในมหาวิทยาลัยสถาบันวิทยาลัยหรือหน วยงานท่ีเรียกชื่ออย างอ่ืนท้ังนี้ให�เป9นไปตามกฎหมายเก่ียวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษากฎหมายว าด�วยการจัดต้ังสถานศึกษานั้นๆและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องส วนการจัดการอาชีวศึกษาการฝwกอบรมวิชาชีพให�จัดในสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาของเอกชนสถานประกอบการหรือโดยความร วมมือระหว างสถานศึกษากับสถานประกอบการท้ังนี้ให�เป9นไปตามกฎหมายว าด�วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องท้ังนี้กระทรวงทบวงกรมรัฐวิสาหกิจและหน วยงานอ่ืนของรัฐอาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต�องการและความชํานาญของหน วยงานนั้นได�โดยคํานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติท้ังนี้ตามหลักเกณฑ*วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ (2542 : 16) บัญญัติว าการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให�มีความเป9นอิสระโดยมีการกํากับติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐและต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ*การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐและให�สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) ได�แก  โรงเรียนของรัฐโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนท่ีสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอ่ืนเป9นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด�วยผู�บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู�รับใบอนุญาต ผู�แทน ผู�ปกครอง ผู�แทนองค*กรชุมชน ผู�แทนครู ผู�แทนศิษย*เก า และผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ*วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการวาระการดํารงตําแหน ง และการพ�นจากตําแหน งให�เป9นไปตามท่ีกําหนดในกฎระทรวงโดยให�สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได�ทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนดซ่ึงรัฐต�องกําหนดนโยบาย และมาตรการท่ีชัดเจนเก่ียวกับการมีส วนร วมของเอกชนในด�านการศึกษาท้ังนี้การกําหนดนโยบาย และแผนการจัดการศึกษาของรัฐของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือขององค*กรปกครองส วนท�องถ่ิน ให�คํานึงถึงผลกระทบต อการจัดการศึกษาของ



24   เอกชน โดยให�รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือองค*กรปกครองส วนท�องถ่ินรับฟCงความคิดเห็นของเอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาด�วยสําหรับสถานศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาดําเนินกิจการได�โดยอิสระสามารถพัฒนา ระบบบริหารและการจัดการท่ีเป9นของตนเองมีความคล องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู ภายใต�การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว าด�วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   ท้ังนี้รัฐบาลต�องให�การสนับสนุนด�านเงินอุดหนุนการลดหย อนหรือการยกเว�นภาษีและสิทธิประโยชน*อย างอ่ืนท่ีเป9นประโยชน*ในทางการศึกษาแก สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสมรวมท้ังส งเสริมและสนับสนุนด�านวิชาการให�สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได�ดังนั้นการท่ีรัฐบาลกําหนดให�มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปSจึงมีผลครอบคลุมท้ังสถานศึกษาของรัฐและสถานศึกษาของเอกชนด�วย ป/ญหา/อุปสรรคในการจัดการศึกษา ปCญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาไทยควรต�องวิเคราะห*และพิจารณาปCญหาและอุปสรรคจากระบบต างๆโดยรวมได�แก ระบบการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการในโรงเรียนระบบการเรียนการสอนและระบบการวัดผลประเมิน (สํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ออนไลน*, 2553) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ระบบการบริหารจัดการ การศึกษาไทยอาจได�ชื่อว ามีการบริหารจัดการแบบรวมอํานาจศูนย*กลางอย างสูง (Highly Centralized Bureaucracy) ตามระบบการบริหารราชการแผ นดินซ่ึงในสมัยเริ่มต�นการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้นโรงเรียนก็ได�รับสถานะเป9นนิติบุคคลดังเช นวัดโดยมีการบริหารจัดการหลายอย างท่ีระดับโรงเรียนปCจจุ บันกระทรวงศึกษาธิการมีกรมท่ีจัดการศึกษาหลายกรมเช นสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษารับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาชั้นเด็กเล็กส วนใหญ และมัธยมศึกษาบางส วนกรมสามัญศึกษารับผิดชอบโรงเรียนมัธยมส วนใหญ และการศึกษาพิเศษสํานักงานการศึกษาเอกชนรับผิดชอบสถานศึกษาเอกชนกรมการศาสนารับผิดชอบโรงเรียนบางส วนรวมท้ังศูนย*เด็กเล็กกรมอาชีวศึกษารับผิดชอบสถานศึกษาด�านอาชีพเป9นต�น ปCจจุบันพบว าการปฏิบัติงานในโรงเรียน/สถานศึกษานั้นมีหลายสิ่งหลายอย างท่ีมิได�เกิดข้ึน จากความต�องการของชุมชนโรงเรียนแต มาจากส วนกลางโดยจัดทําออกมาเป9นกฎระเบียบประกาศคําสั่ง และข�อบังคับต างๆทําให�ส วนท�องถ่ิน คือโรงเรียน/สถานศึกษาเกือบไม มีสิทธิ ในการคิดสร�างสรรค*ของตนเองจึงทําให�โรงเรียน/สถานศึกษาต�องปฏิบัติงานในรูปงานประจําท่ีติดอยู ในกรอบขาดการพัฒนาท่ีมาจากวิสัยทัศน*ของชุมชนโรงเรียน และไม สามารถจะสร�างแผนยุทธศาสตร* ในการปรับปรุงโรงเรียนท่ีดีได�โดยรัฐบาลมีการปฏิรูปทางการศึกษาอย างต อเนื่อง ท้ังด�านการจัดการเรียนการสอน การให�ทุนการศึกษาแก เด็กนักเรียนท่ียากจนรวมไปถึงการกําหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปSข้ึนเพ่ือสร�างโอกาสทางการศึกษาให�กับประชาชน และ



25 เพ่ือแบ งเบาภาระค าใช�จ ายให�กับผู�ปกครองโดยให�การสนับสนุนฟรี 5 รายการแก นักเรียน ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยนโยบายดังกล าวเป9นนโยบายสาธารณะท่ีใช�ได�ท้ังกับสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน 2. ระบบการบริหารจัดการระดับโรงเรียน/สถานศึกษา โรงเรียน/สถานศึกษาเป9นหน วยพัฒนาผู�เรียนโดยตรงชุมชน โรงเรียนท่ีประกอบด�วยครูพ อแม ผู�ปกครองนักเรียน และองค*กรท่ีเก่ียวข�องควรจะได�ร วมมือกันวางแผนปรับปรุงโรงเรียนสร�างสรรค*ความเป9นเลิศให�เยาวชนของตนอย างใกล�ชิด พร�อมท้ังรับผิดชอบในคุณภาพการศึกษาแต การปฏิบัติในปCจจุบันของประเทศไทยก็คือ โรงเรียนปฏิบัติงานตามลําพังในกลุ มครูท่ีใดมีครูใหญ ท่ีดีมีความรับผิดชอบสูงไม ท้ิงโรงเรียนพร�อมด�วยมีครูอาวุโสท่ีเสียสละมีครูข้ันมืออาชีพในสาขาวิชาต างๆอย างพร�อมเพียงก็สามารถจะดําเนินการไปได�อย างดีมีคุณภาพแต โรงเรียนส วนใหญ ของไทยมิได�เป9นเช นนั้นเพราะการบริหารบุคลากรอยู ในอํานาจของผู�อ่ืนตัวอย าง เช น โรงเรียนต�องการครูสอนวิชาหนึ่งแต หน วยเหนืออาจส งครูท่ีถนัดในวิชาอ่ืนมาให�การท่ีเป9นเช นนี้ เป9นเพราะการจัดการในระบบโรงเรียนขาดองค*ประกอบท่ีสําคัญอีกหลายประการ เช น การมีส วนร วมของประชาชนการมีหุ�นส วนของโรงเรียนกับสถานศึกษาระดับสูงการช วยเหลือทางวิชาการสื่อและเทคโนโลยีทางการสอนของหน วยเหนือ 3.ระบบการเรียนการสอน การสอนของครูยังเป9นการสอนท่ีให�ผู�เรียนลอกเลียนความรู� มากกว าการป=อนข�อมูลสารสนเทศเพ่ือให�ผู�เรียนสร�างความรู�ของผู�เรียนเอง ปCจจุบันการเรียนของนักเรียนยังอยู ในรูปท่ีครูบอกให�ทํากําหนดโจทย*เลขให�คิด และมีความรู�เท าท่ีครูบอกหรือเท าท่ีครูกําหนดคิดนอกเหนือจากท่ีครูบอกไม ได�นับเป9นการเรียนท่ีไม เป9นความสุขและไม ท�าทายให�อยากเรียนความสุขของผู�เรียนเม่ือเรียนไม มีความสุขในท่ีสุดเด็กก็ถูกทาร�ายจิตใจท้ังจากครู และพ อแม ผู�ปกครองของตนเองการเรียนการสอนในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป9นเรื่องใหญ ท่ีทุกฝ|ายจะต�องทุ มเทใช�พลังงาน และพลังความคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต อการพัฒนาคน มิใช การเรียนการสอนเพียงเพ่ือเลือกสรรคน อย างไรก็ตามระบบการเรียนการสอนของไทยยังคงต�องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีทักษะทางด�านวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานสู ตลาดแรงงาน ท้ังนี้การจัดการเรียนการสอนควรให�ผู�เรียนได�มีโอกาสเรียนรู� และฝwกทักษะด�านอาชีพในสายท่ีเรียนได�อย างเต็มศักยภาพภายใต�แผนการจัดการเรียนรู� และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนท่ีจําเป9นในการฝwกวิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเรียนอย างแท�จริง 4.ระบบการวัดผลประเมินผล การวัดผลประเมินผลเป9นระบบท่ีสําคัญอีกระบบหนึ่งของระบบการศึกษาท่ีแสดงให�เห็นว าครูผู�สอนนั้น เป9นผู�ชํานาญการในระดับมืออาชีพ เป9นนักวิจัย และพัฒนาเพราะการวัดผลประเมินผล



26   นั้นเป9นกระบวนการเก็บข�อมูลวิเคราะห*ประมวลผลข�อมูล และนําข�อมูลมาแก�ไขปCญหาท่ีเกิดกับการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน และการสอนของตนได�มิใช นําเอาผลการวัด และประเมินมาใช�เพียงแค การตัดสินได�-ตก หรือหารจัดทําระดับคะแนน และใช�คะแนนเป9นเครื่องมือทําร�ายจิตใจเด็กดังท่ีปฏิบัติกันอยู ในปCจจุบัน ยิ่งไปกว านั้นยังพบว า การวัดผลและประเมินผล เช น วิธีทดสอบอย างผิวเผินจากการใช�ข�อสอบแบบปรนัยไม สามารถเขียนข�อสอบท่ีวัดให�ลึกซ้ึงได�ขาดการวัดผล ด�านการปฏิบัติ และชี้ให�เห็นว ามิได�สอนให�เด็กปฏิบัติงาน และสอนให�เป9นชีวิตจริงหรือได�ประสบการณ*จริงและมิได�กําหนดมาตรฐานและ/หรือตัวบ งชี้ด�านการปฏิบัติงานอันเป9นเป=าหมายท่ีสําคัญของการศึกษาการรู�ระดับคะแนนมาสามารถบอกได�ว านักเรียนทําอะไรได�บ�าง ผู�ปกครองจึงไม สามารถช วยเหลือลูกได�เท าท่ีควรจะเห็นได�ว าหน วยงานด�านการศึกษา ได�พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการเรียนของเด็กนักเรียนมาอย างต อเนื่อง ดังจะเห็นได�จากแผนการจัดการเรียนการสอนในปCจจุบัน มุ งเน�นผู�เรียนเป9นศูนย*กลางการเรียนรู� และยังให�ความสําคัญกับการเรียนรู�การใช�ทักษะชีวิตให�กับผู�เรียนเพ่ือให�เขาสามารถแก�ไขปCญหา และใช�ชีวิตอยู ในสังคมได�อย างเป9นสุขรวมถึงนําพาตนเอง และประเทศชาติไปสู ความเจริญอย างยั่งยืนได� 5. หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกล าวถึง หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยึดหลักท่ีสอดคล�องกับอุดมการณ*ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2548 : 2)  1) หลักการพัฒนาผู�เรียนอย างครบถ�วนสมบูรณ*ท้ังร ายกายจิตใจสติปCญญาความรู� และคุณธรรมเป9นผู�ท่ีมีจริยธรรม ในการดําเนินชีวิตสามารถอยู ร วมกับผู�อ่ืนได�อย างมีความสุขใฝ|รู�มีทักษะในการแสวงหาความรู�ท่ีพอเพียงต อการพัฒนางานอาชีพ และคุณธรรมชีวิตส วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได�อย างเท าทันและชาญฉลาดและมีความเป9นประชาธิปไตย 2) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเป9นไทยให�มีความรัก และภาคภูมิใจในท�องถ่ินและประเทศชาติมีความรู� และทักษะพ้ืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริตมีความมุ งม่ันขยันซ่ือสัตย*ประหยัดอดทนมีลักษณะนิสัย และทัศนคติท่ีพึงประสงค*เพ่ือความเป9นสมาชิกทีดีของครอบครัวชุมชนสังคมไทยและสังคมโลก 3) หลักแห งความเสมอภาคคนไทยท้ังปวง ต�องมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม น�อยกว า 12 ปS อย างท่ัวถึงเท าเทียมควบคู ไปกับความมีคุณภาพโดยไม แบ งข้ันหรือความแตกต างทางสังคมและวัฒนธรรม 4) การมีส วนร วมองค*กรปกครองส วนท�องถ่ิน และภาคเอกชนมีส วนร วมในการบริหาร และการจัดการศึกษาร วมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร�าง



27   เอกลักษณ*ศักด์ิศรี และตอบสนองความต�องการท�องถ่ินตามนัยของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เก่ียวกับการกระจายอํานาจ 5) หลักแห งความสอดคล�องอุดมการณ*หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต�องสอดคล�องระหว างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ีแถลงต อรัฐบาล สอดคล�องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ*เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษารัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หน�า 15) หมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยได�กล าวถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว�ในมาตรา 49 โดยระบุว าบุคคลย อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม น�อยกว าสิบสองปSท่ีรัฐจะต�องจัดให�อย างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม เก็บค าใช�จ ายและในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห งรัฐมาตรา 81 ต�องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให�เอกชนจัดการศึกษาอบรมให�เกิดความรู�คู คุณธรรมจัดให�มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห งชาติปรับปรุงการศึกษาให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมสร�างเสริมความรู� และปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต�องเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย*ทรงเป9นประมุข เนื่องจากรัฐธรรมนูญซ่ึงเป9นกฎหมายสูงสุดของประเทศกําหนดให�มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห งชาติ เพ่ือเป9นกฎหมายแม บทในการบริหาร และการจัดการศึกษาอบรม ให�สอดคล�องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยดังกล าว จึงได�ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และได�แก�ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติพ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  6) การแบ งระดับและประเภทของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการอาศัยอํานาจในมาตรา 16 ได�ประกาศใช�กฎกระทรวงว าด�วยการแบ งระดับ และประเภทของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา, 2546 : 23-24) ดังต อไปนี้ 7) การศึกษาในระบบท่ีเป9นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให�แบ งออกเป9น 3 ระดับดังนี้ 1. การศึกษาระดับก อนประถมโดยปกติเป9นการศึกษาท่ีจัดให�แก เด็กท่ีมีอายุ 3 ปS ถึง 6 ปSเพ่ือเป9นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร�อมของเด็กท้ังร างกาย และจิตใจสติปCญญาอารมณ*บุคลิกภาพและการอยู ร วมกันในสังคม 2. การศึกษาระดับประถมเป9นการศึกษามุ งวางรากฐาน เพ่ือให�ผู�เรียนวางรากฐาน เพ่ือให�ผู�เรียนได�พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค* ท้ังในด�านคุณธรรม จริยธรรม ความรู� และความสามารถข้ันพ้ืนฐานโดยปกติใช�เวลาเรียน 6 ปS 3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแบ งเป9น 2 ระดับคือ 



28   - การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต�น เป9นการศึกษาท่ีมุ งให�ผู�เรียนได�พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค*ในด�านต างๆ ต อจากระดับประถมศึกษาเพ่ือให�ความต�องการความสนใจ และความถนัดของตนเองท้ังในด�านวิชาการ และวิชาชีพตลอดจนความสามารถในการประกอบการงาน และอาชีพตามควรแก วัยโดยใช�เวลาเรียน 3 ปS - การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป9นการศึกษาท่ีมุ งส งเสริมให�ผู�เรียนได�ศึกษาตามความ และความสนใจเพ่ือเป9นพ้ืนฐานสาหรับการศึกษาต อ หรือการประกอบอาชีพรวมท้ังการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และทักษะทางสังคมท่ีจาเป9นโดยปกติแล�วใช�เวลาเรียน 3 ปS การศึกษาระดับมัธยมตอนปลายตามข�อ 1.3) (ข) แบ งเป9น 2 ประเภทดังนี้ 1. ประเภทสามัญศึกษาเป9นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู�เรียนตามความถนัดความสนใจศักยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะด�านเพ่ือเป9นพ้ืนฐานสาหรับการศึกษาต อในอุดมศึกษา 2. ประเภทอาชีวศึกษาเป9นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู�และทักษะในการประกอบอาชีพให�เป9นกาลังแรงงานท่ีมีฝSมือหรือศึกษาต อในระดับอาชีพชั้นสูงต อไป   นอกจากนี้มาตรา 17 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 (2542 : 7) กําหนดให�มีการศึกษาภาคบังคับจานวน 9 ปSโดยให�เด็กซ่ึงมีอายุย างเข�าปSท่ี 7 เข�าเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุย างเจ�าปSท่ี 16 เว�นแต สอบได�ชั้นปSท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ โดยสรุปแล�ว การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบไปด�วยการศึกษาระดับก อนประถมศึกษา หรือการศึกษาปฐมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงประกอบไปด�วยมัธยมศึกษาตอนต�นและตอนปลาย ท้ังนี้หมายรวมถึงผู�ท่ีเรียนประเภทอาชีวศึกษาด�วย ฉะนั้นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเ พ่ือปวงชนโดยสถานศึกษาของรัฐ  และเอกชน จะอยู ภายใต�การ กับกาดูแลของรัฐ  โดยกระทรวงศึกษาธิการเป9นหลัก ซ่ึงสถานศึกษาจะต�องจัดให�มีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค* ท้ังในฐานนะท่ีเป9นพลเมืองไทย และพลเมืองของโลกเพ่ือใช�เป9นรากฐานสาหรับการดําเนินชีวิต รวมท้ังเพ่ือพัฒนาหน�าท่ีการงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง และครอบครัวอันเป9นการสร�างรากฐานท่ีแข็งแกร งสาหรับสังคมไทย ให�พัฒนาสู การเป9นสังคมแห งการเรียนรู�สู ความยั่งยืนในอนาคตต อไป  2.4 โรงเรียนไชยพันธ6พงษ6พิทยา โรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะเยา ต้ังอยู เลขท่ี 445  หมู  17  ตําบลบ�านต}อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย* 56000  โทรศัพท* 054-480088 ,086-448-8028 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชนเปQดสอนในระดับชั้นอนุบาลปSท่ี 1  ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปSท่ี 6 รับนักเรียนอายุ 3 ปSข้ึนไป เขตบริการได�แก พ้ืนท่ี อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแม 



29   ใจ อําเภอภูกามยาว โดยเปQดทําการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปSการศึกษา 2546 วันท่ี 16 พฤษภาคม  2546 และทําพิธีเปQดอย างเป9นทางการ ในวันท่ี 14 สิงหาคม 2546 โดยมีโครงสร�างการบริหารงานประกอบด�วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู�รับใบอนุญาต/ ผู�จัดการ ผู�อํานวยการ รองผู�อํานวยการ   ฝ|ายวิชาการและฝ|ายบริหารและมีการประชุมครูบุคลากรในทุกเดือนเพ่ือพิจารณากํากับ  ติดตามการดําเนินงานซ่ึงโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาได�ผ านการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค*กรมหาชน) (สมศ.) ทุกรอบในปSการศึกษา 2562 มีครูและบุคลากรภายในโรงเรียน จํานวน  42 คน   มีนักเรียน จํานวน  600 คน  โครงสร�างการบริหารงานโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา วิสัยทัศน*ภารกิจคุณลักษณะอันพึงประสงค*อัตลักษณ*และเอกลักษณ*ของสถานศึกษา วิสัยทัศน* (Vision) โรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยามุ งเน�นให�นักเรียนมีการพัฒนาท่ีดี ท้ังด�านวิชาการ คุณธรรม  จริยธรรม สุขภาพกายและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคมได�อย างมีความสุข มีจิตสํานึกในความเป9นไทย  และพัฒนากว�างไกลสู ความเป9นสากล ภารกิจ(Mission)  1. ส งเสริมและจัดกิจกรรมให�นักเรียนมีสุขภาพดีท้ังร างกายและจิตใจ 2. ส งเสริมให�นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีในด�านวิชาการ 3. ส งเสริมให�นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 4. ส งเสริมให�นักเรียนมีจิตสํานึกในความเป9นไทย 5. ส งเสริมให�นักเรียนพัฒนาตนเองอยู ตลอดเวลา คุณลักษณะอันพึงประสงค* 1. นักเรียนมีสุขนิสัย    สุขภาพกาย   และสุขภาพจิตท่ีดี 2. นักเรียนแสวงหาความรู�   รักการเรียนรู� 3. นักเรียนมีวินัย  ซ่ือสัตย*   อดทน  เสียสละ  และรับผิดชอบ 4. นักเรียนภูมิใจในภูมิปCญญาไทย   ศิลปวัฒนธรรม 5. นักเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ปรัชญา   “นตถิปญญา    สมาอาภา”  หมายถึง  “แสงสว างเสมอด�วยปCญญาไม มี” ปรัชญาโรงเรียน   พัฒนาการดี  มีความสุข    สนุกกับการเรียน   พากเพียรสร�างสรรค*   



30 คําขวัญโรงเรียน   วิสัยทัศน*กว�างไกล  พัฒนาเด็กไทยสู สากล อัตลักษณ*ของโรงเรียน   ยิ้มใส  ไหว�สวย เอกลักษณ*ของโรงเรียน   อบอุ น  ประดุจบ�าน สัญลักษณ*ของโรงเรียน   ดอกบัวกําลังบานเหนือกว�านพะเยา สีประจําโรงเรียน   สีฟ=า  ชมพู อักษรย อของโรงเรียน   ชพพ. 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ พัฒนินทร*  สรรพวรสถิตย* (2552) ได�ทําการวิจัยเรื่องปCจจัยการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโครงการสองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม ชลบุรีสังกัดองค*การบริหารส วนจังหวัดชลบุรีพบว าโดยภาพรวมการตัดสินใจส งบุตรหลานเข�าเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม ชลบุรีของผู�ปกครองอยู ในระดับมากและเม่ือพิจารณาแต ละปCจจัยพบว าอันดับแรกคือปCจจัยด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมรองลงมาคือปCจจัยด�านครูผู�สอนอยู ในระดับมากและปCจจัยด�านค าเล าเรียนในโครงการอยู ในระดับมากและปCจจัยด�านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนอยู ในระดับมาก จุฑามาศ  สามดี (2553) ได�ศึกษาความต�องการของผู�ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรีเขต 2 พบว าผู�ปกครองมีความต�องการในการจัดการศึกษาโดยรวมอยู ในระดับมากเรียงลาดับดังนี้ด�านครูและพ่ีเลี้ยงเด็กด�านการจัดสภาพแวดล�อมด�านอาหารและสุขภาพด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด�านความปลอดภัยและด�านการบริการเม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษาของผู�ปกครองพบว ามีความต�องการในการจัดการศึกษาปฐมวัยแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู�ปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว ามัธยมศึกษามีความต�องการในการจัดการศึกษาปฐมวัยมากกว าผู�ปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเม่ือจําแนกตามอาชีพของผู�ปกครองพบว ามีความต�องการในการจัดการศึกษาปฐมวัย



31 แตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู�ปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการมีความต�องการในการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยรวมมากกว าอาชีพธุรกิจส วนตัวกับอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ�างอ่ืนๆ สริญญา  ชัยนุรัตน* (2554) ได�ทําการศึกษาปCจจัยท่ีมีผลต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบว าโดยรวมอยู ในระดับมากเรียงตามลําดับจากค าเฉลี่ยมากไปน�อยคือด�านบุคลากรด�านภาพลักษณ*ของโรงเรียนด�านวิชาการด�านผลการสอบด�านความสัมพันธ*กับชุมชนด�านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อมและด�านกฏระเบียบ จุฑาภรณ*  อ้ึงเจริญ (2555) ได�ทําการศึกษาเรื่องปCจจัยในการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป9นภาษาอังกฤษ (English program) โรงเรียนชลกันยานุกูลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดยภาพรวมอยู ในระดับมากได�แก ด�านการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนด�านครูผู�สอนด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมด�านค าเล าเรียนในโครงการด�านชื่อเสียงของโรงเรียนผลการเปรียบเทียบปCจจัยในการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโครงการจําแนกตามอาชีพพบว าแตกต างกันอย างไม มีนัยสําคัญทางสถิติและพบว าระดับการศึกษาเป9นตัวแปรท่ีสําคัญตัวหนึ่งท่ีส งผลต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียน ครอบครอบครัวท่ีมีบิดามารดาหรือผู�ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาสูงมักจะส งเสริมบุตรหลานให�มีการศึกษาสูงด�วย แต หากครอบครัวท่ีมีบิดามารดาหรือผู�ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต างมักจะไม เห็นความสําคัญของการศึกษาของบุตรหลาน กาญจนา  มักเชียว (2558)  ได�ทําการศึกษาปCจจัยท่ีมีผลต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน* เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ได�แก  ด�านหลักสูตรและสื่อการสอน ด�านราคา ด�านสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม  ด�านอาจารย*และบุคลากร ด�านกระบวนการทํางาน ด�านทางกายภาพ ณัฎฐ*วิกร   หรรษาพันธุ*  (2559)  ได�ทําการศึกษาการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ได�แก  ด�านการจัดการศึกษา ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ด�านครูผู�สอน ด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชน เหม  หมัดอาหวา  (2559)  ได�ทําการศึกษาระดับปCจจัยการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนในสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลเขตเทศบาลนครหาดใหญ  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ได�แก   ด�านภาพลักษณ*ของโรงเรียน ด�านวิชาการด�านบุคลากร  ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ด�านค าใช�จ าย 



32 สุกัญญา  ธรรมประเสริฐ (2545) ได�ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู�ปกครอง ต อการบริหารโรงเรียนสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาอําเภอบ�านบึง จังหวัดชลบุรี พบว า ผู�ปกครองท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากว าชั้นมัธยมศึกษาปSท่ี 3 กับมัธยมศึกษาปSที 3 – อนุปริญญา และปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจต�อการบริหารโรงเรียนโดยรวมแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สุดาพร  พันสีทา (2557) การตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโรงเรียนบ�านป|ายุบ (บุ�นกีประชานุเคราะห*) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จําแนกตามอาชีพ พบว า โดยรวมและรายด�านไม แตกต างกันจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับอาชีพของผู�ปกครองผู�วิจัยเชื่อว าอาชีพของผู�ปกครองมีผลต อการตัดสินใจในการส งบุตรหลานเข�าเรียน ปQยะพรรณ  ทองโคตร (2557) ได�ศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผู�ปกครองนักเรียนในการส งบุตรหลานเข�าเรียน ในโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน* อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามรายได� พบว า โดยรวม และรายด�าน ไม แตกต างกัน ยกเว�นด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียน แตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู�ปกครองท่ีมีรายได�ตํ่ากว า 10,000 บาทมีการตัดสินใจแตกต างกับผู�ปกครองท่ีมีรายได� 10,001-15,000 บาทและผู�ปกครองท่ีมีรายได�10,001-15,000 บาท มีการตัดสินใจแตกต างกับผู�ปกครองท่ีมีรายได� 15,001 บาทข้ึนไป จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม และรายด�านแตกต างกันอย างไม มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว�นด�านบริหารงานท่ัวไป แตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับระดับการศึกษาของผู�ปกครอง ผู�วิจัยเชื่อว าระดับการศึกษาของผู�ปกครองมีผลต อการตัดสินใจในการส งบุตรหลานเข�าเรียน ประภาภรณ*  ทิชินพงษ* (2555) ได�ศึกษาการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม และรายด�านแตกต างกันอย างไม มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว�นด�านวิชาการ และด�านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล�อมพบว าปCจจัยท่ีส งผลต อการตัดสินใจของผู�ปกครอง โดยรวม และรายด�านแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2.5.2 งานวิจัยต างประเทศ บรุช (Bruce, 1972 142  อ�างถึงใน ณัฎฐ*วิกร  หรรษาพันธ* 2559: 37) ได�วิจัยบทบาทของครูใหญ โรงเรียนประถมศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ*กับชุมชน พบว า ความคาดหวังของทางโรงเรียนเก่ียวกับชุมชน สอดคล�องกับความต�องการของชุมชนท่ีจะมีส วนร วมกับทางโรงเรียน สําหรับความต�องการของครูใหญ  พบว าครูใหญ คาดหวังท่ีจะให�ผู�ปกครองนักเรียนได�เข�าร วมเก่ียวกับกิจการหรือการวางโครงการของโรงเรียนด�วย ให�ท�องถ่ิน สังคม องค*กรศาสนาหันมาให�ความสนใจเก่ียวกับการเรียนรู� การอบรมสั่งสอนเด็กให�มากข้ึน ให�การทํางานมีความคาบเก่ียวกันระหว างโรงเรียนกับชุมชน และอยากให�ชุมชนมีส วนร วมในการแก�ไขปCญหาต าง ๆ ของเด็กด�วย ครูและผู�ปกครองมีความต�องการ



33 ท่ีจะให�ครูใหญ มีท่ีพัก หรือท่ีอยู อาศัยภายในบริเวณโรงเรียน ครูใหญ มีความเห็นว าการสื่อความหมายระหว างโรงเรียนกับชุมชนมีอุปสรรคคือการทําให�ความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเนื่องมาจากการถ ายทอดข าวเกิดความผิดพลาด  2.3 สรุป จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องทําให�สรุปได�ว างานวิจัยส วนใหญ ได�มีการศึกษาถึงสถานภาพของผู�ปกครองส วนใหญ จะประกอบไปด�วยระดับการศึกษาอาชีพและรายได�เฉลี่ยต อเดือนและจะต�องได�รับการกระตุ�นด�วยการตัดสินใจของผู�ปกครองนักเรียนประกอบไปกับด�านการจัดการ ศึกษา ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา ด�านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล�อม ด�านครูผู�สอน ด�านความ สัมพันธ* ระหว างโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงการตัดสินใจเหล านี้จะมีผลต อการส งบุตรหลานเข�าเรียนในสถานศึกษา    



บทที ่3 วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษาป�จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อใน โรงเรียนไชยพันธ)พงษ)พิทยาจังหวัดพะเยามีวิธีดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 3.1ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 3.2เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 3.3การสร�างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 3.4การเก็บรวบรวมข�อมูล และสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห)ข�อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือผู�ปกครองของนักเรียนท่ีเข�ารับการศึกษาในโรงเรียนไชยระดับชั้น ประชากร(คน) กลุ�มตัวอย�าง(คน) ระดับชั้นอนุบาลป9ท่ี 1-3  256 100 ระดับชั้นประถมศึกษาป9ท่ี 1-6 344 134 รวม 600 234 พันธ)พงษ)พิทยาจังหวัดพะเยาป9การศึกษา 2562 จํานวน 600 คน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยคือผู�ปกครองนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ)พงษ)พิทยา จังหวัดพะเยา โดยเทียบจํานวนประชากรกับขนาดของกลุ�มตัวอย�างตามตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร)แกน (Krejcie& Morgan, 1970 :  608-609) ซ่ึงได�กลุ�มตัวอย�างของผู�ปกครองนักเรียนท้ังสิ้น 234 คนโดยใช�วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบแบ�งชั้น (Stratified random sampling) ตามระดับชั้นของนักเรียนดังตารางท่ี 1 ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 



33 3.2 เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล 3.2.1 เครื่องในการเก็บรวบรวมข%อมูล เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามท่ีผู�วิจัย สร�างข้ึนแบ�งออกเปZน 3ตอนดังต�อไปนี้ ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ปกครองคือระดับการศึกษาอาชีพรายได�เฉลี่ยต�อเดือน ของผู�ปกครองโรงเรียนไชยพันธ)พงษ)พิทยาจังหวัดพะเยา ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อใน โรงเรียนไชยพันธ)พงษ)พิทยาจังหวัดพะเยาท้ังหมด 5 ด�านได�แก�ด�านการจัดการศึกษา ด�านค�าใช�จ�ายในการศึกษาด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมด�านครูผู�สอนด�านความสัมพันธ) ระหว�างโรงเรียนและชุมชน ตอนท่ี 3  ข�อคิดเห็น  ข�อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง ลักษณะแบบสอบถามเปZนมาตราส�วนประมาณค�า (Rating scale) 5 ระดับของลิเคิร)ท มาก  มีพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับมากมีค�าเท�ากับ 4 คะแนน ปานกลาง มีพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับปานกลางมีค�าเท�ากับ 3 คะแนน น�อย  มีพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับน�อยมีค�าเท�ากับ 2 คะแนน น�อยท่ีสุด มีพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับน�อยท่ีสุดมีค�าเท�ากับ 1 คะแนน 3.2.2 ข้ันตอนการสร%างเครื่องมือวิจัย การสร�างเครื่องมือ ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเปZนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ)โดยมีข้ันตอนการสร�างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ)ตามลําดับดังนี้ 1. ศึกษาหลักการทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องแล�วนําผลการศึกษามาสร�างแบบสอบถามโดยขอคําแนะนําจากอาจารย)ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร�างเครื่องมือ3. สร�างเครื่องมือในการวิจัย4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย)ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล�วเสนอให�ผู�เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) หรือความสอดคล�องระหว�างข�อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท)ท่ีกําหนดไว�โดยหาค�าดัชนีความสอดคล�องIOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�าIOC ต้ังแต� .67–1.00 (Likert’ scale) (Best & Kahn, 1993 :263) โดยมีเกณฑ)การให�คะแนนดังนี้ มากท่ีสุด มีพฤติกรรมการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุดมีค�าเท�ากับ 5 คะแนน 



34 7. เครื่องมือท่ีทดลองใช�แล�วเสนอท่ีอาจารย)ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให�ถูกต�องสมบูรณ)และจัดพิมพ)แบบสอบถามฉบับสมบูรณ)เก็บรวบรวมข�อมูลต�อไป 3.3 การเก็บรวบรวมข%อมูล ผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัย  ดังนี้ 1. ขอหนังสือจากคณะวิทยาการจัดการ  สถาบันวิทยาการการจัดการแห�งแปซิฟuค ถึงผู�อํานวยการโรงเรียนไชยพันธ)พงษ)พิทยา จังหวัดพะเยา เพ่ือขอความอนุเคราะห)ในการเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ปกครองนักเรียน เพ่ือใช�เปZนกลุ�มตัวอย�างในการตอบแบบสอบถาม 2. ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูล3. ตรวจสอบความสมบูรณ)ของคําตอบ4. จัดหมวดหมู�ของข�อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห)ต�อไปผู�วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลตามแนวทางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมคุณภาพโดย 1..ในการส�งแบบสอบถามให�กลุ�มตัวอย�างผู�วิจัยได�ส�งให�ครูประจําชั้นแต�ละห�องส�งต�อ ให�กับผู�ปกครองนักเรียนท่ีเปZนกลุ�มตัวอย�าง 2. การรวบรวมแบบสอบถามผู�วิจัยเปZนผู�รวบรวมจากครูประจําชั้น 3. ผู�วิจัยได�แจกแบบสอบถามไปจํานวน 234 ฉบับได�รับแบบสอบถามคืนจํานวน 234 ฉบับคิดเปZนร�อยละ 100 3.4 การวิเคราะห-ข%อมูลและสถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห-ข%อมูล การวิเคราะห-ข%อมูลผู�วิจัยได�ดําเนินการดังต�อไปนี้ 1. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณ)ของแบบสอบถามท่ีได�รับคืนมาแต�ละฉบับ2. นําแบบสอบถามมาวิเคราะห)ข�อมูลด�วยวิธีการทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร) 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช� (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คนแล�วนําผลการทดลองมาใช�คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด�วยวิธีการหาค�าคุณภาพ เครื่องมือ โดยนําแบบสอบถามท่ีทดลองใช�มาวิเคราะห)หาค�าอํานาจโดยใช�ค�าสหสัมพันธ)แบบเพียร)สัน ระหว�างคะแนนรายข�อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) และหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204) ได�ค�าความเชื่อมั่น 0.792 



35 เกณฑ)การให�คะแนนแบบสอบถามและการแปลความหมายของคะแนนท่ีกําหนดไว� แบ�งออกดังนี้ ตอนท่ี 1 เปZนแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม เปZนแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนท่ี 2 เปZนแบบแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส�งบุตรหลาน ศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ)พงษ)พิทยาจังหวัดพะเยา ตอนท่ี 3 ข�อคิดเห็น  ข�อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย จากแบบสอบถามตามเกณฑ) ของบุญชม  ศรีสะอาด (2553, หน�า 120-121) 4.51-5.00 หมายถึงมีการตัดสินใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด 3.51-4.50 หมายถึงมีการตัดสินใจอยู�ในระดับมาก 2.51-3.50 หมายถึงมีการตัดสินใจอยู�ในระดับปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึงมีการตัดสินใจอยู�ในระดับน�อย 1.00-1.50 หมายถึงมีการตัดสินใจอยู�ในระดับน�อยท่ีสุด สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห-ข%อมูล ผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะห)ข�อมูล โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกเฉพาะวิธี วิเคราะห)ข�อมูลท่ีสอดคล�องกับความมุ�งหมายในการศึกษาวิจัย และการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 1. ในการวิเคราะห)สถานภาพของผู�ปกครองใช�การคํานวณโดยใช�ค�าร�อยละ2. ในการวิเคราะห)ข�อมูลการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในพันธ)พงษ)พิทยา จังหวัดพะเยา โดยใช�สถิติ การวิเคราะห)ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือผลการทดสอบ F มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคู�ภายหลังโดยวิธีการทดสอบ Scheffe โรงเรียนไชยพันธ)พงษ)พิทยา จังหวัดพะเยา ใช�ค�าเฉลี่ย ( X ) และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. การเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชย



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล การศึกษาค	นคว	าเรื่องการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาจังหวัดพะเยา โดยเก็บรวบรวมข	อมูลจากแบบสอบถามโดยการวิเคราะห*และหาค�าทางสถิติโดยใช	สถิติพ้ืนฐานร	อยละ(percentage) ค�าเฉลี่ย X  และค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ในการตัดสินใจของผู	ปกครองท้ังหมด 5 ด	านดังนี้ด	านการจัดการศึกษา, ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา, ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม, ด	านครูผู	สอน และด	านความสัมพันธ*ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน 4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให	เกิดความเข	าใจตรงกันในการนําเสนอผลการวิเคราะห*ข	อมูล ผู	วิจัยได	กําหนดสัญลักษณ*ท่ีใช	ในการวิเคราะห*ข	อมูลดังนี้ f แทน ความถ่ี X แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง (Average) n แทน จํานวนประชากรในกลุ�มตัวอย�าง S.D. แทน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) t F แทน แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก F-testหรือวิเคราะห*ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) SS แทน ผลรวมของค�าความเบี่ยงแบนยกกําลังสอง (Sum of Squares) df แทน ระดับความเปVนอิสระ (degrees of freedom) MS Sig * แทน แทน แทน ค�าเฉลี่ยผลรวมของความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Mean Squares) นัยสําคัญทางสถิติ มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4.2 การวิเคราะห�ข�อมูลความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส)งบุตรหลานศึกษาต)อในโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา จังหวัดพะเยา การวิเคราะห*ข	อมูลผู	ศึกษาค	นคว	า ได	กําหนดวิธีการวิเคราะห*ข	อมูลออกเปVน 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห*ข	อมูลพ้ืนฐานของผู	ตอบแบบสอบถาม และสถิติ t-test F-test และ One-way ANOVA



39 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห*ข	อมูลความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาตามข	อมูลพ้ืนฐานท้ัง 3 ด	าน ตอนท่ี 4 ข	อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู	ปกครองโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม ตารางท่ี 2 ข	อมูลของผู	ตอบแบบสอบถาม ข�อ การจําแนกข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน ร�อยละ 1. 2. 3. 4. ผู	ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา ระดับการศึกษา ตํ่ากว�าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว�าปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส�วนตัว ค	าขาย เกษตร/รับจ	าง อ่ืนๆ รายได	เฉลี่ยของบิดามารดาต�อเดือน ตํ่ากว�า  15,000  บาท 15,001  -  30,000 บาท 30,001  บาทข้ึนไป 100 134 61 137 36 82 50 30 26 46 44 117 73 42.74 57.26 26.07 58.55 15.38 35.04 21.37 12.82 11.11 19.66 18.80 50.00 31.20 รวม 234 100 



40 จากตารางท่ี 2 พบว�า ความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลาน ศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จากกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด 234 คน คิดเปVน ร	อยละ 100 จําแนกตาม ผู	ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน 100 คน คิดเปVนร	อยละ 42.74 และระดับชั้นประถม ศึกษาจํานวน 134 คน คิดเปVนร	อยละ 57.26 จําแนกตามระดับการศึกษาพบว�า ผู	ปกครองท่ีมีระดับทางการศึกษาตํ่ากว�าปริญญาตรีจํานวน 61 คน คิดเปVนร	อยละ 26.07 ปริญญาตรี จํานวน 137 คน คิดเปVนร	อยละ 58.55  และสูงกว�าปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเปVนร	อยละ 15.38 จําแนกตามอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 82 คน คิดเปVนร	อยละ 35.04  ธุรกิจส�วนตัว จํานวน 50 คน คิดเปVน 21.37 ค	าขาย จํานวน 30 คน คิดเปVนร	อยละ 12.82 เกษตร/รับจ	างจํานวน 26 คน คิดเปVนร	อยละ 11.11และผู	ท่ีประกอบอาชีพด	านอ่ืนๆ จํานวน 46 คน คิดเปVนร	อยละ 19.66 จําแนกตามรายได	เฉลี่ยของบิดามารดาต�อเดือน ผู	ปกครองท่ีมีรายได	เฉลี่ยตํ่ากว�า 15,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเปVนร	อยละ 18.80 ผู	ปกครอง ท่ีมีรายได	เฉลี่ย 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเปVนร	อยละ 18.80 ผู	ปกครองท่ีมีรายได	เฉลี่ย 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปVนร	อยละ 50.00 และรายได	เฉลี่ยต�อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป จํานวน 73 คน คิดเปVนร	อยละ 31.20 



41 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห*ความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ปกครองต�อการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา โดยภาพรวม ด�าน การตัดสินใจของผู�ปกครองในการส)งบุตรหลานศึกษาต)อในโรงเรียน n  =  234 ระดับการตัดสินใจ �̅ S.D 1. 2. 3. 4. 5. ด	านการจัดการศึกษา ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม ด	านครูผู	สอน ด	านความสัมพันธ*ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน 4.18 4.07 3.89 4.36 3.88 0.53 0.60 0.59 0.51 0.65 มาก มาก มาก มาก มาก โดยภาพรวม 4.08 0.60 มาก จากตารางท่ี 3 ความคิดเห็นต�อการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาพบว�า โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก ( x�= 4.08 ) เม่ือพิจารณาเปVนรายด	าน พบว�าทุกด	าน อยู�ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน	อยดังนี้ ด	านครูผู	สอน ( x�= 4.36 ) ด	านการจัดการศึกษา(  x�= 4.18 ) ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา(  x�= 4.07 ) ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม(x�= 3.89 ) และด	านความสัมพันธ*ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน (x�= 3.88 ) ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม (x�= 3.89 ) ตามลําดับ 



42 ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห*การตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ด	านจัดการศึกษา ข�อ ด�านการจัดการศึกษา n  =  234 ระดับการตัดสินใจ �̅ S.D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีส�งเสริมการเรียนรู	ของนักเรียนและพัฒนาการท่ีครอบคลุม การจัดการเรียนการสอนเน	นให	นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห*  สังเคราะห*   เชื่อมโยงและสามารถแก	ปgญหาด	วยตนเอง เนื้อหาสาระและประสบการณ*การเรียนรู	ท่ีโรงเรียนจัดให	เหมาะสมกับนักเรียน และนักเรียนสามารถนําไปใช	ในชีวิตประจําวันได	 กิจกรรมการเรียนการสอนส�งเสริมให	นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ*ในการเรียนการสอนเพียงพอและ เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน     การจัดการเรียนการสอนส�งเสริมนักเรียนให	เปVนท้ังคนดี  คนเก�ง  ควบคู�กัน   โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีมีการผสมผสานและบูรณาการอย�างหลากหลาย    โรงเรียนได	รับรางวัลต�าง ๆ  เช�น การแข�งขันทักษะทางวิชาการ ภายนอกสถานศึกษาของนักเรียน นักเรียนท่ีจบการศึกษามีพัฒนาการท่ีดีและมีความพร	อมเปVนท่ีน�าพอใจ 4.21 4.19 4.18 4.16 4.35 4.01 4.27 4.19 4.09 4.19 0.67 0.64 0.69 0.67 0.68 0.75 0.68 0.65 0.77 0.68 มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก รวมเฉล่ีย 4.18 0.53 มาก จากตารางท่ี 4 การแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาด	านการจัดการศึกษา โดยภาพรวม พบว�าการจัดการศึกษาอยู�ในระดับ มาก (  x�= 4.18 ) หากพิจารณาเปVนรายข	อโดยเรียงลําดับ มากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้  กิจกรรมการเรียน



43 การสอนส�งเสริมให	นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ(  x�= 4.35 ) การจัดการเรียนการสอนส�งเสริมนักเรียนให	เปVนท้ังคนดี  คนเก�ง  ควบคู�กัน (  x�= 4.27 )  หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน (  x�= 4.21 ) ตามลําดับ ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห*การตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา ข�อ ด�านค)าใช�จ)ายในการศึกษา n  =  234 ระดับการตัดสินใจ �̅ S.D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ค�าธรรมเนียมการศึกษาและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดเก็บมีความ โรงเรียนกําหนดค�าเล�าเรียน และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ   ไม�แพงเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในเขตเดียวกัน โรงเรียนมีการแจ	งเก็บค�าใช	จ�ายให	ผู	ปกครองทราบล�วงหน	า เง่ือนไข  ระยะเวลาในการชําระเงินมีความเหมาะสม โรงเรียนเก็บค�ากิจกรรมพิเศษอย�างเหมาะสม ค�าเล�าเรียนท่ีทางโรงเรียนเรียกเก็บต�อปhการศึกษามีผลต�อการต�อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน ประหยัดค�าใช	จ�ายในการเดินทางระหว�างบ	านถึงโรงเรียน จํานวนบุตรท่ีอยู�ภายใต	การดูแลของท�านส�งผลต�อการตัดสินใจ เลือกโรงเรียน รายได	เฉลี่ยของครอบครัวไม�กระทบต�อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนของบุตรหลาน ท�านคิดว�าประสบการณ*และความรู	ท่ีนักเรียนได	รับจากทาง โรงเรียน  คุ	มค�ากับค�าใช	จ�าย 3.98 4.01 4.11 4.07 4.04 4.16 3.97 4.05 4.07 4.27 0.79 0.77 0.88 0.80 0.81 0.82 0.97 0.95 0.87 0.72 มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก รวมเฉล่ีย 4.07 0.60 มาก จากตารางท่ี 5 การแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา  โดยภาพรวม พบว�าการจัดการศึกษาอยู�ใน



44 ระดับมาก ( x�= 4.07) หากพิจารณาเปVนรายข	อโดยเรียงลําดับมากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้ประสบการณ*และความรู	ท่ีนักเรียนได	รับจากทาง โรงเรียน  คุ	มค�ากับค�าใช	จ�ายอยู�ในระดับมาก (x�= 4.27) ค�าเล�าเรียนท่ีทางโรงเรียนเรียกเก็บต�อปhการศึกษามีผลต�อการต�อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอยู�ในระดับมาก (x�= 4.16) โรงเรียนมีการแจ	งเก็บค�าใช	จ�ายให	ผู	ปกครองทราบล�วงหน	าอยู�ในระดับมาก (x�=4.11)ตามลําดับ ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห*การตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา  ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม ข�อ ด�านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล�อม n  =  234 ระดับการตัดสินใจ �̅ S.D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. โรงเรียนต้ังอยู�ในแหล�งชุมชน  อยู�ใกล	บ	านหรือท่ีทํางานของผู	ปกครอง มีการคมนาคมสะดวกในการรับ-ส�งบุตรหลาน โรงเรียนมีอาคาร  สถานท่ี มีการจัดสภาพแวดล	อม บรรยากาศน�าอยู� เหมาะสมเอ้ือต�อการเรียนรู	และการมีสุขภาพจิตท่ีดี ห	องเรียนมีอากาศถ�ายเทสะดวกสะอาดปลอดภัยเอ้ือต�อการเรียนรู	 จํานวนห	องเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน โรงเรียนมีรั้วรอบบริเวณโรงเรียนส�งผลต�อความปลอดภัยแก�เด็ก อาคารเรียน อาคารประกอบ และห	องเรียนมีการดูแลบํารุงรักษาเปVนอย�างดีและสมํ่าเสมอ มีเพ่ือนร�วมสังคมท่ีดีสําหรับเด็ก ห	องน้ําสะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการบริการ มีเครื่องเล�นท่ีส�งเสริมพัฒนาการเด็กอย�างเพียงพอและปลอดภัย โรงเรียนมีพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเพ่ือรับ-ส�งนักเรียนเพียงพอต�อความต	องการ 4.08 3.97 3.93 4.15 4.29 4.00 4.26 3.41 3.47 3.26 0.92 0.82 0.81 0.74 0.72 0.72 0.67 1.06 0.92 1.04 มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง รวมเฉล่ีย 3.88 0.59 มาก 



45 จากตารางท่ี 6 จากการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อมโดยภาพรวม พบว�า การจัด การศึกษาอยู�ในระดับมาก ( x�= 3.88) เม่ือพิจารณาเปVนรายข	อเรียงลําดับจากมากไปน	อยพบว�าอยู�ในระดับมาก 7 ข	อเรียงลําดับมากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้ โรงเรียนมีรั้วรอบบริเวณ โรงเรียนส�งผลต�อความปลอดภัยแก�เด็กอยู�ในระดับมาก (x�=4.29) มีเพ่ือนร�วมสังคมท่ีดีสําหรับเด็กอยู�ในระดับมาก (x�= 4.26) จํานวนห	องเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียนอยู�ในระดับมาก  (x�=4.08)  ตามลําดับข	อสังเกตพบว�ามีข	อท่ีอยู�ในระดับปานกลาง 3 ข	อ ดังนี้ มีเครื่องเล�นท่ีส�งเสริมพัฒนาการเด็กอย�างเพียงพอและปลอดภัยระดับปานกลาง (x�= 3.47) ห	องน้ําสะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการบริการระดับปานกลาง ( x�= 3.41) โรงเรียนมีพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเพ่ือรับ-ส�งนักเรียนเพียงพอต�อความต	องการระดับปานกลาง ( x�= 3.26) ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห*การตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ด	านครูผู	สอน ข�อ ด�านครูผู�สอน n  =  234 ระดับการตัดสินใจ �̅ S.D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ผู	บริหาร ครูผู	สอน มีความรู	 ความสามารถ   มีประสบการณ*ในการทํางานสูง    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและครบทุกชั้นเรียน ครูผู	สอนปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ   ยุติธรรม  ซ่ือสัตย*สุจริตและซ่ือตรงต�อหน	าท่ีของตนเอง  ครูผู	สอนมีความรู	 ความสามารถในวิชาท่ีสอนเปVนอย�างดี ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี และการแต�งกายท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะ ครูผู	สอนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูสามารถให	คําปรึกษาแก�ผู	ปกครอง ในเรื่องการเรียนและพัฒนาการของเด็ก ครูมีปฏิสัมพันธ*ท่ีดีกับนักเรียน และผู	ปกครอง 4.18 4.24 4.32 4.29 4.49 4.47 4.43 0.65 0.60 0.64 0.63 0.70 0.62 0.66 มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 



46 8. 9. 10. ครูมีการแสวงหาความรู	และเทคนิควิธีการใหม� ๆ เปVนประจํารับฟgงความคิดเห็น  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ครูผู	สอนมีการพัฒนาตนเองอยู�เสมอ  เช�น เข	ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู	อย�างสมํ่าเสมอ 4.47 4.31 4.36 0.68 0.67 0.70 มาก มาก มาก รวมเฉล่ีย 4.36 0.51 มาก จากตารางท่ี 7 จากการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ด	านครูผู	สอน  โดยภาพรวม พบว�า การจัดการจัดการศึกษาอยู�ในระดับมาก ( x�= 4.36) เม่ือพิจารณาเปVนรายข	อโดยเรียงลําดับมากท่ีสุด 3 ลําดับดังนี้ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี และการแต�งกายท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะอยู�ในระดับมาก (x�= 4.49) ครูผู	สอนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอยู�ในระดับมาก ( x�= 4.47) ครูสามารถให	คําปรึกษาแก�ผู	ปกครอง ในเรื่องการเรียน และพัฒนาการของเด็กอยู�ในระดับมาก (x�= 4.43) ตามลําดับ ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห*การตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ด	านความสัมพันธ*ระหว�างโรงเรียนและชุมชน ข�อ  ด�านความสัมพันธ�ระหว)างโรงเรียนและชุมชน n  =  234 ระดับการตัดสินใจ �̅ S.D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ผู	ปกครองได	เข	ามามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมต�าง ๆของโรงเรียน  เช�น งานกีฬาสี  งานวันเด็ก มีการนําแหล�งเรียนรู	และภูมิปgญญาท	องถ่ินในชุมชนมาใช	ในการเรียนการสอน โรงเรียนเปmดโอกาสให	ผู	ปกครองปรึกษาหารือเก่ียวกับปgญหาการเรียนหรือปgญหาพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนจัดแสดงผลงานของนักเรียน เพ่ือให	ผู	ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมและรับทราบความก	าวหน	าของบุตรหลาน โรงเรียนจัดครูประจําชั้นเยี่ยมบ	านนักเรียน โรงเรียนส�งเสริมให	ครูร�วมมือช�วยเหลือในการจัดกิจกรรมของชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู	ร�วมกัน มีการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนตามความต	องการของชุมชน 4.20 3.96 4.11 4.08 3.64 3.82 3.65 3.75 0.79 0.72 0.77 0.77 1.01 0.83 0.86 0.82 มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 



47 9. 10. นักเรียนได	ศึกษาแหล�งเรียนรู	 ภูมิปgญญาท	องถ่ิน  เช�น กิจกรรมทัศนศึกษาแหล�งเรียนรู	 โรงเรียนเปmดโอกาสให	ผู	ปกครองและชุมชนเข	ามาจัดกิจกรรม ต�าง ๆ ให	ความรู	แก�นักเรียน  เช�น กิจกรรมผู	ปกครองสอนหนู         3.92 3.71 0.81 0.96 มาก มาก รวมเฉล่ีย 3.88 0.65 มาก จากตารางท่ี 8 จากการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาด	านความสัมพันธ*ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน  โดยภาพรวม พบว�าการจัดการจัดการศึกษาอยู�ในระดับมาก ( x�= 3.88) หากพิจารณาเปVนรายข	อโดยเรียงลําดับมากท่ีสุด 3 ลําดับดังนี้ผู	ปกครองได	เข	ามามีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมต�าง ๆของโรงเรียน  เช�น งานกีฬาสี งานวันเด็กอยู�ในระดับมาก( x�= 4.20) โรงเรียนเปmดโอกาสให	ผู	ปกครองปรึกษาหารือเก่ียวกับปgญหาการเรียนหรือปgญหาพฤติกรรมของนักเรียนอยู�ในระดับมาก ( x�= 4.11) โรงเรียนจัดแสดงผลงานของนักเรียน เพ่ือให	ผู	ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมและรับทราบความก	าวหน	าของบุตรหลานอยู�ในระดับมาก ( x�= 4.08 และข	อท่ีมีค�าเฉลี่ยน	อยท่ีสุดคือโรงเรียนจัดครูประจําชั้นเยี่ยมบ	านนักเรียนอยู�ในระดับมาก ( x�= 4.08) 



48 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาตามข	อมูลพ้ืนฐานท้ัง 3 ด	าน ด้ังนี้1.ระดับการศึกษา2.อาชีพ3.รายได	เฉลี่ยต�อเดือน ตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตาม ระดับการศึกษา การตัดสินใจ ของผู�ปกครอง แหล)งความแปรปรวน  SS df  MS  F Sig 1.ด	านการจัดการศึกษา ระหว�างกลุ�ม .326 2 .028 0.34 .059 ภายในกลุ�ม 7.906 231 .047 รวม 8.232 233 2.ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา ระหว�างกลุ�ม .067 2 .091 1.45 .090 ภายในกลุ�ม 11.695 231 .062 รวม 11.762 233 3.ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม ระหว�างกลุ�ม .062 2 .054 0.51 .092 ภายในกลุ�ม 6.534 231 .097 รวม 6.596 233 4.ด	านครูผู	สอน ระหว�างกลุ�ม .808 2 .031 0.31 .076 ภายในกลุ�ม 10.280 231 .039 รวม 11.098 233 5.ด	านความสัมพันธ*ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน ระหว�างกลุ�ม .116 2 .264 1.74 1.023 ภายในกลุ�ม 2.375 231 .086 รวม 2.491 233 รวม ระหว�างกลุ�ม .077 2 .062 0.85 .059 ภายในกลุ�ม 6.856 231 .012 รวม 6.933 233 จากตารางท่ี 9 ผลวิเคราะห*การเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตามระดับการศึกษา พบว�า ในภาพรวมผู	ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต�างกัน มีความคิดเห็นไม�แตกต�างกัน และเม่ือพิจารณารายด	านพบว�าทุกด	านผู	ปกครองมีความคิดเห็น ไม�แตกต�างกัน 



49 ตารางท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตามอาชีพ  การตัดสินใจ ของผู�ปกครอง แหล)งความแปรปรวน  SS df  MS  F Sig 1.ด	านการจัดการศึกษา ระหว�างกลุ�ม .121 2 .054 0.51 .075 ภายในกลุ�ม 8.143 231 .087 รวม 8.264 233 2.ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา ระหว�างกลุ�ม .087 2 .135 0.64 .041* ภายในกลุ�ม 12.290 231 .087 รวม 12.377 233 3.ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม ระหว�างกลุ�ม .198 2 .061 0.60 .176 ภายในกลุ�ม 7.115 231 .057 รวม 7.313 233 
4. ด	านครูผู	สอน ระหว�างกลุ�ม .340 2 .046 0.48 .062 ภายในกลุ�ม 8.167 231 .041 รวม 8.507 233 

5.ด	านความสัมพันธ*ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน ระหว�างกลุ�ม .116 2 .114 0.63 .187 ภายในกลุ�ม 2.375 231 .096 รวม 2.491 233 รวม ระหว�างกลุ�ม .083 2 .084 0.50 .129 ภายในกลุ�ม 7.287 231 .038 รวม 7.360 233 จากตารางท่ี  10 ผลวิเคราะห*การเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตามอาชีพ  พบว�าในภาพรวมผู	ปกครองท่ีมีอาชีพต�างกัน   มีความคิดเห็นไม�แตกต�างกันเม่ือพิจารณารายด	านพบว�าทุกด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา ผู	ปกครองมีความคิดเห็นแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด	วยวิธี Scheffe มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 11 



50 ตารางท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาการทดสอบรายคู�ภายหลังด	วยวิธี Scheffe ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษาจําแนกตามอาชีพ อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส)วนตัว ค�าขาย เกษตรกร/รับจ�าง อ่ืนๆ 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ - 0.361 0.235 0.050* 0.264 2. ธุรกิจส)วนตัว - - .0326 0.013* 0.189 3. ค�าขาย - - - 0.061 0.061 4.เกษตรกร/รับจ�าง - - - - 0.264 5. อ่ืนๆ - - - - - จากตารางท่ี 11 พบว�า ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา ผู	ปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา แตกต�างจากผู	ปกครองท่ีมีอาชีพเกษตรกร/รับจ	างและผู	ปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจส�วนตัว มีการตัดสินใจในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนต�างจากผู	ปกครองท่ีมีอาชีพเกษตรกร/รับจ	างอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ตารางท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาตามข	อมูลพ้ืนฐาน  รายได	เฉลี่ยของบิดามารดาในแต�ละเดือน การตัดสินใจ ของผู�ปกครอง แหล)งความแปรปรวน  SS Df  MS  F Sig 1.ด	านการจัดการศึกษา ระหว�างกลุ�ม .211 2 .309 1.39 .126 ภายในกลุ�ม 6.119 231 .087 รวม 6.330 233 2.ด	านค�าใช	จ�ายในการศึกษา ระหว�างกลุ�ม .195 2 .091 0.42 .073 ภายในกลุ�ม 10.287 231 .102 รวม 10.482 233 3.ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม ระหว�างกลุ�ม .202 2 .057 3.29 .015* ภายในกลุ�ม 12.521 231 .049 รวม 12.723 233 



51 4.ด	านครูผู	สอน ระหว�างกลุ�ม .543 2 .042 1.81 .061 ภายในกลุ�ม 7.156 231 .087 รวม 7.699 233 5.ด	านความสัมพันธ*ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน ระหว�างกลุ�ม .254 2 .126 2.42 .074 ภายในกลุ�ม 5.323 231 .076 รวม 5.577 233 รวม ระหว�างกลุ�ม .091 2 .083 0.54 .072 ภายในกลุ�ม 7.239 231 .091 รวม 7.330 233 จากตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห*การเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ตามตัวแปรรายได	เฉลี่ยของบิดามารดาในแต�ละเดือน  พบว�า ในภาพรวมผู	ปกครองท่ีมีรายได	ต�างกัน  มีความคิดเห็นไม�แตกต�างกันเม่ือพิจารณารายด	าน พบว�า ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม มีความแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู�ด	วยวิธี Scheffe มีผลการทดสอบปรากฏ ดังตารางท่ี 13 ตารางท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา การทดสอบรายคู�ภายหลังด	วยวิธี Scheffe ด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อมจําแนกตามรายได	 รายได� ตํ่ากว�า 15,000 บาท 15,000-30,000 บาท 30,000 บาท ข้ึนไป 1. ตํ่ากว�า 15,000 บาท - 0.187 0.049* 2. 15,000-30,000 บาท - - 0.189 3. 30,000 บาท ข้ึนไป - - - จากตารางท่ี 13 พบว�าด	านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล	อม ผู	ปกครองท่ีมีรายได	ตํ่ากว�า15,000 บาท มีการตัดสินใจในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา แตกต�างจากผู	ปกครองท่ีมีรายได	 30,000 บาท ข้ึนไป อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  



52 ตอนท่ี 4 ข	อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู	ปกครองโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ตารางท่ี 14 แสดงค�าเฉลี่ยข	อเสนอแนะท้ัง 4 ด	านของการความคิดเห็นการตัดสินใจของผู	ปกครองในการส�งบุตรหลานศึกษาต�อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ข	อ ข	อเสนอแนะ จํานวน (n) ร	อยละ (%) 1. 2. 3. 4. ปgญหาสภาพแวดล	อมและสถานท่ี ปgญหาเรื่องการเรียนการสอน ปgญหาเรื่องอาหาร ค�าใช	จ�ายในการศึกษา 58 25 5 9 59.79 25.77 5.15 9.28 รวมเฉลี่ย 97 100 จากตาราง 14 พบว�า ปgญหาท่ีผู	ปกครองเสนอแนะมากท่ีสุดคือด	าน ปgญหาสภาพแวดล	อมและสถานท่ี คิดเปVนร	อยละ 59.79 และเม่ือนํามาจัดลําดับข	อเสนอแนะจากมากไปหาน	อยจะได	ดังนี้ ปgญหาเรื่องการเรียนการสอน คิดเปVนร	อยละ 25.77 ปgญหาค�าใช	จ�ายในการศึกษา คิดเปVนร	อยละ 9.28 และปgญหาเรื่องอาหารคิดเปVนร	อยละ 5.15 



บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ การวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะเยา และเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะเยา ตามป/จจัยส วนบุคคล ระดับการศึกษา อาชีพ รายได�ของผู�ปกครอง ประชากรท่ีใช� ผู�ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3  และระดับชั้นประถมศึกษาป4ท่ี 1-6  ของโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ป4การศึกษา 2562 จํานวน 234 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยเป:นแบบสอบถามการวิเคราะห*ข�อมูลใช�สถิติในการวิเคราะห* คือ ค าร�อยละ ค าเฉลี่ยส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t -test , F-test หรือวิเคราะห*ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  เม่ือพบความแตกต างจึงทดสอบรายคู ภายหลังด�วยวิธี Scheffe 5.1 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห*ความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถามกลุ มตัวอย าง ประชากรท้ังหมด 234 คน จําแนกผู�ปกครองนักเรียนโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ตามระดับการศึกษาตํ่ากว าปริญญาตรี จํานวน 61 คน ปริญญาตรี จํานวน 137 คน  และสูงกว าปริญญาตรี จํานวน 36 คน พบว าผู�ปกครองส วนมาก มีระดับการศึกษาอยู ในระดับปริญญาตรี จําแนกตามอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 82 คน ธุรกิจส วนตัว จํานวน 50คน ค�าขาย จํานวน 30คน  เกษตร/รับจ�างจํานวน 26คน อาชีพอ่ืน ๆ 46 คน พบว า ผู�ปกครองส วนใหญ ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และจําแนกตามรายได�เฉลี่ยของบิดามารดาต อเดือนตํ่ากว า 15,000 บาทจํานวน 44 คนรายได�เฉลี่ย 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 117 คน และรายได�เฉลี่ยต อเดือน 30,001  บาทข้ึนไป จํานวน 73 คน พบว าผู�ปกครองส วนมากมีรายได�เฉลี่ย 15,001- 30,000 บาท 2. ผลการวิเคราะห* ความคิดเห็นต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา พบว า โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( x�= 4.08) เม่ือพิจารณาเป:นรายด�าน พบว า ทุกด�าน อยู ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน�อยดังนี้ ด�านครูผู�สอน(  x�= 4.36 )ด�านการจัดการศึกษา(  x�= 4.18 ) ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา(  x�= 4.07 ) ด�านอาคารสถานท่ีและ



71 สิ่งแวดล�อม ( x�= 3.89 ) และด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนกับชุมชน ( x�= 3.88) ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ( x�= 3.89 ) ตามลําดับ สามารถสรุปเป:นรายด�าน ดังนี้  ด�านการจัดการศึกษา การแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา โดยภาพรวม พบว าการจัดการศึกษาอยู ในระดับมาก (x�= 4.18 ) หากพิจารณาเป:นรายข�อโดยเรียงลําดับ มากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้  กิจกรรมการเรียนการสอนส งเสริมให�นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ ( x�= 4.35) การจัดการเรียนการสอนส งเสริมนักเรียนให�เป:นท้ังคนดี คนเก ง ควบคู กัน ( x�= 4.27) หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน ( x�= 4.21) ตามลําดับ ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา การแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาโดยภาพรวม พบว าการจัดการศึกษาอยู ในระดับมาก ( x�= 4.07) หากพิจารณาเป:นรายข�อโดยเรียงลําดับมากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้ประสบการณ*และความรู�ท่ีนักเรียนได�รับจากทาง โรงเรียน  คุ�มค ากับค าใช�จ ายอยู ในระดับมาก (x�= 4.27) ค าเล าเรียนท่ีทางโรงเรียนเรียกเก็บต อป4การศึกษามีผลต อการต อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน อยู ในระดับมาก (x�=4.16)โรงเรียนมีการแจ�งเก็บค าใช�จ ายให�ผู�ปกครองทราบล วงหน�า อยู ในระดับมาก ( x�= 4.11) ตามลําดับ ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาโดยภาพรวมพบว าการจัดการศึกษาอยู ในระดับมาก (  x�= 3.88 ) เม่ือพิจารณาเป:นรายข�อเรียงลําดับจากมากไปน�อย พบว า อยู ในระดับมาก 7 ข�อเรียงลําดับมากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้โรงเรียนมีรั้วรอบบริเวณโรงเรียน ส งผลต อความปลอดภัยแก เด็กอยู ในระดับมาก (  x�= 4.29 ) มีเพ่ือนร วมสังคมท่ีดีสําหรับเด็ก อยู ในระดับมาก (  x�= 4.26 ) จํานวนห�องเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียนอยู ในระดับมาก (  x�= 4.08 ) ตามลําดับข�อสังเกตพบว ามีข�อท่ีอยู ในระดับปานกลาง 3  ข�อ  ดังนี้  มีเครื่องเล นท่ีส งเสริมพัฒนาการเด็กอย างเพียงพอและปลอดภัยระดับปานกลาง (  x�= 3.47 ) ห�องน้ําสะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการบริการระดับปานกลาง (  x�= 3.41 ) โรงเรียนมีพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเพ่ือรับ-ส งนักเรียนเพียงพอต อความต�องการระดับปานกลาง (  x�= 3.26 ) ด�านครูผู�สอน  ความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา โดยภาพรวม พบว าการจัดการจัดการศึกษาอยู ในระดับมาก ( x�= 4.36 ) เม่ือพิจารณาเป:นรายข�อโดยเรียงลําดับมากท่ีสุด 3 ลําดับ ดังนี้ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี และการแต งกายท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะอยู ในระดับมาก (  x�= 4.49 ) ครูผู�สอนมีคุณธรรม  จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ อยู ในระดับมาก(  x�= 4.47 ) ครูสามารถให�คําปรึกษาแก ผู�ปกครอง ในเรื่องการเรียนและพัฒนาการของเด็กอยู ในระดับมาก (  x�= 4.43 ) ตามลําดับ 



72 ด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนกับชุมชน  ความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยาโดยภาพรวม พบว าการจัดการจัดการศึกษาอยู ในระดับมาก ( x�= 3.88 หากพิจารณาเป:นรายข�อโดยเรียงลําดับมากท่ีสุด 3 ลําดับดังนี้ผู�ปกครองได�เข�ามามีส วนร วมในการจัดกิจกรรมต าง ๆของโรงเรียน  เช น งานกีฬาสี  งานวันเด็กอยู ในระดับมาก ( x�= 4.20) โรงเรียนเป^ดโอกาสให�ผู�ปกครองปรึกษาหารือเก่ียวกับป/ญหาการเรียนหรือป/ญหาพฤติกรรมของนักเรียนอยู ในระดับมาก ( x�= 4.11)โรงเรียนจัดแสดงผลงานของนักเรียน เพ่ือให�ผู�ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมและรับทราบความก�าวหน�าของบุตรหลานอยู ในระดับมาก ( x�= 4.08 และข�อท่ีมีค าเฉลี่ยน�อยท่ีสุดคือโรงเรียนจัดครูประจําชั้นเยี่ยมบ�านนักเรียนอยู ในระดับมาก ( x�= 4.08) 2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา  จังหวัดพะเยา   จําแนกตามระดับการศึกษาอาชีพ และรายได� ผลการวิเคราะห*การเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตามระดับการศึกษา  พบว า ในภาพรวมผู�ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต างกัน  มีความคิดเห็นไม แตกต างกัน และเม่ือพิจารณารายด�าน พบว าทุกด�านผู�ปกครองมีความคิดเห็นไม แตกต างกัน ผลการวิเคราะห* การเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตามอาชีพ  พบว า ในภาพรวมผู�ปกครองท่ีมีอาชีพต างกัน มีความคิดเห็นไม แตกต างกัน เม่ือพิจารณารายด�าน พบว า ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา ผู�ปกครองมีความคิดเห็นแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู ด�วยวิธี Scheffe พบว า ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา ผู�ปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา แตกต างจากผู�ปกครองท่ีมีอาชีพเกษตรกร/รับจ�าง และผู�ปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจส วนตัว มีการตัดสินใจต างจากผู�ปกครองอาชีพเกษตรกร/รับจ�าง อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิเคราะห*การเปรียบเทียบความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตามรายได�เฉลี่ยของผู�ปกครองในแต ละเดือน พบว าในภาพรวม ผู�ปกครองท่ีมีรายได�ต างกัน   มีความคิดเห็นไม แตกต างกัน เม่ือพิจารณารายด�าน พบว า ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม มีความแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 ดังนั้น จึงทดสอบรายคู ด�วยวิธี Scheffe พบว า ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมด�านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล�อม ผู�ปกครองท่ีมีรายได�ตํ่ากว า 15,000 บาท มีการตัดสินใจในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา แตกต างจากผู�ปกครองท่ีมีรายได� 30,000 บาท ข้ึนไป อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  



73 5.2 อภิปรายผล จากการศึกษา การตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะเยาจําแนกตามระดับการศึกษาอาชีพและรายได�เฉลี่ยต อเดือนผู�วิจัยจะกล าวถึงประเด็นสําคัญจากการค�นพบในการศึกษาตามแนวคิด และสมมติฐานของวิจัยดังต อไปนี้ 1. จากผลการศึกษาการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะยา จํานวน  5 ด�านได�แก ด�านการจัดการศึกษาด�านค าใช�จ ายในการศึกษาด�านอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดล�อม ด�านครูผู�สอน และด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียน และชุมชนพบว า การตัดสินใจ มีผลระดับมากพิจารณาแต ละด�านพบว า ด�านท่ีมีความสําคัญต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียน มากท่ีสุด คือด�านครูผู�สอน รองลงมาคือ ด�านการจัดการศึกษา ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม และด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชน ท้ังนี้อาจเพราะโรงเรียนมีครูผู�สอนท่ีมีคุณภาพ และมีประสบการณ*ในการสอนครูผู�สอน มีปฏิสัมพันธ*ท่ีดีกับผู�ปกครอง มีความรับผิดชอบต อหน�าท่ี มีความรู�ความสามารถผ านการพัฒนาตนเองอย างสมํ่าเสมอ และยังเป:นผู�ซ่ึงดํารงตนอยู บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณความเป:นครู ตามมาตรฐานท่ีคุรุสภากําหนดไว�ในมาตรฐานการปฏิบัติงานครูซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ณัฎฐ*วิกร หรรษาพันธุ*  (2559)  ได�ทําการศึกษาการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก   ได�แก   ด�านการจัดการศึกษา ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ด�านครูผู�สอน ด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชนผลการวิจัยพบว าโดยรวมอยู ในระดับมากสอดคล�องกับงานวิจัยของกาญจนา มักเชียว (2558)  ได�ทําการศึกษาป/จจัยท่ีมีผลต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน* เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  ได�แก  ด�านหลักสูตรและสื่อการสอน  ด�านราคา ด�านสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม ด�านอาจารย*และบุคลากร  ด�านกระบวนการทํางาน ด�านทางกายภาพผลการวิจัย พบว าโดยรวมอยู ในระดับมากทุกด�านสรุปอภิปรายเป:นรายด�านได�ดังนี้ 1.1 ด�านการจัดการศึกษาการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะยา โดยรวมและรายด�านอยู ในระดับมากท้ังนี้เนื่องมาจากโรงเรียนได�ตระหนักว าการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพให�กับเด็กเป:นสําคัญ การจัดหลักสูตรการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน  โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีผสมผสาน และบูรณาการอย างหลากหลาย มีเนื้อหาสาระประสบการณ*การเรียนรู�ท่ีเหมาะสม และสามารถนําไปใช�ในชีวิตประจําวันได� มีการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีเป:นไปตามวัยจึงส งผลให�การตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา ด�านการจัด



74 การศึกษาอยู ในระดับมากซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของประภาภรณ*  ทิชินพงศ* (2555) ได�ศึกษาการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) สังกัดเทศบาลนครระยองจังหวัดระยองด�านการจัดการศึกษามีการตัดสินใจของผู�ปกครองอยู ในระดับมากสอดคล�องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ*  อ๊ึงเจริญ (2555)  1.2 ด�านค าใช�จ ายในการศึกษาการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะยา โดยรวมและรายด�านอยู ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากว าโรงเรียนได�จัดประสบการณ* และความรู�ท่ีนักเรียนได�รับจากทางโรงเรียน คุ�มกับค าใช�จ ายในการศึกษาค าธรรมเนียมการศึกษา และค าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดเก็บมีความเหมาะสมอีกท้ังผู�ปกครองให�ความสําคัญกับการจัดประสบการณ* และความรู�ท่ีนักเรียนได�รับโรงเรียนเก็บค าเล าเรียนในราคาท่ีเหมาะสมรวมถึงมีการแจ�งเก็บค าใช�จ ายให�ผู�ปกครองทราบล วงหน�าการใช�จ ายของโรงเรียนในการพัฒนาสื่อการสอนจากเงินท่ีได�รับจากผู�ปกครองเกิดผลอย างชัดเจนเป:นรูปธรรมรวมท้ังค าใช�จ ายอ่ืนๆ เช น ค ากิจกรรมพิเศษท่ีทางโรงเรียนเรียกเก็บมีความเหมาะสมจึงส งผลให�การตัดสินใจ ของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะเยา ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา อยู ในระดับมาก สอดคล�องกับ พัฒนินทร*  สรรพวรสถิตย* (2552) ได�ทําการวิจัยเรื่อง ป/จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโครงการสองภาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม ชลบุรี สังกัดองค*การบริหารส วนจังหวัดชลบุรี พบว า โดยภาพรวมการตัดสินใจส งบุตรหลานเข�าเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม ชลบุรี ของผู�ปกครองอยู ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาแต ละป/จจัย พบว า ป/จจัยด�านค าเล าเรียนในโครงการอยู ในระดับมากอุไรวรรณ  ศรีถนัด (2552 อ�างถึงในปฐมพงศ*  ชวาลิต, 2555 : 38) อิทธิพลของค าใช�จ าย ในการเรียนเป:นหนึ่งป/จจัยท่ีมีความสําคัญในการเลือกเรียนต อ ของผู�เรียน จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเลือกสถานศึกษา ของผู�เรียนหัวข�อหนึ่งท่ีมีการกล าวถึงมากท่ีสุดคือ ด�านค าใช�จ ายในการเรียนเหตุผลหลักก็คือ ค าใช�จ ายในการเรียนเป:นตัวกําหนดทิศทางท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการในสถานศึกษาเก่ียวพันกับนโยบายการศึกษาท่ีจัดข้ึน Hence (1974 อ�างถึงในปฐมพงศ*  วาลิต, 2555 : 39) ชี้ให�เห็นว าอิทธิพลด�านการเงินเป:นสิ่งดึงดูดความสนใจ ในการเลือกสถานศึกษาเป:นอย างมากถ�าค าใช�จ ายในการเรียนท่ีกําหนดข้ึน เป:นอุปสรรคต อสถานศึกษาการจัดการเรื่องค าใช�จ ายจะเป:นตัวลดป/ญหาต างๆ ลงป/จจัยด�านนี้เก่ียวพันไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวโดยค าใช�จ ายในการเรียนของแต ละสถานศึกษาไม ควรจะแตกต างกันมาก เพราะความแตกต างกันในด�านค าใช�จ ายในการเรียนของสถานศึกษาจะเป:นสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจของผู�เรียน แตกต างกันค าใช�จ ายในการเรียนจึงเป:นเสมือนตัวสนับสนุนให�นักเรียนมีความสนใจในการเลือกสถานศึกษาแห งนั้นเพ่ิมมากข้ึน 1.3 ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม การตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะยา โดยรวมและรายด�านอยู ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก



75 โรงเรียนต้ังอยู แหล งชุมชน  มีการคมนาคมสะดวกในการรับ-ส งบุตรหลาน  มีอาคารสถานท่ีมีการจัดสภาพแวดล�อมบรรยากาศน าอยู   เหมาะสมเอ้ือต อการเรียนรู�   นักเรียนมีเพ่ือนร วมสังคมท่ีดี โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดส งผลต อความปลอดภัยของนักเรียน  จึงส งผลให�การตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา  ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมอยู ในระดับมากสอดคล�องกับแนวคิดของวิโรจน*มูฮาหมัด (2542 : 89) กล าวถึง อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนต�องมีทําเลท่ีต้ังของโรงเรียนมีความสะดวกในการรับส งนักเรียนเป:นเส�นทางผ านของผู�ปกครองมีการจัดสถานท่ีภายในโรงเรียนเป:นสัดส วนถูกสุขลักษณะ และต้ังอยู ในสภาพแวดล�อมท่ีดีไม มีกลิ่นหรือเสียงรบกวนต อการเรียนของนักเรียน และไม ต้ังอยู ในสถานท่ีม่ัวสุมหรือสถานท่ีท่ีเป:นอันตรายต อนักเรียน สอดคล�องกับแนวคิดของพิมพลอย  บัวเย็น (2549 : 89) กล าวว าด�านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อมของโรงเรียน มีอิทธิพลต อการเรียนการสอนและส งผลกระทบต อสุขภาพของนักเรียนได�ท้ังทางร างกาย และจิตใจถ�าโรงเรียนจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล�อมได�ดีมีสภาวะท่ีเหมาะสมก็จะช วยส งเสริมสุขภาพของนักเรียน และนักเรียนก็จะสามารถจดจําไว�เป:นแบบอย างได� ท้ังยังจะเป:นสิ่งกระตุ�นให�ประชาชนในชุมชนเกิดความสนใจการยอมรับ และปฏิบัติตามได�อีกด�วย ดังนั้นการจัดสุขาภิบาลสิ่งแวดล�อมในโรงเรียน จึงจําเป:นท่ีจะต�องจัดให�ถูกต�องเหมาะสม นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับแนวคิด สุดาพรพันสีทา (2557 : 23) ท่ีได�กล าวถึงด�านอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล�อมว าเป:นสถานท่ีต้ังของโรงเรียน การเดินทางมาโรงเรียน โรงเรียนมีอาคาร ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ ห�องน้ํา และบริเวณรอบๆ โรงเรียนได�มาตรฐานรวม ท้ังโรงเรียนต�องต้ังอยู ในสภาพแวดล�อมท่ีดี และอยู ในสถานท่ีปลอดภัยต อสวัสดิภาพของนักเรียน 1.4 ด�านครูผู�สอนการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะยา โดยรวมและรายด�านอยู ในระดับมาก ท้ังนี้ เนื่องจากครูผู�สอนมีปฏิสัมพันธ*ท่ีดีกับนักเรียน และผู�ปกครอง สามารถให�คําปรึกษาแก ผู�ปกครองในเรื่องการเรียน และพัฒนาการของเด็ก ครูมีความรู� ความสามารถ มีประสบการณ*ในการทํางานสูง มีการพัฒนาตนเองอย างสมํ่าเสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีดี  มีการแต งกายท่ีเหมาะสม ถูกกาลเทศะ สอดคล�องกับแนวคิดของ สุรางค*  โค�วตระกูล (2553 : 14) กล าวว าครูท่ีดี และมีวิธีการสอนอย างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ครูท่ีมีการสอนท่ีรับรองได�ว านักเรียนจะเกิดความเรียนรู�ตามความถนัดและความสามารถ 1.5 ด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียน และชุมชนการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะยา โดยรวมและรายด�านอยู ในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนเป^ดโอกาสให�ผู�ปกครองเข�ามามีส วนร วมในการจัดกิจกรรมต าง ๆ ของโรงเรียน ผู�ปกครองสามารถปรึกษาหารือเก่ียวกับป/ญหาการเรียนหรือป/ญหาพฤติกรรมของนักเรียน  มีการนําแหล งเรียนรู�และภูมิป/ญญาท�องถ่ินในชุมชนมาใช�ในการเรียนการสอนจัดกิจกรรมให�ครูประจําชั้นเยี่ยม



76 บ�านนักเรียน  และนักเรียนได�ศึกษาแหล งเรียนรู�  ภูมิป/ญญาท�องถ่ิน  เช นกิจกรรมทัศนศึกษาแหล งเรียนรู�  สอดคล�องกับแนวคิดของประภาภรณ*  ทิชินพงษ* (2555 : 58) ได�สรุปความหมายของด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชนไว�ว าเป:นงานท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างความเข�าใจและความสัมพันธ*อันดีต อกันระหว างโรงเรียนและชุมชนหรือหน วยงานอ่ืนๆในชุมชนเพ่ือให�เกิดความร วมมือกันในการจัดการศึกษารวมถึงการให�บริหารการศึกษาแก ชุมชนหรือการพัฒนาชุมชนด�วยสรุปได�ว าความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชนหมายถึงการสร�างความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชนเพ่ือนําไปสู ความร วมมือในการปฏิบัติภารกิจต างๆ ให�บรรลุจุดมุ งหมายเพ่ือสร�างความรู�สึกความเป:นเจ�าของโรงเรียนให�แก ชุมชน เพ่ือเป^ดโอกาสให�ชุมชนมีส วนร วมกิจกรรมต างๆ ของโรงเรียนเพ่ือให�การฟijนฟู และรักษาวัฒนธรรมของชุมชน เป:นไปตามความต�องการของชุมชน และเพ่ือแสวงหาความร วมมือ และระดมทรัพยากรมาช วยพัฒนาโรงเรียน สอดคล�องกับบรุช (Bruce, 1972 142  อ�างถึงใน ณัฎฐ*วิกร  หรรษาพันธ* 2559:  37) ได�ศึกษาวิจัยบทบาทของครูใหญ โรงเรียนประถมศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ*กับชุมชน พบว า ความคาดหวังของทางโรงเรียนเก่ียวกับชุมชน สอดคล�องกับความต�องการของชุมชนท่ีจะมีส วนร วมกับทางโรงเรียน สําหรับความต�องการของครูใหญ  พบว าครูใหญ คาดหวังท่ีจะให�ผู�ปกครองนักเรียนได�เข�าร วมเก่ียวกับกิจการ หรือการวางโครงการของโรงเรียนด�วย ให�ท�องถ่ิน สังคม องค*กรศาสนาหันมาให�ความสนใจเก่ียวกับการเรียนรู� การอบรมสั่งสอนเด็กให�มากข้ึน ให�การทํางานมีความคาบเก่ียวกันระหว างโรงเรียนกับชุมชน และอยากให�ชุมชนมีส วนร วมในการแก�ไขป/ญหาต าง ๆ ของเด็กด�วย ครูและผู�ปกครองมีความต�องการท่ีจะให�ครูใหญ มีท่ีพัก หรือท่ีอยู อาศัยภายในบริเวณโรงเรียน ครูใหญ มีความเห็นว าการสื่อความหมายระหว างโรงเรียนกับชุมชนมีอุปสรรคคือการทําให�ความหมายของสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันเนื่องมาจากการถ ายทอดข าวเกิดความผิดพลาด 2. ผลการเปรียบเทียบป/จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมผู�ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต างกัน  มีความคิดเห็นแตกต างกันอย างไม มีนัยสําคัญทางสถิติ  เม่ือพิจารณารายด�านพบว าทุกด�านมีความคิดเห็นแตกต างกัน อย างไม มีนัยสําคัญทางสถิติ เช นเดียวกัน ท้ังนี้อาจเป:นเพราะว าผู�ปกครองไม ว าจะอยู ระดับการศึกษาใด ถ�าโรงเรียนมีสิ่งท่ีทําให�ผู�ปกครองพึงพอใจผู�ปกครองก็จะตัดสินใจส งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ ซ่ึงสอดคล�องกับ ผลวิจัยของสุกัญญา ธรรมประเสริฐ (2545) ได�ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู�ปกครองโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาอําเภอบ�านบึงจังหวัดชลบุรี ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตํ่ากว าชั้นมัธยมศึกษาป4ท่ี 3 กับมัธยมศึกษาป4ท่ี 3- อนุปริญญาตรีและปริญญาตรีข้ึนไป มีความพึงพอใจต อการบริหารโรงเรียนโดยรวม แตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล�องกับประภาภรณ*  ทิชินพงศ* (2555) ได�ศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม)จังหวัด



77 ระยองพบว าผู�ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาแตกต างกันมีการตัดสินใจส งบุตรหลานเข�าเรียนโดยรวมและรายด�านในแต ละด�านคือด�านวิชาการและด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3. จากผลการเปรียบเทียบป/จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จังหวัดพะเยา จําแนกตามอาชีพในภาพรวมผู�ปกครองท่ีมีอาชีพต างกัน มีความคิดเห็นไม แตกต างกัน  เม่ือพิจารณารายด�านพบว าด�านค าใช�จ ายในการศึกษา ผู�ปกครองมีความคิดเห็นแตกต างกัน อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ด�านค าใช�จ ายในการศึกษา ผู�ปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา แตกต างจากผู�ปกครองท่ีมีอาชีพเกษตรกร/รับจ�าง และผู�ปกครองท่ีมีอาชีพธุรกิจส วนตัว มีการตัดสินใจต างจากผู�ปกครองอาชีพเกษตรกร/รับจ�าง อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05ท้ังนี้อาจเป:นเพราะว าผู�ปกครองท่ีมีอาชีพเกษตกรหรือรับจ�าง ให�ความสําคัญด�านค าใช�จ ายเนื่องจากรายได�มีรายได�ไม แน นอน จึงมีความเห็นต างจากผู�ปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายได�ประจําแน นอน สามารถวางแผนค าใช�จ ายในการเรียนของบุตรได� ซ่ึงหากโรงเรียนมีสิ่งท่ีทําให�ผู�ปกครองกลุ มนี้พึงพอใจก็จะตัดสินใจส งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนสอดคล�องกับงานวิจัยของสริญญา  ชัยนุรัตน*(2554) ได�ทําการศึกษาป/จจัยท่ีมีผลต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกตามอาชีพพบว าโดยรวมไม แตกต างกันและยังสอดคล�องกับงานวิจัยของจุฑามาศ  สามดี (2553) ท่ีพบว าผู�ปกครองท่ีมีอาชีพต างกันมีความต�องการในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรีเขต 2 ไม แตกต างกันและสอดคล�องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ*  อ๊ึงเจริญ (2555) ได�ศึกษาป/จจัยในการตัดสินใจของผู� ปกครอง ในการส งบุ ต รหลาน เข� า เ รี ยน โครงการจั ดการ เ รี ยนการสอนตามหลั กสู ต รกระทรวงศึกษาธิการเป:นภาษาอังกฤษ (English program) โรงเรียนชลกันยานุกูลจังหวัดชลบุรีจําแนกตามอาชีพพบว าโดยรวมไม แตกต างกัน 4. จากผลการเปรียบเทียบป/จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานศึกษาต อในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา จําแนกตามรายได�เฉลี่ยต อเดือนในภาพรวมผู�ปกครองท่ีมีรายได�ต างกัน มีความคิดเห็นไม แตกต างกัน เม่ือพิจารณารายด�าน  พบว า ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม มีความแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 ท้ังนี้อาจเป:นเพราะว าผู�ปกครองท่ีมีรายได�เฉลี่ยต อเดือนท่ีแตกต างกันถ�าหากว ามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนการดูแลเด็กของครูหรือแม�แต สถานท่ีและสิ่งแวดล�อมของโรงเรียนผู�ปกครองย อมตัดสินใจส งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียนแห งนั้น สอดคล�องกับงานวิจัยของจุฑาภรณ*  อ๊ึงเจริญ (2555) ได�ทําการศึกษาป/จจัยในการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป:นภาษาอังกฤษ(English program) โรงเรียนชลกันยานุกูลจังหวัดชลบุรี 



78 จําแนกตามรายได�ของครอบครัวเฉลี่ยต อเดือนพบว าโดยรวม และรายด�านไม แตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติและสอดคล�องกับงานวิจัย ของศิริรัตน*  ชาวสําราญ (2556) ท่ีได�ศึกษาป/จจัยท่ีมีผลต อการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส งบุตรหลานเข�าศึกษาต อณโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามรายได�เฉลี่ยต อเดือนพบว าโดยรวม และรายด�านแตกต างกันอย างไม มีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสอดคล�องกับ ป^ยะพรรณ ทองโคตร (2557) ได�ศึกษาเรื่องการตัดสินใจของผู�ปกครองนักเรียนในการส งบุตรหลานเข�าเรียนในโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน* อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามรายได� พบว าโดยรวมและรายด�าน ไม แตกต างกัน 5.3 ข�อเสนอแนะ ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 1. ด�านการจัดการศึกษาโรงเรียนควรเพ่ิมการเรียนรู�ทักษะชีวิตควบคู ไปกับทักษะทางวิชาการเน�นเรื่องกิริยามารยาท การเคารพ  การอ อนน�อมถ อมตน  ความมีระเบียบวินัย เน�นทักษะภาษา อังกฤษให�มากข้ึน ส งเสริมให�นักเรียนเกิดการเรียนรู�ท่ีหลากหลายจัดหาสื่อการสอนและนวัตกรรมการสอนในรูปแบบต างๆซ่ึงสอดคล�องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู�รวมท้ังเพ่ิมและส งเสริมแหล งเรียนรู�นอกห�องเรียนให�เด็กได�มีการคิดและเรียนรู�จากประสบการณ*ตรงเพ่ือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและเพ่ือให�เด็กได�มีความกล�าแสดงออกมากข้ึน 2. ด�านค าใช�จ ายในการศึกษาโรงเรียนควรกําหนดค าธรรมเนียมค าใช�จ ายในกิจกรรมพิเศษและค าใช�จ ายด�านต างๆให�มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในป/จจุบันและสามารถเบิกค าเล าเรียนตามระเบียบราชการได� 3. ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมมี 3 ข�อ คือ ห�องน้ํา  เครื่องเล นสนามท่ีส งเสริมพัฒนาการเด็ก  พ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเพ่ือรับ-ส งนักเรียน  อยู ในระดับปานกลาง  หากทางโรงเรียนให�ความสําคัญ 3  ด�านนี้  มีการปรับปรุงและพัฒนาให�มากข้ึนก็จะส งผลให�ด�านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเป:นท่ีพึงพอใจแก ผู�ปกครองมากข้ึนโรงเรียนควรจัดภูมิทัศน*ต าง ๆ อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมท่ีดี การจราจร  เพ่ือความปลอดภัยสําหรับผู�ปกครองและเด็ก  4. ด�านครูผู�สอนโรงเรียนควรส งเสริมให�ครูได�พัฒนาตนเองด�วยการเข�าอบรมหรือสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ประสบการณ*และพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและส งเสริมให�ครูมีความรู�ความสามารถและมีทักษะการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนและครูจะต�องได�รับการประเมินจากผู�บริหารเพ่ือให�ครูได�เกิดการกระตุ�นและพัฒนาศักยภาพการสอนอยู ตลอดเวลา 



79 5. ด�านความสัมพันธ*ระหว างโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนควรจัดแสดงผลงานของนักเรียนในระดับชั้นต างๆเพ่ือให�ผู�ปกครองและชุมชนได�ทราบถึงกิจกรรมท่ีโรงเรียนได�จัดข้ึนรวมถึงมีการประชาสัมพันธ*และให�ความร วมมือกับชุมชนในกิจกรรมต างๆและจัดให�บริการความรู�แก ชุมชน ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต%อไป 1. ควรศึกษาความคิดเห็นของผู�ปกครองท่ีเรียนจบชั้นอนุบาลป4ท่ี 3 และได�ย�ายสถานศึกษา2. ควรศึกษาความคาดหวังของผู�ปกครองท่ีต�องการให�บุตรหลานมีความรู�   ความสามารถในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู�ปกครองท้ังท่ีก อนนําบุตรหลานเข�าเรียน ท่ีกําลังเรียนอยู   และศิษย*เก าท่ีเรียนจบไปแล�ว เพ่ือท่ีจะทราบความคิดเห็นของผู�ปกครองในแต ละกลุ มซ่ึงสามารถใช�เป:นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต อผู�เรียน 4. ควรศึกษาป/จจัยอ่ืนๆ ท่ีมีส วนในการตัดสินใจเข�าเรียนในโรงเรียนไชยพันธ*พงษ*พิทยา
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ภาคผนวก ก เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคิดเห็นการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส(งบุตรหลาน ศึกษาต(อในโรงเรียนไชยพันธ.พงษ.พิทยาจังหวัดพะเยา คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส&งบุตรหลานศึกษาต&อในโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยาจังหวัดพะเยา แบบสอบถามนี้แบ&งเป/น  3  ตอน ตอนท่ี  1 สถานภาพโดยท่ัวไปของผู%ปกครอง  ตอนท่ี  2 เป/นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส&งบุตรหลานศึกษาต&อในโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา  จํานวน 5 ด%าน 50 ข%อ ได%แก&  1.ด%านจัดการศึกษา จํานวน 10 ข%อ 2.ด%านค&าใช%จ&ายในการศึกษา จํานวน 10 ข%อ 3.ด%านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล%อม จํานวน 10 ข%อ 4. ด%านครูผู%สอน จํานวน 10 ข%อ 5. ด%านความสัมพันธ�ระหว&างโรงเรียนและชุมชน จํานวน 10 ข%อตอนท่ี  3  ข%อคิดเห็น  ข%อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง ผลของการศึกษาครั้งนี้ จะเป/นประโยชน�ในการนําไปเพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู%ปกครองในการส&งบุตรหลานศึกษาต&อในโรงเรียนไชยพันธ�พงษ�พิทยา  โดยวิเคราะห�และนําเสนอผลในภาพรวม จะไม&มีผลกระทบต&อผู%ตอบแบบสอบถามแต&ประการใด และผู%ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท&านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ สุมาพร     รัศมี นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาบริหารการศึกษา สถาบันวิทยาการการจัดการแห&งแปซิฟ?ค 67



ตอนท่ี 1  แบบสอบถามข�อมูลสถานภาพของผู�ปกครองนักเรียน คําช้ีแจงโปรดทําเครื่องหมาย�ลงในช&อง ( )  ท่ีตรงกับสภาพจริงของท&านมากท่ีสุด 1. ผู%ปกครองนักเรียนระดับชั้น(   )   อนุบาล(   )   ประถมศึกษา2. ระดับการศึกษา(   )   ตํ่ากว&าปริญญาตรี(   )   ปริญญาตรี(   )   สูงกว&าปริญญาตรี3. อาชีพ(   )   รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (   )    ธุรกิจส&วนตัว (   )    ค%าขาย (   )    เกษตรกร/รับจ%าง (   )    อ่ืน ๆ .......................... 4. รายได%เฉลี่ยของบิดามารดาต&อเดือน(   )   ตํ่ากว&า15,000  บาท (   )   15,001-30,000 บาท (   )   30,001 บาทข้ึนไป 68



ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจของผู�ปกครองในการส(งบุตรหลานศึกษาต(อในโรงเรียนไชยพันธ.พงษ.พิทยา  จังหวัดพะเยา คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช&อง ( )  ท่ีตรงกับสภาพจริงของท&านมากท่ีสุด ระดับ 5 หมายถึง  น้ําหนักในการตัดสินใจอยู&ในระดับมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง  น้ําหนักในการตัดสินใจอยู&ในระดับมาก ระดับ 3 หมายถึง  น้ําหนักในการตัดสินใจอยู&ในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง  น้ําหนักในการตัดสินใจอยู&ในระดับน%อย ระดับ 1 หมายถึง  น้ําหนักในการตัดสินใจอยู&ในระดับน%อยท่ีสุด ป4จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครอง ระดับการตัดสินใจ 5 4 3 2 1 ด�านจัดการศึกษา 1. หลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท่ีส&งเสริมการเรียนรู%ของนักเรียนและพัฒนาการท่ีครอบคลุม3. การจัดการเรียนการสอนเน%นให%นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห� สังเคราะห� เชื่อมโยงและสามารถแก%ปHญหาด%วยตนเอง4. เนื้อหาสาระและประสบการณ�การเรียนรู%ท่ีโรงเรียนจัดให%เหมาะสมกับนักเรียน และนักเรียนสามารถนําไปใช%ในชีวิตประจําวันได%5. กิจกรรมการเรียนการสอนส&งเสริมให%นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสาธารณะ6. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ�ในการเรียนการสอนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรียน7.การจัดการเรียนการสอนส&งเสริมนักเรียนให%เป/นท้ังคนดี คนเก&ง ควบคู&กัน8. โรงเรียนจัดกิจกรรมท่ีมีการผสมผสานและบูรณาการอย&างหลากหลาย9. โรงเรียนได%รับรางวัลต&าง ๆ  เช&น การแข&งขันทักษะทางวิชาการภายนอกสถานศึกษาของนักเรียน10. นักเรียนท่ีจบการศึกษามีพัฒนาการท่ีดีและมีความพร%อมเป/นท่ีน&าพอใจ 69



ป4จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครอง ระดับการตัดสินใจ 5 4 3 2 1 ด�านค(าใช�จ(ายในการศึกษา 1. ค&าธรรมเนียมการศึกษาและค&าธรรมเนียมต&าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีโรงเรียนจัดเก็บมีความเหมาะสม2. โรงเรียนกําหนดค&าเล&าเรียน และค&าธรรมเนียมต&าง ๆ ไม&แพงเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน ๆในเขตเดียวกัน3. โรงเรียนมีการแจ%งเก็บค&าใช%จ&ายให%ผู%ปกครองทราบล&วงหน%า4. เง่ือนไข   ระยะเวลาในการชําระเงินมีความเหมาะสม5. โรงเรียนเก็บค&ากิจกรรมพิเศษอย&างเหมาะสม6. ค&าเล&าเรียนท่ีทางโรงเรียนเรียกเก็บต&อปMการศึกษามีผลต&อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน 7. ประหยัดค&าใช%จ&ายในการเดินทางระหว&างบ%านถึงโรงเรียน8. จํานวนบุตรท่ีอยู&ภายใต%การดูแลของท&านส&งผลต&อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน 9. รายได%เฉลี่ยของครอบครัวไม&กระทบต&อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีเรียนของบุตรหลาน10. ท&านคิดว&าประสบการณ�และความรู%ท่ีนักเรียนได%รับจากทางโรงเรียน  คุ%มค&ากับค&าใช%จ&ายด�านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล�อม 1. โรงเรียนต้ังอยู&ในแหล&งชุมชน  อยู&ใกล%บ%านหรือท่ีทํางานของผู%ปกครองมีการคมนาคมสะดวกในการรับ-ส&งบุตรหลาน2. โรงเรียนมีอาคาร  สถานท่ี มีการจัดสภาพแวดล%อม บรรยากาศน&าอยู& เหมาะสมเอ้ือต&อการเรียนรู%และการมีสุขภาพจิตท่ีดี3. ห%องเรียนมีอากาศถ&ายเทสะดวกสะอาดปลอดภัยเอ้ือต&อการเรียนรู%4. จํานวนห%องเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน5. โรงเรียนมีรั้วรอบบริเวณโรงเรียนส&งผลต&อความปลอดภัยแก&เด็ก6. อาคารเรียน อาคารประกอบ และห%องเรียนมีการดูแลบํารุงรักษาเป/นอย&างดีและสมํ่าเสมอ7. มีเพ่ือนร&วมสังคมท่ีดีสําหรับเด็ก8. ห%องน้ําสะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการบริการ 70



ป4จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครอง ระดับการตัดสินใจ 5 4 3 2 1 9. มีเครื่องเล&นท่ีส&งเสริมพัฒนาการเด็กอย&างเพียงพอและปลอดภัย10. โรงเรียนมีพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถเพ่ือรับ-ส&งนักเรียนเพียงพอต&อความต%องการด�านครูผู�สอน 1. ผู%บริหาร  ครูผู%สอน มีความรู% ความสามารถ  มีประสบการณ�ในการทํางานสูง2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอและครบทุกชั้นเรียน3. ครูผู%สอนปฏิบัติงานอย&างสมํ่าเสมอ   ยุติธรรม  ซ่ือสัตย�สุจริตและซ่ือตรงต&อหน%าท่ีของตนเอง4. ครูผู%สอนมีความรู% ความสามารถในวิชาท่ีสอนเป/นอย&างดี5. ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี และการแต&งกายท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะ6. ครูผู%สอนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 7. ครูสามารถให%คําปรึกษาแก&ผู%ปกครอง ในเรื่องการเรียนและพัฒนาการของเด็ก 8. ครูมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีกับนักเรียน และผู%ปกครอง9. ครูมีการแสวงหาความรู%และเทคนิควิธีการใหม& ๆ เป/นประจํารับฟHงความคิดเห็น  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง10.ครูผู%สอนมีการพัฒนาตนเองอยู&เสมอ  เช&น เข%ารับการอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู%อย&างสมํ่าเสมอ ด�านความสัมพันธ.ระหว(างโรงเรียนและชุมชน 1. ผู%ปกครองได%เข%ามามีส&วนร&วมในการจัดกิจกรรมต&าง ๆของโรงเรียนเช&น งานกีฬาสี  งานวันเด็ก2. มีการนําแหล&งเรียนรู%และภูมิปHญญาท%องถ่ินในชุมชนมาใช%ในการเรียนการสอน3. โรงเรียนเป?ดโอกาสให%ผู%ปกครองปรึกษาหารือเก่ียวกับปHญหาการเรียนหรือปHญหาพฤติกรรมของนักเรียน 71



ป4จจัยการตัดสินใจของผู�ปกครอง ระดับการตัดสินใจ 5 4 3 2 1 4. โรงเรียนจัดแสดงผลงานของนักเรียน เพ่ือให%ผู%ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมและรับทราบความก%าวหน%าของบุตรหลาน 5. โรงเรียนจัดครูประจําชั้นเยี่ยมบ%านนักเรียน6. โรงเรียนส&งเสริมให%ครูร&วมมือช&วยเหลือในการจัดกิจกรรมของชุมชนอย&างสมํ่าเสมอ7. โรงเรียนและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู%ร&วมกัน8. มีการปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนตามความต%องการของชุมชน9. นักเรียนได%ศึกษาแหล&งเรียนรู%   ภูมิปHญญาท%องถ่ิน   เช&นกิจกรรมทัศนศึกษาแหล&งเรียนรู%10. โรงเรียนเป?ดโอกาสให%ผู%ปกครองและชุมชนเข%ามาจัดกิจกรรม ต&าง ๆ ให%ความรู%แก&นักเรียน  เช&น  กิจกรรมผู%ปกครองสอนหนู ตอนท่ี 3  ข%อคิดเห็น  ข%อเสนอแนะ  เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72



ภาคผนวก ขรายนามผู�เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
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