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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัยของผู้ปกครอง และศึกษาปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
ที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 327 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลพัฒนาการของเด็ก ด้านการบริหารงานวิชาการ และ
ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและ
ชุมชน และด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 2. รูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือกและด้านอิทธิพล
ของบุคคลกับของครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสภาวะการตัดสินใจเลือก ด้านลักษณะ
การตัดสินใจเลือก และด้านประเภทของการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 3. ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 

คําสําคญั: มาตรฐานและคุณภาพ, รูปแบบการตัดสินใจเลือก, โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
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ABSTRACT 
 
 This research aimed to study the correlation between factors of kindergarten 
private schools standard and quality and parent’s decision making model about school 
choice for their children in Amphur Muang Chonburi Province. The samples were 327 
parents choosing their children attending those private schools. The instrument was 
a five-rating-scale questionnaire and statistical analysis by mean, standard deviation and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 
  The findings were as followed: 

1.  The factors of kindergarten private schools standard and quality in Amphur 
Muang: Chonburi Province were at the high level as a whole. When considered by each 
aspects; children’s development result, academic affair management and administrative 
management were at high level, except the aspect of the relationship between school 
and parent/ community and personnel and personnel management were at the 
moderate level respectively. 

2.  Parent’s decision making model about school choice for their children in 
overall were at the moderate level. When considered by individual aspects it was found 
that; characteristics of school choice and family and personnel influence were at the 
high level but the condition of school choice, the trait of school choice and the kind 
of school choice were at moderate level respectively. 

3.  The standards and quality of kindergarten private at moderate level 
respectively with a decision making model, kindergarten private. 

 
 
 
Keywords: standard and quality, decision making model, kindergarten private  
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สําเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือและให้คําแนะนําจากประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์ และกรรมการที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู              
ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้รับคําแนะนํา
ที่มีคุณค่าจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง และ
ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ทุกท่าน ที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างย่ิงต่อผู้วิจัย 

คุณค่าและคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญุตา บิดา มารดา ครู 
อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
 
 

นางภคมน ทรัพย์สิน 




