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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
 เด็กระดับปฐมวัยจัดอยู่ในระยะวัยทองของชีวิตโดยเฉพาะ 3 ปีแรก เป็นจังหวะทองของ

การสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เป็นการวางรากฐานของการพัฒนาความเจริญเติบโตทุกด้าน โดยเฉพาะ
ทางด้านสมอง เพราะสมองเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูในช่วงระยะนี้มีผลต่อ
คุณภาพของคนตลอดชีวิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมของเด็ก
ระดับปฐมวัย มีความสําคัญต่อการพัฒนาตัวเด็กหลายประการ ได้แก่ ทําให้ทราบลักษณะการเปลี่ยนแปลง
และสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กที่เกิดขึ้นในแต่ละวัย การเจริญเติบโตของเด็กจะดําเนินไปตาม
แบบแผนของพัฒนาการที่มีลําดับข้ันตอนอย่างต่อเน่ือง และมีทิศทางที่แน่นอน สามารถตอบสนอง
ความต้องการตามธรรมชาติของเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทําให้ยอมรับความแตกต่างของเด็ก
แต่ละคนตามศักยภาพส่วนบุคคล สามารถจัดการศึกษาสําหรับเด็กระดับปฐมวัยได้สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถและวิธีการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวัย และท่ีสําคัญคือ ทําให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา
พฤติกรรมเด็ก และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา เน่ืองจากพัฒนาการของเด็กเกิดจากการปฏิสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดและสลับซับซ้อนระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม หากปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงหรือทั้งคู่
บกพร่องและไม่อาจทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาความผิดปกติของพัฒนาการ 
อันนําไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเด็กได้ ทั้งนี้ระดับความรุนแรงขึ้นอยู่กับความมากน้อยของปัญหา 
การทําความเข้าใจกับสาเหตุที่มาของปัญหา จะช่วยป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีกหรือลดน้อยลง
รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที มิให้ลุกลามเป็นปัญหาร้ายแรงในภายภาคหน้าได้ (กรมสุขภาพจิต, 
2553, หน้า 12) 

 ด้วยความสําคัญของวัยช่วงระดับปฐมวัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
ได้มีการศึกษาองค์ความรู้จากต่างประเทศเก่ียวกับการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และการพัฒนาสมอง
ที่สนับสนุนให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัยเริ่มแรกของชีวิต เช่น การพัฒนาสมอง 
ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงวัยน้ี บทบาทของพ่อแม่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย 
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย การพัฒนากระบวนการคิด แนวคิดนวัตกรรมในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กระดับปฐมวัย เช่น แนวการเรียนรู้ภาษาอย่างธรรมชาติแบบองค์รวม แนวคิดมอนเตสซอร่ี 
แนวคิดไฮสโคป แนวคิดวอลดอร์ฟ แนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย ตลอดจนมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กระดับ
ปฐมวัย องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และการพัฒนาสมอง จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กระดับปฐมวัย นับต้ังแต่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแล ผู้เลี้ยงดูเด็ก และบุคลากรที่ทํางานด้านการพัฒนา
เด็กระดับปฐมวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สําหรับเด็กระดับปฐมวัย มีแนวทาง หลักการที่ชัดเจน
ที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย และร่วมมือกันพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้แข็งแกร่ง เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาไปสู่
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วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ที่มีความสมบูรณ์พร้อมเป็นคนดี คนเก่ง ที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และประสบการณ์ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2552, หน้า 2) 

 ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้และการศึกษา “ระดับปฐมวัย” (เด็กแต่แรกเกิด-5 ขวบ) ได้รับ
ความสนใจอย่างมาก เน่ืองจากเป็นช่วงวัยสําคัญในการวางรากฐานสติปัญญา ความสามารถ ความฉลาด
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของบุคคล จึงคาดการณ์ได้ว่าประเทศจะก้าวหน้าได้มากน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางรากฐานให้แก่บุคลากรในประเทศต้ังแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาระดับปฐมวัย
ในประเทศไทย มีหน่วยงานหลักดูแลรับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งในปี 2550 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือเด็กระดับปฐมวัย อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานเหล่านี้ทั้งสิ้น 16,841 แห่ง นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังได้จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
ในสถานประกอบการและชุมชน (กระทรวงสาธารณสุข, 2550, หน้า 4) 
   การศึกษาระดับปฐมวัยของไทยมีปัญหาหลายประการ อาทิ การเข้ารับการศึกษาของเด็ก
ระดับปฐมวัยลดลง จากร้อยละ 83.7 ในปีการศึกษา 2550 เหลือร้อยละ 75.03 ในปีการศึกษา 2551 
อีกทั้ง การศึกษาระดับปฐมวัยยังขาดคุณภาพ ผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2551 พบว่า มีสื่อการเรียนที่เหมาะสมเพียงร้อยละ 36.9 ครูจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพียงร้อยละ 38 ซึ่งสาเหตุเกิดจากความไม่พร้อม
ด้านครู อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียน ศูนย์การศึกษามีไม่พอ รวมท้ังการประสานงานระหว่างรัฐและ
เอกชนขาดประสิทธิภาพ นอกจากน้ีพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูไม่เข้าใจความสําคัญของการศึกษาระดับ
ปฐมวัย และครอบครัวยากจน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา, 2551, หน้า 1)  

 จากปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าการให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย
ฝ่ายเดียว ไม่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ และควรกระจาย
ความรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับภาคีอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ อาสาสมัคร ชุมชน 
ผู้ประกอบการทางสังคม หรือองค์กรเอกชนอื่น ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ 
ที่มีศักยภาพเพียงพอเข้ามามีส่วนจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
องค์ความรู้และการประเมินคุณภาพเป็นหลัก แต่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของให้เป็นไปตาม
ความต้องการของคนในพื้นที่ จึงทําให้โรงเรียนระดับปฐมวัยที่ดําเนินการโดยเอกชนเกิดขึ้น
เป็นจํานวนมากในปัจจุบัน แต่ทั้งน้ี การดําเนินการเหล่าน้ันก็ยังถูกกําหนดเกณฑ์มาตรฐานความพร้อม
ตามส่วนภาครัฐ โดยกําหนดให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ทําหน้าที่ประเมิน
คุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา
ดังน้ี 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ
และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี นับต้ังแต่
การประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่ายงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน นอกจากน้ี
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ได้กําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่าจะต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง 
ภายในหกปีนับต้ังแต่วันที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ใช้บังคับ ทั้งน้ีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ในมาตรา 8 กําหนดอํานาจหน้าที่หลัก
คือ 1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 3) ให้การรับรองผู้ประเมิน
ภายนอก 4) กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีดําเนินการโดยผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งน้ีในกรณีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 5) พัฒนา
และฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม และสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 6) เสนอ
รายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา
ในการกําหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่
รายงานดังกล่าวต่อหน่ายงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา, 2551, หน้า 2) 

 สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
คือ 1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 2) ส่งเสริม 
สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 
3) รับผิดชอบการดําเนินงานเก่ียวกับกองทุน 4) ดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชน
ตามมาตรการที่คณะกรรมการกําหนดมาตรา 13(4) 5) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และ
ทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
เอกชน และ 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คุณภาพการศึกษาและการได้รับรองคุณภาพ 
ในการศึกษาน้ันเป็นเร่ืองที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสําคัญ การท่ีโรงเรียนมีการได้รับรองคุณภาพ
ย่อมทําให้มีมาตรฐานในการบริหารงาน และการได้รับการรับประกันจากหน่วยงานที่มีอํานาจ
ในการประเมินคุณภาพนั้นย่อมทําให้โรงเรียนมีระบบในการบริหารจัดการที่ดีในทุกด้าน และคงไว้
ซึ่งคุณภาพเหล่านั้น ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน และเมื่อโรงเรียนมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงาน ย่อมทําให้มีช่ือเสียง และเป็นที่บอกกล่าวต่อไปและมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนของผู้ปกครอง  
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีก็เช่นเดียวกัน โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยมีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว ในปี 2553 พบว่า มีโรงเรียนเอกชนท้ังสิ้น 9 แห่ง โดยเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนระดับ
ปฐมวัยจนถึงประถมศึกษา 6 แห่ง และระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 3 แห่ง ด้วยการดําเนินงาน
โดยเอกชน ทําให้การบริหารจัดการสามารถทําได้คล่องตัวกว่าภาครัฐ ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ครูอาจารย์ หลักสูตรต่างๆ ซึ่งทําให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมาก แต่ทั้งน้ีก็ยังอยู่ในความควบคุมดูแล
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ของภาครัฐ โดยมีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย และถือเป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ใช้ในการพิจารณาคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการดําเนินงานของโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยเหล่าน้ัน ด้วยการแข่งขันกันอย่างมากน้ีเอง ทําให้ผู้ปกครองจึงต้องตัดสินใจ
เลือกสถานศึกษาเหล่านี้ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อที่ส่งบุตรหลานให้เข้าศึกษาในสถานศึกษา
ที่ดีที่สุด เน่ืองการวางรากฐานการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
ในอนาคต เพราะช่วงที่สําคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์คือ ช่วงระดับปฐมวัย (สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1, 2553, หน้า 6) 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในลักษณะต่างๆ กับปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพท่ีใช้ในการเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการนําไปพัฒนา ปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการ และการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึนต่อไป 
  
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์
กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 1.2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 

 
1.3 ความสาํคัญของการวิจัย 
 
  ผลของการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคคลที่เก่ียวข้องดังน้ี 
  1.3.1 ผลการศึกษาครั้งน้ี จะทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ทราบและเข้าใจถึงรูปแบบการตัดสินใจเลือกของผู้ปกครอง ทําให้นําไปปรับกลยุทธ์การบริหารงานของ
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยได้ตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง 
  1.3.2 ผลการศึกษาครั้งน้ี จะทําให้ผู้บริหารสถานศึกษานําผลท่ีได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารพัฒนาการของเด็ก การบริหารงานวิชาการ การบริหารการจัดการ การบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน และการบริหารบุคลากร และเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ผู้ปกครองมากที่สุด 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
 ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
ชลบุรี 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ใน 5 ด้าน โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพโรงเรียนระดับปฐมวัย ผู้วิจัยได้นําโดยใช้เกณฑ์
การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใน 5 ด้าน มาใช้เป็นกรอบแนวคิดการศึกษา ได้แก่ ด้านผลพัฒนาการของเด็ก ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน และ
ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร  
 รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ใช้แนวคิดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ของวิลเลี่ยม (Williams, 1982, pp. 26-46; อ้างถึงใน ศูนย์การเรียนรู้, ออนไลน์, 2553) ประกอบด้วย 
5 ด้านคือ ลักษณะการตัดสินใจเลือก อิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน ลักษณะโรงเรียนที่เลือก
สภาวะของการตัดสินใจเลือก และประเภทของการตัดสินใจเลือก  

 1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอน

ระดับปฐมวัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รวมท้ังสิ้น 9 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 2,115 คน 
(สํานักงานจังหวัดชลบุรี, 2553, หน้า 1)  
  2) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอน
ระดับปฐมวัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของ Krejcie & 
Morgan (1970, pp. 607-608) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 327 คน และ
ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (quota sampling) ในการเก็บข้อมูล
จนครบตามกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด 

 1.5.3 ตัวแปรในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรในการวิจัย ดังน้ี 

   1) ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ประกอบด้วย 
    (1) ด้านผลพัฒนาการของเด็ก  
   (2) ด้านการบริหารงานวิชาการ  
   (3) ด้านการบริหารการจัดการ  
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   (4) ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร  
   (5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
   2) ตัวแปรตาม คือ รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของ
ผู้ปกครอง ผู้วิจัยใช้แนวคิดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกของวิลเลี่ยม (Williams, 1982, pp. 26-46 
อ้างถึงใน ศูนย์การเรียนรู้, ออนไลน์, 2553) ประกอบด้วย 5 ด้านคือ 
     (1) ลักษณะการตัดสินใจเลือก  
     (2) อิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน 
     (3) ลักษณะโรงเรียนที่เลือก  
     (4) สภาวะของการตัดสินใจเลอืก  
    (5) ประเภทของการตัดสินใจเลือก  

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัย
ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และใช้เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพโรงเรียนระดับปฐมวัย 
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวคิดพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกของวิลเลี่ยม (Williams, 1982, 
pp. 26-46; อ้างถึงใน ศูนย์การเรียนรู้, ออนไลน์, 2553) โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังน้ี  
 
     ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยด้านมาตรฐานและคณุภาพ 
ของโรงเรียนปฐมวัยเอกชน 

1. ด้านผลพัฒนาการของเด็ก 
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 
3. ด้านการบริหารการจัดการ 
4. ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร 
5. ด้านความสมัพันธ์ระหว่างสถานศึกษากบั 
    ผู้ปกครองและชุมชน 

รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 

1. ลักษณะการตัดสินใจเลือก  
2. อิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน 
3. ลักษณะโรงเรียนที่เลือก  
4. สภาวะของการตัดสินใจเลอืก  
5. ประเภทของการตัดสินใจเลือก  
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้นิยามไว้ดังน้ี 
  1.7.1 ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย หมายถึง ปัจจัย
ด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนที่นํามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกส่งบุตรหลายเข้าเรียน
ในโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้จะใช้เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัย 
ในปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านดังน้ี 
    1) ด้านผลพัฒนาการของเด็ก หมายถึง การประเมินพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วยพัฒนาการในด้านของร่างกาย เด็กมีการพัฒนานํ้าหนัก และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เหมาะสมตามวัย มีสุขภาพโดยรวมแข็งแรง ด้านของอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ เด็กแสดงออกถึงความร่าเริง 
ย้ิมแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ด้านของสังคม ได้แก่ 
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข และ
ด้านของสติปัญญา ได้แก่ เด็กมีความสามารถในการใช้ ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 2) ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การประเมินในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการซึ่งครอบคลุมในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ การท่ีสถานศึกษาพัฒนา 
หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่น การจัดทําแผน
และการจัดประสบการณ์ คือ สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับปรัชญา หลักการ และจุดมุ่งหมายหลักสูตร สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบ
บูรณาการ การประเมินพัฒนาการของเด็ก คือ กระบวนการเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สรุป
ความก้าวหน้าของเด็กอย่างเป็นระบบ เป็นรายบุคคล ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัดสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการเรียนรู้ คือ สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตภาพ และด้านการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคน เพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเอง 
ความรับผิดชอบ การสนใจใฝ่รู้ 

 3) ด้านการบริหารการจัดการ หมายถึง การประเมินในด้านการบริหารการจัดการ
ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คือ สถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจําปีสอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษา ด้านการบริหาร 
งานธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ คือ มีการบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานที่อย่างเป็นระบบและเหมาะสม ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่ คือ สถานศึกษา
จัดดําเนินการ ให้อาคารเรียน สถานที่ทุกแห่ง (ห้องเรียน ห้องนํ้า ห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ) สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอ และด้านการให้บริการแก่เด็ก คือการให้บริการ
ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ให้แก่เด็ก เช่น นํ้าดื่ม อาหารกลางวัน อาหารว่าง นม เป็นต้น 
ซึ่งจะต้องถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ และเพียงพอกับจํานวนเด็ก มีการให้บริการตรวจสุขภาพ 
และส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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   4) ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร หมายถึง การประเมินในด้านคุณลักษณะของ
บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร คือ ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งในและนอกสถานศึกษา ครู/ผู้ดูแลเด็ก ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร 
จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก สามารถนําความรู้ความเข้าใจมาส่งเสริมและพัฒนาเด็ก มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
และรับผิดชอบ ในหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีการพัฒนาตนเอง บุคลากรอ่ืน 
เช่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน นักการภารโรง พ่อค้า แม่ค้าในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการบริหารงานบุคคล 
สถานศึกษาต้องมีการจัดโครงสร้างและกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน จัดระบบนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอย่างสมํ่าเสมอ 

 5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง การประเมิน
เก่ียวกับความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วย การให้บริการแก่
ผู้ปกครองและชุมชน คือ สถานศึกษาจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชนเก่ียวกับการอบรม
เลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครอง นําไปใช้กับบุตรหลานในครอบครัว เป็นศูนย์/แหล่งบริการทางวิชาการ 
ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน คือ สถานศึกษาจัดให้มีการจัดประชุม
ครูและผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับ
สถานศึกษา ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุนชนในการพัฒนาสถานศึกษา และ
มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองอย่างสมํ่าเสมอ 
 1.7.2 รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจเลือกโรงเรียนระดับปฐมวัยโดยพิจารณาจากรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกจากปัจจัยแวดล้อมโดยในที่น้ี รูปแบบการตัดสินใจเลือกจะประกอบด้วย 
    1) ลักษณะการตัดสินใจเลือก หมายถึง ลักษณะการเลือกโรงเรียนระดับปฐมวัยอย่างไร 
ประกอบด้วย ตัดสินใจเลือกจากความเร่งด่วน ตัดสินใจเลือกจากความถ่ีที่เกิดข้ึน ตัดสินใจเลือกจาก
ระดับความสําคัญ และตัดสินใจเลือกจากปริมาณของความเกี่ยวข้องที่เคยกระทํา 
    2) อิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน หมายถึง บุคคลผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนระดับปฐมวัย การตัดสินใจประเภทน้ีมักจะเป็นการตัดสินใจเลือกร่วมกันระหว่างสามี 
ภรรยา หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือก เช่น ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน เป็นต้น ลักษณะการตัดสินใจเลือก
รับบริการน้ัน พิจารณาจากบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็จะมีความแตกต่างกันด้วย แต่ถ้ามี
ความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของบุคคลแต่ละคน 
    3) ลักษณะโรงเรียนที่เลือก หมายถึง โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองต้องมี
การตัดสินใจเลือกในประเภทของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน และอื่นๆ ที่จะใช้บริการ รวมทั้ง
การพิจารณาการตัดสินใจที่เกี่ยวกับโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึงโดยเฉพาะด้วย โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบ
ก่อนการตัดสินใจเลือก 
    4) สภาวะของการตัดสินใจเลือก หมายถึง วิธีการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
เป็นการค้นหาวิธีการการตัดสินใจเลือกโดยอาศัยสภาวะการตัดสินใจเลือกที่เกิดข้ึนในเวลาใดเวลาหน่ึง 
ว่าวิธีการใดเหมาะสมกับการเลือกน้ันๆ การตัดสินใจเลือกที่ผู้ปกครองมีอยู่ในใจที่จะต้องตัดสินใจ 
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   5) ประเภทของการตัดสินใจเลือก หมายถึง เหตุผลที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัย การตัดสินใจเลือกน้ันอาจต้องพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือก ผู้ปกครองอาจมีการตัดสินใจ
เลือกเพียงบางส่วนแล้วว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางใดโดยพิจารณาจากเหตุผลที่เลือกเป็นสําคัญ   
 1.7.3 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนในระดับปฐมวัย 
 1.7.4 โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย หมายถึง โรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอน
ระดับปฐมวัย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รวม 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองชลพิทยา 
โรงเรียนเมืองธารทิพย์พิทยา โรงเรียนเพชรวิทยาคม โรงเรียนเกษมวิทย์ โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน 
โรงเรียนแมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ และโรงเรียนสุอารีวิทยา 
 1.7.5 อําเภอเมืองชลบุรี หมายถึง พื้นที่ที่โรงเรียนเอกชนที่มีการเปิดสอนระดับปฐมวัย 
ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
  




