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และต่ออนาคตของชาติ ซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบต่อไป แม้กรณีของประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญดังกล่าวโดยตลอดนับต้ังแต่การศึกษาของเด็กระดับปฐมวัยอยู่ในรูปแบบของ “มูลศึกษา”
และได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2523 ได้ให้ความหมายของ “การศึกษา
ระดับปฐมวัย”การพัฒนาตามศักยภาพของเด็ก ส่วนพจนานุกรมของเวบสเตอร์ ได้ให้ความหมาย
ของคําว่า “อนุบาล” หมายถึง โรงเรียนหรือส่วนหน่ึงของโรงเรียนที่จัดให้ตํ่ากว่าเกรด 1 จัดสําหรับ
กลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-6 ขวบ และส่งเสริมความเจริญเติบโตตามธรรมชาติและพัฒนาการสังคม 
โดยการเล่นท่อนไม้ดินเหนียว สีเครยองและการเล่นเป็นกลุ่มร้องเพลงและออกกําลังกาย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2523, หน้า 988) 
 สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวว่า วัยอนุบาลคือ เด็กอยู่ในระหว่าง 
4 - 6 ปี เมื่อเด็กอายุพ้นวัย 4 ปี ย่างเข้า 5 ปี เด็กจะเข้าสู่ตอนปลายของเด็กระยะต้นและเตรียมพร้อม
ที่จะจากบ้านไปสู่โรงเรียน เป็นวัยของการตระเตรียมที่จะเข้าสู่บทเรียนและกฎข้อบังคับของสังคม
ที่จริงจังขึ้น เด็กต้องเตรียมพร้อมสําหรับการช่วยเหลือตนเอง การยอมรับบุคคลอื่นเหนือจาก
คนในครอบครัวของตน การปรับตัวเข้ากับข้อกําหนดการอยู่รวมพวกและความคิดพัฒนาที่จะมีความสนใจ 
และต้ังใจรับบทเรียนต่างๆ ในชั้นประถมศึกษาได้ ฉะนั้นในช่วงตอนระยะ 4-5 ปี และบางคนอาจถึง 
6 ปี จึงเป็นวัยเตรียมเด็กให้พร้อมเพื่อไปสู่บทเรียนและโรงเรียนที่แท้จริง ซึ่งเมื่อปลายวัย 6 ปี 
เด็กจะพร้อมกับการเรียนการรับกฎเกณฑ์ข้อบังคับการควบคุมตนเอง ช่วยเหลือตัวเองการแยกจากบ้าน
ไปสู่โรงเรียนที่แท้จริงรู้จักรับมิตรภาพและเล่นกับเพ่ือน มีความเป็นเด็กชายและเด็กหญิงได้อย่างสมบูรณ์ 
พร้อมกับแก้ปัญหาขัดแย้งได้แล้วด้วย และคําว่า “การศึกษา” ในความหมายที่ยอมรับโดยท่ัวไป 
หมายถึง ความเจริญงอกงามและการศึกษา คือ การส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่บุคคล (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 31) 
 เมื่อนําความหมายของคําว่า “ระดับปฐมวัย” และ“การศึกษา” มารวมกัน “การศึกษาระดับ
ปฐมวัย” จึงหมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กโดยการอบรมเลี้ยงดู 
คอยระวังรักษา เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการและเจริญงอกงามทั้ง 4 ด้าน คือ 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 การศึกษาระดับปฐมวัยได้รับการบรรจุคร้ังแรกในแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2494 และให้คํานิยามการศึกษาระดับนี้ว่า “การศึกษาชั้นอนุบาลในการอบรมกุลบุตร กุลธิดา 
ก่อนการศึกษาบังคับโดยมีหลักการให้อบรมนิสัยและฝึกประสาทไว้ให้พร้อมที่จะรับการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาต่อไป” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 63) นอกจากน้ี 
แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2520 ใช้คําว่า “การศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่งก็หมายรวมไปถึง
การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดับน้ีด้วย ความหมายของการศึกษาระดับปฐมวัย
ตามนัยของการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนการศึกษา
ภาคบังคับ เพ่ือเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้านดีพอที่จะเข้ารับการศึกษาต่อไป” สําหรับเกณฑ์อายุ
ระหว่าง 3- 6 ปี (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2540, หน้า 7) นอกจากคําว่า “การศึกษาระดับ
ปฐมวัย” และ“การศึกษาระดับก่อนระดับปฐมวัย” ดังกล่าว ปัจจุบันนิยมเรียกการจัดการศึกษา 
สําหรับเด็กในช่วง 0-6 ปี ว่า “การระดับปฐมวัย” 
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 2.1.1 ความสาํคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย 
 มีนักการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ทั้งในอดีตและปัจจุบันกล่าวถึงความสําคัญของ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กในช่วงระดับปฐมวัยสรุปได้ดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, 
หน้า 14) 

  1) ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่าน
มีความเห็นที่สอคล้องกันว่าเด็กระดับปฐมวัย เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ ทั้งยังเป็นช่วงระยะเวลา
ที่เกิดการเรียนรู้มากที่สุดในชีวิตด้วย 

  2) ความสําคัญต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักจิตวิทยาหลายท่าน 
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เป็นช่วงวิกฤตของชีวิตในระยะ 5 ปี เป็นระยะที่สําคัญในการวางรากฐาน
บุคลิกภาพของมนุษย์ 
 สําหรับสังคมไทยน้ัน คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็ก (2545, หน้า 60) 
ได้ทําการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและจัดการทําข้อเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาและอบรมเลี้ยงดูเด็กไทย
ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี ได้ระบุคุณลักษณะของเด็กไทยที่พึงประสงค์ไว้ ดังน้ี มีสุขภาพที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมไทย มีอารมณ์สดช่ืนแจ่มใส มีความรู้และทักษะในการดํารงชีวิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีเจตคติที่ดีจะใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีความยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีเหตุผลกล้าต่อสู้เพ่ือความถูกต้อง มีความละอายต่อการทําชั่วและมีนํ้าใจเมตตากรุณาต่อกัน 
มีสุนทรียภาพซาบซึ้งในความงามของมรดกและวัฒนธรรมของชาติ รวมท้ังรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รู้จักเคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อการกระทําและ
หน้าที่การงาน มีวินัยในตนเอง เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสังคม มีความยึดมั่น
ในความรักชาติและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  

  3) ความสําคัญต่อกระบวนการจัดการศึกษา Piaget ผู้สร้างทฤษฏีทางปัญญา
ที่แพร่หลายที่สุด กล่าวว่า เด็กในช่วงอายุ 2 – 6 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กเริ่มเรียนรู้ภาษาพูด และสามารถ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น แต่ความสามารถในการเรียนรู้ยังอยู่ในลักษณะที่จํากัด ดังนั้นเด็กในวัยนี้
จึงจําเป็นต้องฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัส ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่เหมาะสม 
จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาในด้านการคิดและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญา
ในขั้นต่อไปให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น (ประณีต อัมพรสินธ์ุ, 2545, หน้า 61) 

 4) ความสําคัญต่อการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ อานันท์ ปันยารชุน 
อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวคําปรารภไว้ในหนังสือ ภาวะวิกฤติของชีวิตเด็กไทย ปัญหาที่ยังไม่สายเกินแก้
“ความเจริญงอกงามของสังคมใดๆ ทั้งในทางวัตถุ และจิตใจ ล้วนแต่เป็นภาพสะท้อนคุณภาพของคน
ในสังคมน้ัน การให้การเลี้ยงดูและอบรมบ่มนิสัยสมาชิกของสังคมอย่างถูกต้องทั้งยังเล็กๆ เพ่ือเติบโตขึ้น
เป็นคนที่มีคุณภาพทั้งเป็นคนดีและเป็นเก่งของสังคม จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของ
ประเทศชาติ และเป็นเร่ืองที่ทุกสถาบันในสังคม ต้ังแต่ครอบครัว โรงเรียน สื่อมวลชน วัด ตลอดจน
องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องถือเป็นหน้าที่ร่วมกันในการให้แก่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์
มากที่สุด และในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการพัฒนาประเทศน้ี เราไม่เพียงต้องการกําลังคนที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจเท่าน้ัน เรายังต้องการกําลังคนที่กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
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จิตสํานึกที่ดีต่อสิทธิหน้าที่ที่มีต่อสังคมและความอดทน เสียสละ ใจกว้าง รู้จักประนีประนอม รู้จักแพ้ 
และการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีความช่ือสัตย์ กล้าพูดความจริงโดยยึดถือหลักความถูกต้อง เป็นคนที่ทัน
ความเจริญ ไม่ตกเป็นเหย่ือของความฟุ้งเฟ้อ และความเย้ายวนทางวัตถุ มีความภูมิใจในค่านิยมและ
สิ่งที่ดีงามของสังคม ผมเช่ือว่าความเจริญงอกงามท่ีแท้จริงของสังคมน้ัน ต้องมีทั้งทางวัตถุและจิตใจ
เคียงข้างกันไป กําลังคนที่มีคุณภาพของสังคมก็เช่นกัน ต้องมีทั้งสติปัญญา ความสามารถ และคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นเคร่ืองหนุนนําซึ่งกันและกัน” 
 จากแนวคิดข้างต้น จะเห็นได้ในการพัฒนาประเทศชาตินั้น ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนา
ประชากรให้มีคุณภาพ โดยให้เป็นคนเก่งและคนดี เป็นบุคคลที่มีสติปัญญา ความสามารถและมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ เหล่าน้ีจะต้องได้รับการปลูกฝัง อบรมสั่งสอนต้ังแต่ยังเยาว์วัย โดยประเทศไทย 
ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กในช่วงระดับปฐมวัย และการวางรากฐานของการจัดการศึกษา 
ในช่วงดังกล่าวมาโดยตลอด ดังปรากฎหลักฐานในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ทุกฉบับในส่วนที่เก่ียวกับ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
 2.1.2 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
 มีแนวคิดและหลักการจัดการศึกษา ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 12-20) 
    1) มุ่งพัฒนาเด็กทุกวัน 
    การพัฒนาเด็กทุกด้าน หมายความว่า เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา หรือมีการกล่าวอีกสํานวนหน่ึงว่า “พัฒนาเด็กทั้งตัว”  
    2) ยึดมั่นปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวัย ปรัชญาการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและ
มีการนําไปประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังน้ี 
     (1) เปสตารอสซี่ (Pestalozzi) นักการศึกษาชาวสวิส เป็นผู้ริเริ่มเรื่องการเตรียม
ความพร้อม เขาเช่ือว่าความรักเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญและจําเป็นในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกายและ
สติปัญญา และเช่ือในความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านความสนใจ ความต้องการ 
หรือระดับความสามารถของการเรียนรู้ เปสตารอสซี่ มีความเห็นว่าเด็กไม่ควรถูกบังคับให้เรียนรู้
ด้วยการท่องจํา แต่ต้องให้เวลาและประสบการณ์แก่เด็กในการทําความเข้าใจ 
     (2) เฟรอเบล (Froebel) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการอนุบาลศึกษาแนวคิด
ของเขาเป็นที่ยอมรับมากจนถึงปัจจุบัน เฟรอเบล มีความเชื่อว่า ครูควรจะส่งเสริมพัฒนาการ
ตามธรรมชาติของเด็กให้เจริญขึ้น ด้วยการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรีโดยใช้การเล่น
และกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ เพราะการเล่นเป็นการทํางานและเรียนรู้ของเด็ก 
    (3) กีเซล (Gesell) นักการศึกษาชาวเยอรมนั ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับการสรา้งตัวช้ีบ่ง
พฤติกรรมที่ปรากฏให้แก่เด็กแต่ละระดับอายุ กีเซลยังคงเน้นแนวคิดของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
    (4) เพียเจต์ (Piaget) นักการศึกษาชาวอเมริกันเช้ือชาติสวิส เจ้าของทฤษฎีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา เขาเช่ือว่าเด็กวัย 2-7 ปี สติปัญญากําลังพัฒนาอยู่ในข้ันก่อนปฏิบัติการ (pre-operational 
stage) โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กวัย 4-6 ปี เป็นวัยที่พัฒนาการทางภาษาเป็นไปในลักษณะยังเข้าใจ
ความหมายของคําและเรื่องราวไม่แจ่มแจ้ง ดังนั้น จึงควรเรียนรู้ผ่านการสัมผัส สํารวจ ทดลอง และ
ลงมือกระทําต่อวัตถุด้วยตนเอง 
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    (5) อีริคสัน (Erikson) เจ้าของทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพ โดยเน้นว่าบุคลิกภาพ
ของคนเราจะสามารถพัฒนาไปได้ดี ถ้าเด็กได้รับการตอบสนองในส่ิงที่ตนพอใจในแต่ละช่วงอายุ ทําให้
การศึกษาระดับปฐมวัยเริ่มให้ความสําคัญกับพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคม 
    (6) เอกลคายด์ (Elkind) นักการศึกษาชาวอเมริกัน เน้นให้เห็นอันตรายของ
การเร่งเด็กให้เรียนรู้แต่เล็กเกินไป เขาเช่ือว่าเด็กควรได้มีโอกาสเล่นและเลือกกิจกรรมการเล่นด้วยตนเอง 
ซึ่งจะช่วยให้เด็กอยู่ในสังคมท่ีเต็มไปด้วยความเครียดได้ 
    (7) มอนเตสซอรี่ (Montessori) แพทย์ชาวอิตาลี ผู้ริเร่ิมการจัดสถานที่เรียน
ให้เหมือนบ้าน และคิดค้นเคร่ืองเล่นแบบมอนเตสซอรี่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเขาเช่ือว่า เด็กมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จึงควรมีเสรีภาพที่จะเลือกทํากิจกรรมใดๆ ตามความพร้อมและความสนใจของตนเอง
และรับผิดชอบต่องานของตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะยามที่เด็กต้องการ เน้นสุขภาพอนามัยเป็นเรื่องสําคัญ
ที่ครูจะต้องตรวจตราและศึกษา 
   3) จัดให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เด็กในวัยก่อนประถมศึกษา จะต่างจากระดับ
ประถมศึกษาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา การจัดประสบการณ์หรือจัดการเรียน
การสอนแก่เด็กหากจัดได้สอดคล้องกับพัฒนาการ ย่อมจะช่วยให้เด็กได้พ้ืนฐานที่ดีสําหรับชีวิตในอนาคต 
   4) คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา การท่ีครูจะกําหนดให้เรียนได้เท่ากันย่อมไม่เป็นผลดี 
ดังน้ัน การจัดการศึกษาจึงควรเป็นดังน้ี 
    (1) ครูยอมรับว่าเด็กมีความแตกต่างกัน 
    (2) จัดกิจกรรมที่จะให้โอกาสเด็กได้พัฒนาความสามารถของตน โดยมุ่งเน้นที่
กระบวนการมากกว่าจําเน้ือหาได้ 
    (3) จัดกิจกรรมให้เด็กได้ทําเป็นรายบุคคลให้มากที่สุด 
    (4) การประเมินพัฒนาการ จะประเมินเด็กเป็นรายบุคคล โดยการสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างทํากิจกรรมแทนการวัดความรู้ ความจําจากการสอบ 
    (5) การส่งเสริมพัฒนาเด็กที่ด้อย โดยจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย 
   5) จัดประสบการณ์ในรูปกิจกรรมที่บูรณาการ เมื่อเด็กได้พบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 
จะไม่ได้พบเห็นหรือเกิดการเรียนรู้เพียง 1 วิชา แต่จะได้หลายๆ วิชาในขณะเดียวกัน ดังน้ันหากจะให้ได้
ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ก็ควรจัดประสบการณ์ให้ครบถ้วน ด้วยการจัดกิจกรรมซึ่งเด็กๆ ชอบ 
ทําให้มีจิตแจ่มใสเบิกบานได้รับพัฒนาการครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
   6) จัดกิจกรรมอย่างสมดุล การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กระดับปฐมวัย ควรคํานึงถึง
สิ่งต่อไปน้ี 
    (1) ยึดเด็กเป็นสําคัญ กล่าวคือ จะต้องเหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับจิตวิทยา
พัฒนาการของเด็กในวัยน้ี 
    (2) กิจกรรมทีจ่ัดควรจะมีทั้งสงบและเคลื่อนไหว 
    (3) กิจกรรมทีจ่ัดควรมีทั้งในห้องเรียนและกลางแจ้ง 
    (4) กิจกรรมทีจ่ัดควรมีทั้งรายบุคคล กลุ่มเล็ก กลุม่ใหญ ่
   7) ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ 
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2.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
 
 2.2.1 รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทย 
 การระดับปฐมวัยศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน มีการจัดโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ซึ่งให้ลักษณะการบริการมีหลากหลาย จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการจัดการศึกษาสําหรับเด็กระดับ
ปฐมวัยของประเทศไทย ยังอาศัยแนวคิดของต่างประเทศด้านหลักการ ทฤษฏี วิธีการ และ
หลักปฏิบัติต่างๆ โดยมิได้มีพ้ืนฐานความคิดหรือจุดเด่นของไทย จึงได้มีการศึกษาและเสนอรูปแบบ 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยไว้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับ
ปฐมวัย ตามวิถีชีวิตไทยโดยครอบครัวและรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย 
ในรูปแบบหลังมุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมที่จัดมีหลายกิจกรรม
ครอบคลุมทุกด้าน โดยให้สมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
โดยทั่วๆ ไป ได้แก่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, หน้า 46-50) 

 1) รัฐจัดเอง โดยรัฐรับภาระทุกด้าน ซึ่งวิถีการนี้เท่าที่ผ่านมาพบว่า จะมีปัญหาเร่ือง
งบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดให้กับเด็กได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังต้องสิ้นเปลืองเรื่องการต้ัง
หน่วยงานขึ้นรับผิดชอบ เช่น กรม กองต่างๆ 

 2) รัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน สําหรับการเช่ือมโยงระหว่างรัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน
ต้องพิจารณาว่าจะทําอย่างไร เช่น จะทําอย่างต่างประเทศหรือไม่ ตัวอย่าง คือ มูลนิธิหาเงิน 1 บาท
รัฐให้ 1 บาท แล้วรัฐกําหนดเป้าหมายเด็กให้องค์กรพัฒนาเอกชนรับไปดําเนินการในแต่ละปีซึ่งวิธีการน้ี
จะเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนแทนการเข้าไปควบคุม 

 3) รัฐร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนท้องถิ่น ในส่วนที่ต้องนําองค์กร
ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยน้ัน เน่ืองจากองค์กรน้ีจะช่วยและดูแล ตลอดจนป้องกันหลายเร่ือง เช่น 
ยาเสพติด การพนัน เอดส์ รวมทั้งการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงเป็นหน้าที่ขององค์กร
ชุมชนท้องถิ่นด้วย สําหรับองค์กรพัฒนาเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทเสริมในการคิดรูปแบบแปลกใหม่และ
เงินซึ่งในส่วนของเงินและการอุทิศตัวน้ี องค์กรพัฒนาเอกชนจะเข้ามาช่วยรัฐที่มีข้อจํากัดด้านต่างๆ ได้  
  4) รัฐร่วมกับองค์กรชุมชนท้องถิ่น ในแนวนี้รัฐให้การสนับสนุนองค์กรชุมชนท้องถิ่น
ทางด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร สําหรับองค์กรชุมชนท้องถิ่นช่วยกันจัดการและบริหารทรัพยากร
โดยมีงบประมาณไปสนับสนุน มีการสร้างความรู้สึกร่วมของชุมชน ซึ่งวิธีการน้ีจะทําให้ชุมชนรักท้องถิ่น 
ไม่ทิ้งท้องถิ่นเพ่ือไปทํางานในถิ่นอ่ืน 
 นอกจากจะแบ่งรูปแบบตามที่นําเสนอข้างต้นแล้ว ยังสามารถแบ่งรูปแบบการระดับปฐมวัยศึกษา
โดยยึดลักษณะระบบ และวัตถุประสงค์ในการจัด ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

 1) รูปแบบการระดับปฐมวัยศึกษาในระบบโรงเรียน แบ่งเป็น 2 รูปแบบที่สําคัญ ดังน้ี 
   (1) รูปแบบช้ันอนุบาล เป็นรูปแบบที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 2 – 3 ปี สําหรับ

เด็กอายุ 3 – 6 ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ทบวงมหาวิทยาลัย กรมการฝึกหัดครู สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กรมสามัญศึกษา กรมศาสนา กรมตํารวจ และกรุงเทพมหานคร 
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    (2) รูปแบบช้ันเตรียมประถมศึกษา 1 ปี เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมเด็กเข้า
เรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ ช้ันเด็กเล็ก ที่จัดในโรงเรียนประถมศึกษาของเทศบาล 
และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
   2) รูปแบบการระดับปฐมวัยศึกษานอกระบบโรงเรียน 
    การระดับปฐมวัยศึกษานอกระบบโรงเรียน มีพื้นฐานจากกระบวนการอบรม
เลี้ยงดูเด็กให้เด็กอยู่รอด มีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครองป้องกัน สนองความต้องการ
ของเด็กร่วมกับครอบครัวและชุมชน การจัดการศึกษารูปแบบนี้เป็นผลท่ีได้จากการร่วมมือและร่วมใจกัน
ระหว่างรัฐและประชาชน 
 2.2.2 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้วางนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา
ในโรงเรียนเอกชน ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า 91) 
   1) เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนอายุ 3-5 ปี 
   2) เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมจัดให้บูรณาการเหมาะสมกับวัยของนักเรียนทั้งใน
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและจิตใจ 
   3) เพ่ือให้การพัฒนาการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ได้รับการดูแลจากบุคลากร
ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ 
   4) เพ่ือพัฒนาแนวการจัดประสบการณ์ แผนการสอน ประสบการณ์ คู่มือครู สื่อการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้ดําเนินการ
ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยให้โรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยถือปฏิบัติในการจัดการศึกษา ดังรายละเอียดดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, 
หน้า 96) 
 หมวดที่ 1 นักเรียน 
 ข้อ 1 โรงเรียนจะรับนักเรียนเข้าเรียนได้ เมื่อนักเรียนอายุครบ 3 ปี สําหรับโรงเรียน
ที่เปิดหลักสูตร 3 ปี เมื่อนักเรียนมีอายุครบ 4 ปีสําหรับโรงเรียนที่เปิดหลักสูตร 2 ปีนับถึงวันเปิดภาคเรียน 
การรับนักเรียนเข้าเรียน ให้โรงเรียนสามารถรับได้ในทุกภาคเรียน 
 ข้อ 2 นักเรียนที่โรงเรียนรับเข้าเรียน จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และเสริมภูมิคุ้มกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด 
 ข้อ 3 นักเรียนที่สําเร็จชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะต้องมีคุณลักษณะซึ่งแสดงว่า ได้ผ่านการพัฒนา 
การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด 
 หมวด 2 การจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อม 
 ข้อ 1 ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ และครู จัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมตาม
แนวทางการจัดประสบการณ์ แผนการจัดประสบการณ์ คู่มือครู ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด 
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 ข้อ 2 จัดประสบการณ์เตรียมความพร้อม การพักผ่อน การรับประทานอาหารจะต้องจัดให้
สมดุลและเพียงพอแก่ความต้องการของเด็กแต่ละวัย 
 ข้อ 3 การประเมินผลการจัดประสบการณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกําหนด 
 หมวด 3 การบริหารโรงเรียน 
 ข้อ 1 นอกจากที่กําหนดไว้โดยเฉพาะ ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่จัดดําเนินการ
ด้านวิชาการ กิจกรรมนักเรียน การเงินและธุรการ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนกําหนด 
 ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาล จะต้องผ่านการอบรมตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกําหนด 
 ข้อ 2 ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีครูห้องเรียนละ 1 คน ต่อนักเรียน 30 คน ถ้านักเรียนเกิน 30 คน 
ต้องมีพ่ีเลี้ยงอีก 1 คน 
 ในกรณีที่นักเรียนรวมกันทุกช้ันน้อยกว่า 30 คน โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยครูคนเดียวสอนนักเรียนหลายช้ันได้ แต่ต้องมีพ่ีเลี้ยง 1 คน 
 ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีพ่ีเลี้ยง ซึง่มีคุณสมบัติและหน้าที่ ดังน้ี 
   1) พ่ีเลี้ยงจะต้องเป็นเพศหญิง มีความรู้ไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร พ.ศ.2521 
หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด มีประสบการณ์
และลักษณะนิสัยที่เหมาะสมท่ีจะดูแลเด็กเล็ก มีสุขภาพดีมีร่างกายสมประกอบ ไม่ติดยาและไม่เป็นโรค
ดังต่อไปนี้ 
    (1) โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังเรื้อรังและติดต่อได้ 
    (2) วัณโรค 
    (3) โรคพิษสุราเร้ือรัง 
    (4) โรคเท้าช้าง 
    (5) กามโรค 
   2) พ่ีเลี้ยงไม่ทําหน้าที่สอน แต่มีหน้าที่ช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อม ดูแลความปลอดภัย ความเรียบร้อยของนักเรียน อํานวยความสะดวกและการให้บริการต่างๆ 
แก่นักเรียนในโรงเรียน 
 ข้อ 4 ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีทะเบียนพี่เลี้ยงตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกําหนด 
 หมวด 4 โรงเรียน สถานที่และอาคาร 
 ข้อ 1 โรงเรียนอนุบาลท่ีจะจัดต้ังใหม่ จะต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนอนุบาลท่ีต้ังอยู่เดิมไม่น้อยกว่า 
300 เมตร บนเส้นทางคมนาคมทางบก 
 ข้อ 2 บริเวณโรงเรียน ต้องมีลักษณะดังน้ี 
   1) มีที่ดิน ผืนเดียวติดต่อกัน มีพ้ืนที่น้อยกว่า 90 ตารางวา ผู้รับใบอนุญาตมีกรรมสิทธ์ิ
ในที่ดินหรือสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
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   2) พ้ืนที่ต้องไม่เป็นที่ลุ่ม และไม่มีสิ่งอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน หากมีบ่อนํ้า 
หรือสระนํ้าอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน จะต้องล้อมร้ัวให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
   3) มีรั้วแสดงบริเวณโรงเรียนที่เป็นสัดส่วน 
   4) สถานที่ต้ังของโรงเรียนต้องต้ังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียน 
   5) ต้องมีพ้ืนที่สําหรับเล่นไม่น้อยกว่า 1.2 ตารางเมตรต่อนักเรียน 1 คน จะเป็นในร่ม
หรือกลางแจ้งก็ได้ 
   6) ต้องมีพ้ืนทีส่ําหรับนักเรียนพักผ่อนอย่างเพียงพอ 
 ข้อ 3 ห้ามใช้บริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือดําเนินกิจการอ่ืน 
หรือเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลอ่ืน ที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของโรงเรียนยกเว้นที่อยู่อาศัย ผู้รับใบอนุญาต 
ผู้จัดการ ครูใหญ่ ครู และพี่เลี้ยง แต่ต้องจัดให้เป็นสัดส่วน 
 ข้อ 4 อาคารเรยีนต้องมีลักษณะ ดังน้ี 
   1) อาคารเรียนต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
   2) สําหรับอาคารเรียนที่มีห้องเรียนมากกว่า 2 ห้องติดต่อกัน ช่องทางเดินภายในอาคาร
หรือระเบียงทางเดินต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หรือถ้ามีม้านั่งระเบียงต้องกว้างไม่น้อยกว่า 
1.75 เมตร อาคารต้ังแต่ช้ัน 2 ขึ้นไป ต้องมีลูกกรงระเบียงสูงไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และช่องว่างลูกต้ัง
ลูกกรงไม่มากกว่า 15 เซนติเมตร 
   3) อาคารเรียนต้องมีฝ้าเพดานใต้หลังคา เว้นแต่หลังคาเป็นดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระยะความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร 
   4) บันไดต้องแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงหน่ึงสูงไม่เกิน 2.00 เมตรความกว้างของบันได 
ลูกต้ังของบันไดต้องไม่สูงกว่า 17.5 เซนติเมตร ลูกนอนต้องกว้างไม่น้อยกว่า 24 เซนติเมตร บันไดทุกขั้น
ต้องมีราวและลูกกรงสูงไม่ตํ่ากว่า 90 เซนติเมตร รวมท้ังราวเต้ียสําหรับนักเรียนเกาะขึ้นบันได และ
ระยะห่างของลูกกรงต้องไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 
 ข้อ 5 ห้องเรียน ต้องมีลักษณะ ดังน้ี 
   1) ห้องเรียนแต่ละห้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร และต้องเป็นห้องโล่งไม่มี
เสาหรือสิ่งกีดขวาง ในกรณีที่ห้องเรียนรูปสี่เหลี่ยม ความกว้างของห้องไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร 
   2) ห้องเรียนอาจจัดเป็นห้องขนาดใหญ่ มีฝาประจันที่สามารถปรับเป็นห้องเรียนหรือ
ห้องกิจกรรมขนาดต่างๆ ในเวลาเดียวกัน แต่พ้ืนที่ห้องเรียนขนาดเล็กที่สุดต้องมีไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้
ใน 1) 
   3) การระบายอากาศของห้องเรียนต้องถ่ายเทได้สะดวก โดยรวมเนื้อที่หน้าต่าง ประตู 
และช่องลมแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของเน้ือที่ห้อง ยกเว้นห้องที่ใช้ระบบปรับอากาศ 
   4) แสงสว่างในห้องเรียนต้องมีความเข้มไม่น้อยกว่า 200 ลักส์ โดยสม่ําเสมอทั้งห้อง 
ห้องเรียนที่ใช้แสงสว่างตามธรรมชาติ ความเข้มของแสงสว่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องติดต้ังโดยไฟฟ้า
ให้แสงสว่างเพ่ิมในห้องนั้นๆ 
   5) ห้องเรียนที่มีทางเข้าออก 2 ทาง แต่ละทางต้องกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 
ในกรณีทีม่ีทางเข้าออกเพียงทางเดียว ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร 
   6) สัดส่วนพ้ืนที่ห้องเรียนต่อนักเรียนต้องไม่น้อยกว่า 1.2 ตารางเมตรต่อนักเรียน 1 คน 
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   7) การจัดห้องเรียนต้องคํานึงถึงพ้ืนที่ต่อนักเรียน จํานวนรวมของนักเรียนแต่ละห้อง
ต้องไม่เกิน 40 คน 
   8) ถ้าใช้อาคารซึ่งมีอยู่แล้วมาดัดแปลงเป็นอาคารเรียน จะต้องปรับปรุงอาคารเรียน
ให้มีสภาพตามท่ีกําหนดใน 3), 4), 5) 
 ข้อ 6 นอกจากห้องเรียนแล้ว โรงเรียนต้องจัดให้ม ี
   1) ห้องบริการ เว้นแต่โรงเรียนน้ันเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอ่ืนๆ 
   2) ที่รับประทานอาหาร ต้องมีพื้นที่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน หรือจะใช้ห้องเรียน
เป็นที่รับประทานอาหารก็ได้แต่โรงเรียนจะต้องดูแลในเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดี 
   3) ห้องเตรียมอาหาร ต้องถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกําหนด 
   4) ห้องพยาบาล หรือมมุพยาบาล 
   5) ห้องนอนสําหรับนักเรียน ต้องจัดให้มีห้องนอนโดยสัดส่วนพ้ืนที่ต่อนักเรียนไม่น้อยกว่า 
1.2 ตารางเมตรต่อคน หรือจะใช้ห้องเรียนเป็นห้องนอนด้วยก็ได้ แต่ต้องจัดที่นอนและอุปกรณ์ตามข้อ 
1.2.3 
   6) ห้องส้วมให้ถือเกณฑ์ ดังน้ี 
   (1) นักเรียน 1-100 คน มี 1 ที่ต่อนักเรียน 25 คน 
       นักเรียน 101-600 คน มี 1 ที่ต่อนักเรียน 50 คน 
       นักเรียน 601 คนข้ึนไป มี 1 ที่ต่อนักเรียน 75 คน 
   (2) จะต้องรักษาความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีบังตาหรือประตูส้วมโดยไม่มีกลอนประตู 
หรือกุญแจติดที่ประตู และส้วมต้องอยู่ไม่ไกลจากห้องเรียนหรืออยู่ในห้องเรียน ถ้าส้วมอยู่นอกอาคารเรียน 
ทางเดินไปส้วมต้องมีหลังคากันแดดกันฝน 
   (3) ในกรณีที่โรงเรียนมีอาคารมากกว่า 1 ช้ัน จะต้องมีห้องส้วมทุกช้ัน 
 หมวด 5 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเตรียมความพร้อม 
 ข้อ 1 โรงเรียนต้องจัดให้มีครุภัณฑ์เคร่ืองใช้ ดังต่อไปนี้ 
   1) ครุภัณฑ์ประจําห้อง 
    (1) โต๊ะนักเรียนสูงจากพ้ืนถึงขอบโต๊ะ 45-50 เซนติเมตร จะเป็นโต๊ะเดี่ยวหรือ
โต๊ะหมู่ก็ได้ 
    (2) เก้าอ้ีนักเรียนสูง 25-30 เซนติเมตร 
    (3) กระดานสาํหรับคร ูสูงจากพ้ืนถึงขอบกระดานช่วงล่าง 60 เซนติเมตร กว้าง ยาว 
พอสมควรแล้วแต่ขนาดห้อง 
    (4) แผ่นป้ายติดผลงานนักเรียนที่นักเรียนใช้ได้สะดวก 
    (5) ตู้หรือช้ันสําหรับนักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรียนและของเล่น 
    (6) ที่เก็บเคร่ืองใช้ประจําตัวนักเรียน 
    (7) โต๊ะและเกา้อ้ีสําหรับครูทาํงาน ให้มีความสูงใกล้เคียงกับของนักเรียน 
    (8) ตู้หรือช้ันใส่เอกสาร อุปกรณ์ของโรงเรียน 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

20 
 

   2) เคร่ืองใช้ประจําห้องต่างๆ ให้มีดังต่อไปนี้ 
    (1) ที่รับประทานอาหาร ต้องมีโต๊ะสูงจากพ้ืนถึงขอบโต๊ะ 45-50 เซนติเมตร 
จะเป็นโต๊ะเด่ียวหรือโต๊ะหมู่ก็ได้ 
    (2) ห้องพยาบาลหรือมุมพยาบาล ต้องมียาสามัญประจําบ้าน เครื่องชั่ง นํ้าหนัก 
ที่วัดส่วนสูง สายวัด กระโถน ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้ายาง เครื่องเวชภัณฑ์สําหรับ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ได้แก่ ปากคีบ กรรไกร กระเป๋านํ้าร้อน และชามรูปไต รวมทั้งให้มีตู้ยา และ
ตู้เก็บเคร่ืองเวชภัณฑ์ของโรงเรียน 
    (3) ห้องนอน ถ้าพื้นห้องเป็นไม้ ให้ใช้เสื่อปูนอนได้ ถ้าพื้นห้องเป็นซีเมนต์ 
ให้มีที่รองนอน เช่น ที่นอนมีนวม หรือที่นอนฟองนํ้า และจัดให้มีหมอนแบนหรือหมอนผ้ารองศีรษะ 
    (4) ห้องนํ้า ต้องมีวางสบู่และขันนํ้า และราวแขวนผ้าเช็ดหน้า 
    (5) เบ็ดเตล็ด โรงเรียนต้องจัดให้มีสัญญาณบอกเวลาของโรงเรียน เสาธงและ
ธงชาติไทย รวมท้ังสิ่งสักการะทางศาสนา และพระบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานไว้ในที่อันควร 
   3) อุปกรณ์การเตรียมความพร้อม โรงเรียนต้องจัด ให้มีดังต่อไปนี้ 
    (1) สื่อ-วัสดุอุปกรณ์การเตรียมความพร้อม โรงเรียนต้องจัดให้มีตามบัญชีรายช่ือ 
สื่อ-วัสดุอุปกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด 
    (2) อุปกรณ์ เคร่ืองเล่นหรือของเล่น ในห้องเรียนต้องจัดให้มีตามรายช่ือ อุปกรณ์ 
เครื่องเล่น ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด 
 หมวด 6 บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 1 โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ให้จัดโรงเรียน
ให้มีมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ยกเว้นกรณี
เก่ียวกับสถานที่ ซึ่งกําหนดในข้อ 2.1, 2.5 และอาคารเรียน ซึ่งกําหนดไว้ในข้อ 20 ถ้าโรงเรียนใดได้รับ
อนุญาตให้ใช้อยู่แล้ว ให้ใช้ต่อไปได้ แต่ถ้าขอจัดต้ังใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี 
 ข้อ 2 สําหรับโรงเรียนที่จัดช้ันอนุบาลอยู่แล้ว ให้เทียบช้ันดังน้ี 
  ช้ันอนุบาลปีที่ 2 เดิม เท่ากับช้ันหรืออนุบาลปีที่ 3 ตามระเบียบน้ี 
  ช้ันอนุบาลปีที่ 1 เดิม เท่ากับช้ันหรืออนุบาลปีที่ 2 ตามระเบียบน้ี 
  ช้ันเด็กเล็ก ช้ันระดับปฐมวัย หรือช้ันที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งได้รับนักเรียนอายุ 3 ปี 
ให้เทียบเป็นช้ันอนุบาล 1 ตามระเบียบ 
 ข้อ 3 สําหรับพ่ีเลี้ยงที่ยังไม่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กําหนด ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้ได้รับการอบรมให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษา 2532 
 จากระเบียบว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย พ.ศ.2531 โรงเรียนเอกชน
ต้องถือปฏิบัติ เพ่ือเป็นการควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และ
ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
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2.3 ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 
 
 2.3.1 ปัจจัยด้านมาตรฐานและคณุภาพของโรงเรียนเอกชนทีพ่ึงประสงค ์
 พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ (2542, หน้า 5) ได้กล่าวถึงบทบาทของโรงเรียนเอกชนว่า โรงเรียน
เอกชนน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ปกครองเพราะฉะน้ันการเรียนการสอนก็ควรจะเป็นการเรียนการสอน
ที่ค่อนข้างจะก้าวหน้า หรือคุณภาพสูง และสุรัฐ ศิลปะอนันต์ (2542, หน้า 8) กล่าวว่า การศึกษาเอกชน
จะมีบทบาทมากย่ิงขึ้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจะยังคงมีบทบาทในการกํากับดูแล 
ตรวจสอบประเมินผล และให้การสนับสนุนทรัพยากรและวิชาการให้การศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน 
จากความเห็นดังกล่าวของนักการศึกษาได้ให้ความสําคัญต่อโรงเรียนเอกชน และเน้นที่คุณภาพของ
โรงเรียนเป็นสําคัญ  
 คุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่พึงประสงค์ มีหลักการและแนวคิด ดังน้ี
(กรรณิการ์ ภิญญาคง, 2549, หน้า 1-4) 
  1) โรงเรียนเอกชนเป็นองค์กรทางสังคมองค์กรหน่ึงที่มีภาระหน้าที่ให้บริการทางการศึกษา 
ซึ่งควรจะต้องรับผิดชอบทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของบริการดังกล่าวที่ตนจัดเพราะการศึกษา
ถือกันว่าเป็นบริการ สาธารณะ (public goods) ที่มีผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อผู้รับบริการและสังคม
โดยรวม ดังน้ันโรงเรียนเอกชนที่ดีควรจะเป็นโรงเรียนที่สามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) การศึกษาที่มีคุณภาพ หรือคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบรรลุผลในการสร้างหรือ
พัฒนาพฤติกรรมความเป็นคนที่สมบูรณ์ทุกด้านให้แก่บุคคล ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากความเช่ือที่ว่าการศึกษา
คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    คุณภาพของโรงเรียนจึงควรจะครอบคลุมภารกิจของโรงเรียนในทุกด้านที่สามารถ
ทําให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของการศึกษากําหนดไว้รวมทั้ง
มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  3) การทําภารกิจจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นการทํางานเชิงระบบ คือมีตัวป้อนเช่น
ผู้เรียน บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีกระบวนการที่เป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างตัวป้อนต่างๆ 
ให้เกิดการทํางานที่เรียกว่าการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานอ่ืนๆ ในโรงเรียน เพ่ือไปสู่
เป้าหมายขององค์กร และมีผลผลิต เช่น การเรียนรู้หรือพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน เป็นต้น 
ฉะนั้น คุณภาพของโรงเรียนจึงน่าจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้คัดสรรมาให้เป็นกรอบหรือแนวทางพัฒนาสําหรับ
โรงเรียนเอกชน 7 ด้าน ดังน้ี 
   (1) ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน 
   (2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
   (3) บุคลากร 
   (4) ทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
   (5) การจัดการ การบริหาร 
   (6) กิจการนักเรียน นักศึกษา 
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   (7) สัมฤทธิผลของผู้เรียน 
 โดยแต่ละเรื่องมีความหมายและขอบข่ายความสําเร็จที่ต้องการ เป็นเกณฑ์คุณภาพและตัวช้ี
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 เกณฑ์คุณภาพ หมายถึง ขอบข่ายความสําเร็จของข้อกําหนดของลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ 
 ตัวช้ีคุณภาพ หมายถึง ตัวแปร หรือปรากฎการณ์ที่บ่งบอกถึงสิ่งที่จะทําการวัดในแต่ละเกณฑ์
คุณภาพ 
 การกําหนดเกณฑ์และตัวช้ีคุณภาพของโรงเรียนเอกชนอาศัยหลักการ ดังน้ี 
   1) โรงเรียนซึ่งแม้จะแตกต่างหลากหลาย แต่ละโรงเรียนต่างก็สามารถดีได้เท่าๆ กัน 
ฉะนั้นในการตัดสินจะต้องดูที่ว่าโรงเรียนพยายามจะทําให้สําเร็จอะไร (striving to achieve) และ
ขอบเขตที่สนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน สังคม ซึ่งคือขอบข่าย (extent) และความพอเพียง 
(adequacy) ของการทําหน้าที่ หรือประโยชน์ของเร่ืองน้ันๆ 
   2) คุณภาพเป็นสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาได้ ฉะนั้นเกณฑ์และตัวชี้คุณภาพต้องมีลักษณะ
เป็นพลวัตร และมีความเป็นกลางที่ทุกโรงเรียนสามารถนําไปใช้ได้ 
 เกณฑ์คุณภาพและตัวช้ีคุณภาพ 
 ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน 
   ปัจจัยที่ 1 ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน 
    ปรัชญาของโรงเรียน หมายถึง แนวคิด หรือเจตจํานงของโรงเรียนที่จะจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมุ่งไปในทิศทางใด หรือต้องการให้เกิดผลสุดท้ายในรูปแบบใด 
    เป้าหมายของโรงเรียน หมายถึง สิ่งที่จะทําให้สําเร็จ หรือผลสุดท้ายที่โรงเรียน
ประสงค์จะให้เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 เกณฑ์ที่ 1 ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนเหมาะสม และใช้เป็นเครื่องช้ีนําการดําเนินงาน
ของโรงเรียนได้ 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
   1) ปรัชญามีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ของชาติ สนองความต้องการของชุมชน และสังคมอย่างต่อเน่ือง และมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
ให้เกิดแก่ผู้เรียน 
   2) เป้าหมายมุ่งเน้นผลถาวรที่แท้จริงที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างสมดุลรอบด้าน รวมทั้ง
เน้นประสิทธิภาพ และความคุม้ค่าของการจัดการศกึษาแต่ละระดับ หลกัสตูรประเภทวิชา และสาขาวิชา 
    3) มีแนวดําเนินงานหรือแผนที่ดีรองรับปรัชญา และเป้าหมายของโรงเรียน 
    4) บุคลากรในโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้าใจปรัชญาและเป้าหมายของ
โรงเรียนตรงกัน 
 ปัจจัยที่ 2 หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย 
  หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสําหรับเด็ก ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลุถึงหลักการและจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา 
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 กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์และกิจกรรมในลักษณะของ
การเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และความสามารถของเด็กแต่ละคน 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 เกณฑ์ที่ 1 จัดประสบการณ์และกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุล และสอดคล้องกับหลักสูตร 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
  1) มีแผนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมและครอบคลุมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับหลักสูตร 
  2) มีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับแผนการจัดประสบการณ์ 
  3) มีการวิเคราะห์สภาพเด็กเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  4) มีการใช้สื่อเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรม เน้ือหา และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
  5) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  6) มีการนิเทศการจัดกิจกรรม 
 เกณฑ์ที่ 2 ประเมินพัฒนาการทุกด้าน โดยวิธีที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
  1) มีการประเมินพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก
ได้เหมาะสมกับวัยเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  2) มีการนําผลการประเมินพัฒนาการทุกด้านไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ปัจจัยที่ 3 บุคลากร 
 บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนหรือผู้ปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ 
ในโรงเรียน ปัจจัยน้ีถือว่าสําคัญที่สุดขององค์กร องค์กรใดถ้ามีบุคลากรที่มีคุณภาพและทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรน้ันสามารถพัฒนาได้เจริญรุ่งเรือง ประสบผลสําเร็จบรรลุตามปรัชญาและ
เป้าหมายขององค์กร 
 เกณฑ์ที่ 1 ผู้บริหารเป็นผู้นําระดับมืออาชีพ 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
  1) มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จในการทํางาน 
  2) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี 
 เกณฑ์ที่ 2 ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
  1) มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องและเพียงพอกับสาขาวิชาที่สอน 
  2) ปฏิบัติตนสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  3) มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
 เกณฑ์ที่ 3 บุคลากรสนับสนุนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
  1) มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับงานที่ได้มอบหมาย 
  2) มีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จในการทํางานเพ่ือองค์กร (โรงเรียน) 
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 ปัจจัยที่ 4 ทรพัยากรเพ่ือการเรียนการสอน 
 เกณฑ์ที่ 1 จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ สถานที่ฝึกปฏิบัติ และ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
   1) มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและมีการดูแลบํารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
   2) มีห้องสมุด มุมหนังสือ ศูนย์วิชาการพร้อมเอกสาร และตําราเหมาะสมและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
   3) มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอเหมาะสม 
   4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนและให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ 
 เกณฑ์ที่ 2 จัดสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และนวัตกรรมท่ีมีคณุภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
   1) มีระบบการจัดหาและรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
   2) มีการบริการและส่งเสริมการใช้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
 เกณฑ์ที่ 3 จัดระบบการเงินที่ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
   1) มีแผนการใช้เงินที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   2) มีการใช้เงินตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) มีการตรวจสอบและรายงานด้านการเงินอย่างเป็นระบบ 
 เกณฑ์ที่ 4 จัดระบบข้อมูล เครือข่ายการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
   1) มีการจัดทําและพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนและพัฒนาการเรียนรู้ 
   2) มีการให้บรกิารข้อมูลและสารสนเทศอยา่งทั่วถึงและทันต่อความต้องการ 
   3) มีการสร้างความสัมพันธ์ และได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น บ้าน 
สมาคม ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ 5 การจัดการ การบริหาร 
 การจัดการ การบริหาร หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่บริหารโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ (คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดการประหยัดหรือสิ้นเปลืองน้อยที่สุด และหรือ
ได้ผลมากที่สุด) และมีประสิทธิผล (คํานึงถึงความสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้) สามารถ
ตรวจสอบ และพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
 เกณฑ์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
   1) มีโครงสร้างการบริหารชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและระดับการศึกษาของโรงเรียน 
   2) มีคู่มือ แนวปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรครบถ้วนทุกฝ่าย 
   3) มีธรรมนูญโรงเรียน แผนปรับปรุงโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
   4) มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
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   5) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 เกณฑ์ที่ 2 สร้างบรรยากาศอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
   1) มีการทํางานเป็นทีม เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ 
   2) เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถเป็นผู้นํา โดยสามารถผลัดเปลี่ยนการเป็นผู้นํา 
ผู้ตามท่ีดีได้ 
 เกณฑ์ที่ 3 มีระบบการกํากับ ตรวจสอบ และรายงานคุณภาพภายในที่เหมาะสม 
 ตัวช้ีคุณภาพ 
   1) มีการกําหนดขอบข่าย สาระ การกํากับ ตรวจสอบและจุดเน้นการพัฒนาของ
โรงเรียนชัดเจน เน้นการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า (ความคุ้มค่า หมายถึง 
กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์เต็ม และตรงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ) 
   2) บุคลากรและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้าใจ และดําเนินการตามระบบได้ 
   3) มีการเสนอรายงานการตรวจสอบคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง 
 ปัจจัยที่ 6 กิจการนักเรียน นักศึกษา 
 กิจการนักเรียน นักศึกษา หมายถึง การดําเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร สวัสดิการ 
การปกครอง และกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เกณฑ์ที่ 1 จัดบริการและสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้เรียนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและ
จิตใจให้เหมาะสมกับวัย 
 2.3.2 เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพื่อรบัรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัย 
 เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับปฐมวัยของ สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ประกาศใช้หลักสูตรระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และปรับปรุงเป็นหลักสูตรการศึกษา
ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2546 เพื่อให้หน่วยงานทุกสังกัด โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กประเภทต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําหลักสูตรน้ีไปใช้ได้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเด็ก
และสภาพท้องถิ่น  
  เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาระดับปฐมวัยน้ันได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 
และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 รวมทั้งได้กําหนด
เกณฑ์การประเมินที่ให้รายละเอียดในการตัดสินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการประเมินสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย มีขอบข่ายการประเมิน 5 ด้าน แต่ละด้านมีคําอธิบาย หัวข้อพิจารณา แนวทางการให้ระดับ
คุณภาพ วิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูล โดยผู้วิจัยได้นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553, หน้า 2-15) 
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 ด้านท่ี 1 ผลพฒันาการของเด็ก 
 1) พัฒนาการด้านร่างกาย  

    พัฒนาการด้านร่างกาย หมายถึง การที่เด็กมีผลการพัฒนานํ้าหนัก และส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการและสมรรถภาพเหมาะสม
ตามวัย มีความคล่องตัวและว่องไวต่อการเดิน การว่ิง การหยิบจับ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ
เป็นไปอย่างดี การควบคุมและบังคับการทรงตัวได้ดี (กล้ามเน้ือเล็ก กล้ามเน้ือใหญ่ ประสานสัมพันธ์กันดี) 
มีสุขภาพโดยรวมแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยบ่อย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย รับประทานอาหาร
ที่เป็นประโยชน์ นอนหลับ พักผ่อนอย่างเพียงพอและเป็นเวลา เด็กมีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพอนามัย 
เช่น ล้างหน้า แปรงฟัน ใช้ห้องนํ้า ห้องส้วม เก็บที่นอน รักษาความสะอาด รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 
และรู้จักรักษาความปลอดภัยของตนเอง 

 2) พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
    พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ หมายถึง การที่เด็กมีอุปนิสัย บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ 
โดยแสดงออกถึงความร่าเริง ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความสุข มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้ อื่น 
รักการออกกําลังกาย รักดนตรี และช่ืนชมศิลปะ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นใจในตนเอง 
และกล้าแสดงออก แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย เช่น โกรธหรือเสียใจก็ร้องไห้ ดีใจก็ย้ิม
หัวเราะ มีความอดทน รู้จักการรอคอย ฯลฯ 

 3) พัฒนาการด้านสังคม  
    พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง การท่ีเด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รับผิดชอบตนเอง
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เช่น แต่งตัวได้ ใส่รองเท้าได้ รับประทานอาหาร แล้วรู้จักเก็บจาน 
เล่นแล้วรู้จักเก็บของเข้าที่ เป็นต้น สามารถเล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข รู้จัก
เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มและของช้ันเรียน ทําตามข้อตกลงของช้ันเรียน 
ทิ้งขยะ ในที่ที่จัดไว้ รวมถึงแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืนตามโอกาส 

  4) พัฒนาการด้านสติปัญญา  
    พัฒนาการทางด้านสติปัญญา หมายถึง การท่ีเด็กมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร
ได้เหมาะสมกับวัย บอกความต้องการของตนเองได้ ต้ังคําถามโดยใช้คําว่า อะไร ทําไม สนทนา หรือ
เล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถสังเกตและเปรียบเทียบ เช่น รู้จักจําแนก และจัดหมวดหมู่ของสิ่งของ
ได้รู้จักค่าและจํานวน รู้จักนํ้าหนักและรูปร่าง รูปทรง เวลา รู้จักการ คาดคะเน สามารถคิดแก้ปัญหา 
และตัดสินใจได้เหมาะสมกับวัยจากการเล่น การกระตุ้นของครู และจากชีวิตประจําวัน เช่น เมื่อต้องการ
ขับถ่ายหรือไม่สบายสามารถบอกครูได้ เป็นต้น รวมถึงการที่เด็กมีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เช่น สามารถเล่าเรื่อง วาดภาพ อธิบายจินตนาการของตนเองได้ เป็นต้น 
 สรุป ผลพัฒนาการของเด็ก หมายถึง การประเมินพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
พัฒนาการในด้านของร่างกาย เด็กมีการพัฒนานํ้าหนัก และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เหมาะสมตามวัย มีสุขภาพโดยรวมแข็งแรง ด้านของอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ เด็กแสดงออกถึงความร่าเริง 
ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ด้านของสังคม ได้แก่ 
เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเล่นและทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข และ
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ด้านของสติปัญญา ได้แก่ เด็กมีความสามารถในการใช้ ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ 
และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 ด้านท่ี 2 การบริหารงานวิชาการ  
 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาพัฒนา หลักสูตร
อย่างเป็นระบบ นับต้ังแต่การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาหลักสูตร การดําเนินการ การกํากับ ติดตาม 
และประเมินผลการใช้หลักสูตร การนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรจนได้หลักสูตร
สถานศึกษา ที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น 

 2) การจัดทําแผนและการจัดประสบการณ์  
   การจัดทําแผนและการจัดประสบการณ์ หมายถึง การที่สถานศึกษามีการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา หลักการ และจุดมุ่งหมายหลักสูตร 
สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมความเป็นไทย และเอื้อต่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
ลักษณะแผนการจัดประสบการณ์ต้องจัดในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น จัดกระบวนการพัฒนาเด็ก 
บนพ้ืนฐานความเช่ือที่ว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ โดยคํานึงถึงพัฒนาการความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ทั้งในด้านวิธีการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ ความต้องการและความสนใจ (เด็กมีโอกาสเลือกและ
ตัดสินใจตามความสนใจ) มุ่งเน้นให้มีความสมดุล และมุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
  3) การประเมินพัฒนาการของเด็ก  
   การประเมินพัฒนาการของเด็ก หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ 
สรุปความก้าวหน้าของเด็กอย่างเป็นระบบ เป็นรายบุคคล ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ได้แก่ 
พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา การเก็บข้อมูล ใช้วิธีการ
สังเกตและจดบันทึก เน้นการประเมินตามสภาพจริง (ไม่ใช้การทดสอบ) และมีการนําผล การประเมิน
มาใช้ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 
  4) การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  
   การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง การที่สถานศึกษาจัดให้มีสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางกายภาพ เช่น แหล่งการเรียนรู้ สื่อ พื้นที่ และมุมประสบการณ์ ฯลฯ และทางจิตภาพ เช่น 
บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก ครูกับครู เป็นต้น 
  5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
   การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การท่ีสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคน 
เพ่ือเสริมสร้างวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การสนใจใฝ่รู้ รักธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมไทย 

 สรุป การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การประเมินในด้านต่างๆ เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ
ซึ่งครอบคลุมในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ การท่ีสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
ปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่น การจัดทําแผนและการจัดประสบการณ์ 
คือ สถานศึกษามีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปรัชญา หลักการ 
และจุดมุ่งหมายหลักสูตร สภาพแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบบูรณาการ การประเมินพัฒนาการ
ของเด็ก คือ กระบวนการเก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สรุปความก้าวหน้าของเด็กอย่างเป็นระบบ 
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เป็นรายบุคคล ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ คือ สถานศึกษาจัดให้มี 
สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางจิตภาพ และด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ สถานศึกษา
จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคน เพ่ือเสริมสร้างวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ การสนใจใฝ่รู้  
 ด้านท่ี 3 การบริหารการจัดการ  

 1) การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  
   การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่กําหนด โดยสถานศึกษาต้องจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปี
สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพ ของท้องถิ่นและสถานศึกษา 
มีการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 

 2) งานธุรการ การเงิน และพัสดุ  
   การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ หมายถึง สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
งานธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
  3) งานอาคารสถานที ่
   การบริหารงานอาคารสถานที่ หมายถึง การท่ีสถานศึกษาจัดดําเนินการให้อาคารเรียน 
สถานที่ทุกแห่ง (ห้องเรียน ห้องนํ้า ห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ) สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
(มีรั้วรอบขอบชิด) อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง และจัดสถานที่ให้เด็กได้ทํากิจกรรมและเคลื่อนไหว 
เหมาะสมท้ังเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม อุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร (ช้ันหนังสือ 
ของเล่น ฯลฯ) รอบบริเวณ (สนามเด็กเล่น ฯลฯ) หรือมุมกิจกรรมต่างๆ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และ
มีปริมาณเพียงพอ มีระบบการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ไฟฟ้า นํ้าประปา อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบการป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมนํามาใช้
การได้ ตลอดเวลา 
  4) การให้บริการแก่เด็ก  
   การให้บริการแก่เด็ก หมายถึง การที่สถานศึกษาเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก 
เช่น นํ้าด่ืม อาหารกลางวัน อาหารว่าง นม เป็นต้น ซึ่งจะต้องถูกสุขลักษณะ ถูกหลักโภชนาการ และ
เพียงพอกับจํานวนเด็ก มีการให้บริการตรวจสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เช่น การตรวจสุขภาพฟัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เป็นต้น หากพบว่าสุขภาพเด็กไม่ดี รีบแจ้ง 
ผู้ปกครองเพ่ือให้การรักษาแก่เด็กอย่างทันท่วงที มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็ก เช่น 
มีครู ผู้ดูแลเด็ก หรือพ่ีเลี้ยงเด็ก ดูแลด้านหน้าและรอบบริเวณสถานศึกษาตลอดเวลา ฯลฯ มีการให้
ความช่วยเหลือเด็ก ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมกับความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล เช่น 
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า สมาธิสั้น เป็นต้น 

 สรุป การบริหารการจัดการ หมายถึง การประเมินในด้านการบริหารการจัดการ
ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา คือ สถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจัดการภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติงานประจําปีสอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายในการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงาน
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ธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ คือ มีการบริหารจัดการงานธุรการ การเงิน พัสดุครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่ คือ สถานศึกษาจัดดําเนินการ 
ให้อาคารเรียน สถานที่ทุกแห่ง (ห้องเรียน ห้องนํ้า ห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ) สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัยและมีปริมาณเพียงพอ และด้านการให้บริการแก่เด็ก คือการให้บริการในด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่เด็ก เช่น นํ้าด่ืม อาหารกลางวัน อาหารว่าง นม เป็นต้น ซึ่งจะต้องถูกสุขลักษณะ 
ถูกหลักโภชนาการ และเพียงพอกับจํานวนเด็ก มีการให้บริการตรวจสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 ด้านท่ี 4 บุคลากรและการบริหารบคุลากร  
   1) คุณลักษณะของผู้บริหาร  

    คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
ในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นํา มีความเป็นประชาธิปไตย 
ยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

   2) คุณลักษณะของครู/ผู้ดูแลเด็ก  
    คุณลักษณะของครู/ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง ครู/ผู้ดูแลเด็กต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความเข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก สามารถนําความรู้ความเข้าใจมาส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
เป็นรายบุคคล มีทักษะในการจัดประสบการณ์/กิจกรรม เข้ากับผู้เรียนได้ มีความสามารถในการจัด
ช้ันเรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบในหน้าที่ 
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีการพัฒนาตนเอง 
   3) คุณลักษณะของบุคลากรอ่ืน  
    คุณลักษณะของบุคลากรอื่นในสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรอื่น นอกเหนือจาก
ผู้บริหารและครู/ผู้ดูแลเด็ก (เช่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน นักการภารโรง พ่อค้า แม่ค้าในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง เป็นต้น) ต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา และการดูแลเด็กระดับปฐมวัย 

   4) การบริหารงานบุคคล  
    การบริหารงานบุคคล หมายถึง การท่ีสถานศึกษาจัดโครงสร้างและกําหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางานอย่างสมํ่าเสมอ 
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากรทุกฝ่าย และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และ
ทั่วถึง 
 สรุป บุคลากรและการบริหารบุคลากร หมายถึง การประเมินในด้านคุณลักษณะของบุคลากร
ในสถานศึกษาและบุคคลที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร คือ ผู้บริหารต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษา มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นําเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสถานศึกษา ครู/ผู้ดูแลเด็ก ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักสูตร จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก สามารถนําความรู้ความเข้าใจมาส่งเสริมและพัฒนาเด็ก มุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบ ในหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีการพัฒนา
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ตนเอง บุคลากรอ่ืน เช่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน นักการภารโรง พ่อค้า แม่ค้าในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการบริหารงานบุคคล สถานศึกษาต้องมีการจัดโครงสร้างและกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
อย่างชัดเจน จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนางาน อย่างสมํ่าเสมอ 

 ด้านท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผูป้กครองและชุมชน  
   1) การให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชน  
    การให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง สถานศึกษาจัดให้มีการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองและชุมชนเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก มีบริการให้ยืมหนังสือ สื่อการเรียนรู้ ของเล่น ฯลฯ 
แก่ผู้ปกครอง นําไปใช้กับบุตรหลานในครอบครัว เป็นศูนย์/แหล่งบริการทางวิชาการ เช่น เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานฝึกสอน ทําวิจัย แหล่งค้นคว้าความรู้เก่ียวกับเด็ก ฯลฯ 

   2) ความร่วมมอืระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
   ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง การที่สถานศึกษา
จัดให้มีการจัดประชุมครูและผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบ้านกับสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) ได้รับการช่วยเหลือและ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การดูแลหรือจัดทําอาหาร
กลางวัน การจัดทําสื่อการเรียนรู้หรือเคร่ืองเล่นให้เด็ก การได้รับความร่วมมือจากวัด พิพิธภัณฑ์ 
ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ เป็นแหล่งความรู้ให้แก่เด็ก การร่วมมือระหว่างสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล 
ในการดูแลเด็ก ฯลฯ ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุนชนในการพัฒนา
สถานศึกษา เช่น การป้องกันอัคคีภัย (จากหน่วยดับเพลิง) การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 
(จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นต้น มีการติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองอย่างสมํ่าเสมอ เช่น จดหมาย วารสาร แผ่นพับ/ ใบปลิว 
เสียงตามสาย ฯลฯ 
  สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง การประเมิน
เก่ียวกับความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ประกอบด้วย การให้บริการแก่
ผู้ปกครองและชุมชน คือ สถานศึกษาจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชนเก่ียวกับการอบรม
เลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครอง นําไปใช้กับบุตรหลานในครอบครัว เป็นศูนย์/แหล่งบริการทางวิชาการ 
ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน คือ สถานศึกษาจัดให้มีการจัดประชุม
ครูและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน
กับสถานศึกษา ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุนชนในการพัฒนาสถานศึกษา 
และมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองอย่างสมํ่าเสมอ  
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 3) มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
 4) มีเวลาไม่เพียงพอ 
 5) มีการฝึกอบรมท่ีไม่ดี 
 มีความปรารถนาอยากได้มากเกินไป (too many desires) โดยปกติผู้ตัดสินใจเลือก

ไม่เคยหมดความต้องการอยากได้เลย ผู้ตัดสินใจเลือกมีแค่ต้องการอยากได้มากขึ้นและดีกว่าเดิม
ทั้งในแง่ความหลากหลายของชนิดและรูปแบบที่มีให้เลือกมากขึ้น แม้ว่าสังคมของเราจะสามารถ
จัดหามาเสนอให้ผู้ตัดสินใจเลือกได้มากขึ้นกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลา แต่ปริมาณจํานวนสิ่งที่ต้องเลือก
กลับทําให้ประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกลดลงการวางแผนโดยรวมท้ังหมดจะทําให้ผู้ตัดสินใจเลือก
ทราบถึงวิธีการที่จะจัดลําดับความสําคัญของการตัดสินใจที่มีอยู่มากมายได้ การตัดสินใจเลือกสามารถ
จัดแยกออกตามลําดับของความจําเป็นเร่งด่วนหรือความสําคัญได้ ดังน้ันการตัดสินใจบางอย่างสามารถ
เลื่อนออกไปได้ หรือเอาไปใช้ตัดสินใจในอนาคตเมื่อบุคคลสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้มากข้ึนได้ 

 2.4.3 ขั้นตอนในกระบวนการการตัดสินใจเลือก  
 ผู้ตัดสินใจเลือกเป็นผู้ที่มีความคิดและการกระทําการตัดสินใจเลือกถือว่าเป็นกิจกรรมปกติ 

ผู้ตัดสินใจเลือกทําการแก้ไขปัญหาตามลําดับเหตุการณ์ แต่ว่าในแต่ละขั้นตอนน้ันจะเป็นการพยายาม
ทําเพ่ือที่ต้องการลดความเสี่ยง ผู้ตัดสินใจเลือกอาจมีการใช้ลําดับขั้นตอนการตัดสินใจเลือกที่จะให้
ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดหรือการเลือกแบบเป็นนิสัย หรือการเลือกแบบฉับพลันหรือการตัดสินใจ
เลือกที่มุ่งเน้นสังคม และอ่ืนๆ เป็นต้น ที่อาจทําให้ต้องปรับปรุงขั้นตอนการตัดสินใจเลือก หรือทําให้
ขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกสั้นลงได้ และในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่ผู้ตัดสินใจ
เลือกสามารถกระทําการตัดสินใจเลือกได้โดยการค้นพบทางออกของปัญหาที่เป็นที่ยอมรับได้สําหรับ
การเลือกที่ซับซ้อนของบุคคล รายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการตัดสินใจเลือกมีดังน้ี 
   1) การเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ (problem recognition) 

   ในขั้นของการเล็งเห็นปัญหา/การตระหนักถึงความต้องการ ผู้ตัดสินใจเลือก
จะมีปัญหาเก่ียวข้องกับการรับรู้ถึงการมีไม่เพียงพอหรือไม่มี เป็นข้ันที่ผู้ตัดสินใจเลือกต้องพิจารณาถึง
ที่จะต้องเลือก การเลือกไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าผู้ตัดสินใจเลือกไม่สามารถรับรู้ถึงความต้องการ
โดยเฉพาะเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมีหรือเพิ่มจากที่มีอยู่ ซึ่งอาจเป็นที่มีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านร่างกายหรือด้านจิตใจก็ได้ ในขั้นของการเล็งเห็นปัญหาจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญ 2 ประการคือ 

  (1) การเกิดขึ้นของปัญหา (how consumer problem can arise) การเกิดขึ้น
ของปัญหาจะทําให้ผู้ตัดสินใจเลือกได้เล็งเห็นปัญหาอันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือบําบัด 
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวบการตัดสินใจเลือก ปัญหาสามารถเกิดข้ึนได้จากสาเหตุต่างๆ ดังน้ี 

  ก. การหมดไปของสิ่งที่มีอยู่ หลายอย่างเมื่อมีการเลือกและหมดไปก็จะมี
การเลือกมาทดแทนเป็นเรื่องปกติ เมื่อมีการใช้หมดไปก็จะมีการเลือกมาทดแทนเป็นเรื่องปกติ 
เมื่อมีการใช้หมดไปทําให้เกิดการรับรู้ปัญหาที่ต้องมีการบําบัด 

  ข. ผลของการแก้ไขปัญหาในอดีตอาจนําไปสู่การเกิดปัญหาใหม่ได้  
  ค. สภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนไป เช่น การให้กําเนิดบุตรอาจเป็นผลทําให้

เกิดปัญหาที่จะต้องตอบสนองความต้องการสําหรับอาหารเด็ก เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่
การเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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เป็นผลทําให้ความปรารถนาในความต้องการสําหรับครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยความต้องการ
ของเด็กๆ ในครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คาดหวังของเขาจะย่ิงมีมากข้ึนเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ 
และจะมีผลกระทบต่อครอบครัวโดยส่วนรวมด้วย รวมท้ังการย้ายทํางานของสมาชิกในครอบครัว
ก็อาจนําไปสู่การหาการบ้านใหม่ได้ น่ันคือสภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนไปทําให้เกิดการเล็งเห็นปัญหา
ที่แท้จริง 

 ง. การคาดหวังทางการเงินหรือฐานะการเงินที่แท้จริง หรือการเปลี่ยนแปลง
ในฐานะการเงินที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ถึงถึงสภาวะความต้องการปรารถนาอยากได้โดยการคาดหวังว่า
ฐานะทางการเงินจะดีขึ้นกว่าเดิมของครอบครัวในวัยหนุ่มสาวอาจมีความสําคัญมากต่อการรับรู้ปัญหา
ของความต้องการในพวกที่มีราคาสูงข้ึนได้  

 จ. การแก้ปัญหาหน่ึงอาจนําไปสู้การเกิดปัญหาอ่ืนได้  
 ฉ. ผลการเปลี่ยนกลุ่มอ้างอิงอาจนําไปสู่การเล็งเห็นปัญหาใหม่ได้ เช่น 

เมื่อสมาชิกในกลุ่มอ้างอิงมีการเลือกใดหนึ่ง อาจทําให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มรู้สึกน้อยหน้า
จนทําให้ต้องมีการเลือกที่เหมือนกันได้หรือมีความปรารถนาที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอ้างอิงใหม่
ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้ตัดสินใจเลือกเกิดตระหนักถึงความต้องการแบบใหม่ที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ทางสถานะ
ที่จําเป็นที่จะทําให้เกิดการยอมรับในกลุ่มอ้างอิงใหม่น้ันได้ 

 ช. วิธีการหรือความพยายามทางการตลาดต่างๆ เช่น การโฆษณา การจัดแสดง 
ณ จุดเลือก และการขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นต้น มักจะชี้ให้ผู้ตัดสินใจเลือกได้เห็นว่าความพอใจ
ที่ได้รับจากความพึงพอใจ ฉะนั้น วิธีการหรือความพยายามทางการตลาดต่างๆ ที่ธุรกิจใช้แล้ว
ประสบความสําเร็จอาจทําให้ผู้ตัดสินใจเลือกตระหนักถึงความต้องการในสิ่งใหม่ๆ ที่ต้องการแสวงหา
ซึ่งความพอใจน่ันคือ การเล็งเห็นปัญหาใหม่ที่ผู้ตัดสินใจเลือกต้องมาทางบําบัด 

 (2) ประเภทของปัญหาการเลือก (type of purchase problems) ปัญหาสามารถ
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ  ได้ 3 ประเภทคือ 

 ก. ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ (product problem) ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับ
การเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะของโรงเรียน เช่น หลักสูตร หรือณวัตกรรมใหม่ๆ ที่โรงเรียน
นํามาจัดการเรียนการสอนอาจเป็นจุดเด่นในเรื่องณวัตกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนเลือกนํามาใช้
เพ่ือเป็นเอกลัษณ์ของโรงเรียนนั้นๆ  

 ข. ปัญหาสถานที่ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาอยู่ (store related product) 
จะเป็นปัญหาที่เก่ียวกับการเลือกโรงเรียน  

 ค. ปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการเลือก (method of purchase) คือ
ปัญหาทั้งหลายที่เก่ียวกับเร่ืองเวลาที่ใช้ไปในการเลือก ประเภทของพาหนะในการเดินทาง จํานวนคร้ัง
ของการเดินทาง ระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง และอื่นๆ เป็นต้น ผู้ตัดสินใจเลือกจะต้องกระทํา
การตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับปัญหา 3 ด้านที่กล่าวมาเป็นส่วนใหญ่สําหรับการเลือกใดๆ ก็ตามปัญหา
การเลือกเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นซ้ําอีกตลอดเวลาในกระบวนการเลือกเสมอ 
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 2) การแสวงหาข้อมูล (search for information) 
 เมื่อผู้ตัดสินใจเลือกมีการรับรู้ถึงปัญหา ผู้ตัดสินใจเลือกจะอยู่ในฐานะท่ีจะต้อง

จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นน้ัน การเลือกที่จะกระทําแก้ไขปัญหาจึงขึ้นอยู่กับการมีข้อมูลที่เพียงพอ 
ดังน้ันการแสวงหาข้อมูลจึงเป็นขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการการตัดสินใจเลือก การแสวงหาข้อมูล
จะเป็นการทําให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตัดสินใจเลือก และเน่ืองจาการแสวงหาข้อมูลจะเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมที่ต้องทําเปิดเผย (overt activity) ฉะนั้นที่เราพูดว่าเป็นพฤติกรรมผู้ตัดสินใจเลือกจริงๆ แล้วก็คือ 
พฤติกรรมการแสวงหา (search behavior) น่ันเอง การแสวงหาข้อมูลในขั้นที่ 2 ของกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกน้ีเป็นการค้นหาข้อมูลที่เจาะจงเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหามากกว่าจะเป็นการแสวงหา
ข้อมูลทั่วๆ ไป ซึ่งข้อมูลที่ผู้ตัดสินใจเลือกค้นหาจะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประเภทของโรงเรียน 
ทําเลท่ีต้ัง และวิธีการที่ใช้ในการเลือก 

 ความสําคัญของการค้นหาข้อมูล (importance of consumer search) การแสวงหา
ข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อต้องการให้ได้มาซึ่ง เมื่อการแสวงหากระทําอย่างมีประสิทธิภาพ น่ันคือ ผู้ตัดสินใจ
เลือกจะเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการมากย่ิงขึ้น และเหล่าน้ีก็ได้มาโดยเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเวลา 
ความพยายามในการให้ได้มา และเงินจํานวนน้ันน้อยลงได้ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการค้นหาข้อมูล
จะเป็นได้ทั้งตัวผู้ตัดสินใจเลือกเป็นหลัก 

 สําหรับผู้ตัดสินใจเลือกจะได้รับประโยชน์จากความรู้ของการแสวงหาหลายประการคือ 
(1) ความรู้จากความพยายามของโรงเรียนที่ได้รับจะช่วยให้ผู้ตัดสินใจเลือกได้รู้จักโรงเรียนที่เข้าไป
เก่ียวข้องได้ เช่น การโฆษณา และการขายโดยใช้บุคคลทําให้ผู้ตัดสินใจเลือกมีการปฏิบัติตอบ (reaction) 
ต่อแรงพยายามเหล่านี้ได้ดีกว่า (2) ความรู้ที่ได้จากกระบวนการแสวงหาข้อมูลทําให้ผู้ตัดสินใจเลือก 
(shopper) และ(3) การแสวงหาข้อมูลที่มีการวางแผนไว้ก่อน สามารถช่วยให้ผู้ตัดสินใจเลือกได้รู้มากขึ้น
ถึงปัญหาต่างๆ และวิธีที่จะต้านที่พยายามกระทําโดยโรงเรียนได้ เป็นต้น เมื่อผู้ตัดสินใจเลือกเป็นผู้เลือก
ที่มีความคิดมากขึ้น โรงเรียนก็ต้องมีความคิดมากขึ้นเช่นกัน และทุกคนก็จะได้รับผลประโยชน์น้ัน 

 สําหรับโรงเรียนก็เช่นกัน การแสวงหาข้อมูลมีความสําคัญต่อโรงเรียนด้วยเพราะ
สามารถได้รับประโยชน์จากความรู้ที่เก่ียวกับรูปแบบการแสวงหาข้อมูลหลายประการคือ 

 (1) ความรู้ด้านกลวิธีหรือความรู้ระดับการกระทํา (tactical knowledge) 
จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกเป้าหมายของโรงเรียนได้ เช่น การรู้ถึงที่ผู้ตัดสินใจเลือกต้องการ
แสวงหาโรงเรียนที่ผู้ตัดสินใจเลือก ความต้องการท่ีผู้ปกครองเรียกร้องต้องการ วิธีที่ใช้สําหรับการเดินทาง 
ระยะทางในการเดินทาง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ข้อมูลที่ได้สามารถช่วยโรงเรียนได้รับประโยชน์จาก
รูปแบบเหล่าน้ี เมื่อโรงเรียนต้องการกระทําการดึงดูด (appealing) ไปยังกลุ่มผู้เลือกเฉพาะกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง 

(2) ความรู้จากรูปแบบการแสวงหาข้อมูลจะเป็นการบอกให้รู้ถึงประเภทของ
สิ่งดึงดูดใจที่โรงเรียนสามารถใช้ได้กับผู้ตัดสินใจเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ความรู้จากการแสวงหาข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือก
โรงเรียนได้ เช่น การวิเคราะห์ประเภทต่างๆ ของผู้ปกครอง โดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมการแสวงหา
ที่กระทําขึ้นก่อนและหลังจากการเลือกจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในอนาคตได้ หรือโรงเรียนก็สามารถเปรียบเทียบประเภทของผู้ปกครอง จากลักษณะการแสวงหาได้ 
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(search characteristics) โดยประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ที่ทําให้เห็นวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ทําได้ง่ายกว่า
เมื่อเปรียบกับขั้นตอนอ่ืนๆ ในกระบวนการเลือก 

 3) แหล่งข้อมลูสําหรับผู้ตัดสินใจเลือก (consumer information sources) 
 เมื่อผู้ตัดสินใจเลือกต้องมีการแสวงหาข้อมูล ผู้ตัดสินใจเลือกสามารถหาได้จาก

แหล่งต่างๆ แตกต่างกัน บางคนก็หาจากแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว แต่บางคนก็มีการหาข้อมูลจาก
หลายๆ แหล่งเสียก่อนจึงสามารถได้ข้อสรุปสําหรับการตัดสินใจเลือกได้ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า
ผู้ตัดสินใจเลือกทุกประเภทมีการใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ดังนั้นแหล่งข้อมูลสามารถจําแนกได้กว้างๆ 
เป็น 3 แหล่งคือ 

 (1) ประสบการณ์ส่วนบุคคล (personal experience) ประสบการณ์ส่วนบุคคลก็คือ 
ประวัติความเป็นมาที่บุคคลเคยเข้าไปเก่ียวข้องในเรื่องของการมีปัญหาเกี่ยวกับน้ันมาก่อน ความสําเร็จ
ในการได้ซึ่งข้อมูลกระทําการเปรียบเทียบทางเลือกได้ค้นพบทางออกของปัญหาและการได้รับความสําเร็จ
หรือล้มเหลวจากการตัดสินใจเลือก ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้ตัดสินใจเลือกได้รับไม่ว่าจะได้มาในสภาพ
ที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว (conscious or unconscious) ก็ตาม จะถูกเก็บไว้ในความคิด (mind) และ
นําออกมาใช้เมื่อผู้ตัดสินใจเลือกต้องการ เราจึงเรียกประสบการณ์ส่วนบุคคลว่าเป็นแหล่งข้อมูลภายใน 
(internal source of information) ได้ ซึ่งตรงข้ามกับแหล่งข้อมูลทั้ง 2 ที่เหลืออยู่ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูล
ภายนอก (external source of information) 

 (2) แหล่งข้อมูลที่เป็นกลุ่มอ้างอิง (reference group sources) แหล่งข้อมูล
ที่เป็นกลุ่มอ้างอิงจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากการติดต่อในสังคม (social contacts) ที่มีต่อคนอ่ืนๆ 
ซึ่งการติดต่อน้ีอาจอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ในที่ทํางาน ในการทําโครงการของชุมชน 
หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มบันเทิงต่างๆ เป็นต้น ความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เหล่าน้ีจะมีบทบาทสําคัญต่อ
กิจกรรมการแสวงหาข้อมูลเราสามารถแบ่งอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงได้ดังน้ีคือ (1) อิทธิพลของครอบครัว 
และ (2) อิทธิพลผู้นําทางความคิด (opinion leaders) อิทธิพลของครอบครัวจะเกิดข้ึนได้บ่อยๆ และ
มีความสําคัญด้วย “มีหลักฐานช้ีให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 50 ของผู้เลือกจะได้รับคําแนะนําการเลือก
จากเพ่ือนฝูงและญาติพี่น้อง” โรงเรียนที่เลือกมักจะเป็นโรงเรียนที่เคยเห็นจากญาติพี่น้อง ผู้นํา
ทางความคิดจะมีบทบาทสําคัญมาก ผู้นําทางความคิดไม่ได้มีอิทธิพลครอบจักรวาลไปหมด ผู้นํา
ทางความคิดสําหรับประเภทหน่ึงจะแตกต่างจากอ่ืนๆ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  

 (3) แหล่งข้อมูลที่เป็นธุรกิจ (business sources) แหล่งข้อที่เป็นแหล่งธุรกิจ
ที่ผู้ตัดสินใจเลือกสามารถได้รับประโยชน์สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ก. สื่อวงกว้าง (mass media) 
ข. พนักงานขาย (personal salespeople) และ ค. การไปเยือนโรงเรียน (visits stores) โดยตัวโฆษณา 
(advertisement) ซึ่งเป็นสื่อวงกว้างจะให้ข้อมูลหลากหลายแก่ผู้ตัดสินใจเลือกได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับ 
ค่าเทอมคุณลักษณะของโรงเรียน ทําเลโรงเรียน และช่ือของโรงเรียน เป็นต้น ผู้ตัดสินใจเลือกใช้โฆษณา
เพ่ือเพ่ิมความประทับใจที่ได้รับจากโรงเรียนโดยรวม แล้วเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนที่เก่ียวข้อง 
ส่วนการขายโดยใช้บุคคล (พนักงานขาย) จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้น้อยมากสําหรับผู้ตัดสินใจเลือก 
เพราะการขายโดยตัวบุคคลมักจะนําไปขายตามบ้านให้ผู้ตัดสินใจเลือก นอกจากน้ียังรวมถึงพนักงาน
ที่อยู่โรงเรียนด้วย โรงเรียนจะมีข้อมูลให้ผู้ตัดสินใจเลือกมากมายจนทําให้เกิดความสับสนได้ ข้อมูล
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ที่โรงเรียนมีให้ผู้ตัดสินใจเลือกซึ่งไม่อาจหาได้จากโฆษณาคือ ทัศนคติของพนักงานในโรงเรียน
การเปรียบเทียบโดยตรงของ ข้อมูลการให้บริการ การสาธิต รวมท้ังรูปแบบและเง่ือนไข เป็นต้น 

   ขนาดของการแสวงหาข้อมูล (degree of information search) เป็นเร่ืองที่
เก่ียวข้องกับการใช้ความพยายาม หรือความจําเป็นที่จะได้มาซึ่งข้อมูลสาํหรับช่วยในการตัดสินใจเลือก
จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจยัต่างๆ หลายประการคือ 

  ก. ประสบการณ์และข้อมูลเดิมที่มีอยู่ นั่นคือ ปัญหานั้นเคยตัดสินใจมาก่อน
หรือไม่ หากเป็นเร่ืองที่เคยตัดสินใจมาก่อนแล้วน้ัน การค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมก็อาจไม่จําเป็นก็ได้ 

  ข. ลักษณะของการตัดสินใจเลือก เป็นการตัดสินใจเลือกที่มักจะต้องทําเป็น
กิจวัตร หรือว่านานๆ ครั้ง ซึ่งถ้าการกระทํานั้นกระทําสม่ําเสมอ การค้นหาข้อมูลที่ใช้สําหรับ
ช่วยตัดสินใจก็น้อย และถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยพบบ่อยๆ จําเป็นต้องค้นหาเสียก่อน นอกจากนั้น 
ลักษณะของการตัดสินใจเลือกมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนก็จําเป็นต้อง
ค้นหาข้อมูลมากขึ้น 

  ค. ลักษณะความสําคัญของปัญหาที่ตัดสินใจ ถ้าปัญหาใดยิ่งมีความสําคัญมาก 
ก็ย่ิงจําเป็นมากที่จะต้องค้นหาข้อมูลมากตามไปด้วย แต่บางคร้ังถ้าเป็นเร่ืองสําคัญมากผู้ตัดสินใจเลือก
อาจจะหันไปให้ความสนใจกับช่ือเสียง หรือโรงเรียน หรือปัจจัยอ่ืนๆ ที่ช่วยให้มั่นใจสําหรับการตัดสินใจ
เลือกปัญหาดังกล่าวแทน 

  ง. ประเภทโรงเรียนที่ทําการตัดสินใจเลือก เช่นโรงเรียนที่มีช่ือเสียง และโรงเรียน
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงก็จําเป็นต้องค้นหาข้อมูลมากกว่าโรงเรียนห่ัวไปที่มีค่าใช้จ่ายปกติ  

  จ. ลักษณะของผู้ตัดสินใจ ลักษณะส่วนตัวของบุคคลเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อ
ขนาดของการค้นหาข้อมูล เช่น เป็นคนที่ชอบหรือสนุกต่อการเดินสํารวจก่อนตัดสินใจเลือก หรือ
เป็นคนที่เปิดรับความคิดของคนอ่ืนได้ง่าย หรือเป็นคนที่ความเช่ือมั่นในตนเอง ลักษณะของบุคคลเช่นน้ี 
ค่อนข้างจะนําไปสู่การค้นหาข้อมูลมากยังพบในหมู่ผู้ตัดสินใจเลือกที่มีการศึกษาสูง ผู้มีรายได้สูง 
ผู้ที่อยู่ในช้ันทางสังคมที่ค่อนข้างสูง ผู้ตัดสินใจเลือกที่เป็นหนุ่มสาวและครอบครัวที่ยังไม่มีบุตร และ
ในกรณีที่เป็นการตัดสินใจเลือกเลือกระหว่างสามีและภรรยาจะพบว่ามีมากข้ึนด้วย 

 การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือกของปัญหา/ความต้องการ (establish 
consumer preferences) การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือกของปัญหาเป็นขั้นของการวิเคราะห์
เพ่ือประเมินทางเลือกต่างๆ ที่จะทําให้สามารถกําหนดความชอบที่มีต่อทางเลือกในทางใดทางหน่ึง
โดยเฉพาะได้ ขั้นตอนน้ีถือว่ามีความสําคัญมากที่สุด เพราะเป็นข้ันตอนที่มีผลกระทบต่อสิ่งที่จะได้รับ
จากกระบวนการการเลือก ผู้ตัดสินใจเลือกอาจเลือกโดยไม่มีความต้องการเฉพาะมาก่อน หรือ
การที่ผู้ตัดสินใจเลือกไม่ได้สนใจที่จะแสวงหาข้อมูลให้เพียงพอสําหรับการตัดสินใจเลือกก็ตาม 
แต่อย่างไรก็ตามผู้ตัดสินใจเลือกก็ไม่สามารถที่จะหนีไปจากข้อสรุปที่ต้องกระทําการตัดสินใจเลือก น่ันคือ
การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง การกําหนดความชอบสําหรับทางเลือกใดๆ 
จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ตัดสินใจเลือกคาดว่าจะเลือก ประเภทของร้านค้า และวิธีการท่ีใช้สําหรับ
การเลือก 
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 4) การตัดสินใจเลือก (purchase decision) การตัดสินใจเลือกเลือกเป็นขั้นตอน
ที่ผู้ตัดสินใจเลือกพร้อมจะกระทําการตัดสินใจเลือกสําหรับทางเลือกที่ได้กําหนดไว้แล้วจากทางเลือกต่างๆ 
โดยทางเลือกที่จะกระทําถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแก้ไขปัญหานั้น ดังนั้น สิ่งที่เกิดขึ้น
ในขั้นน้ีคือ ความต้ังใจที่จะกระทําการเลือกใดหน่ึง หรือตราใดตราหน่ึง ความต้ังใจว่าจะเลือกน้ีจําเป็น
จะต้องก่อให้เกิดการเลือกเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกว่า
จะเลือกดีหรือไม่ รวมทั้งสภาพความพร้อมที่จะนําไปสู่การตัดสินใจเลือกเลือก ดังน้ัน การตัดสินใจ
เลือกเลือกจะเกิดขึ้นหรือไม่จึงข้ึนอยู่กับ 

 (1) ความต้ังใจเลือก 
 (2) สถานการณ์ในขณะตัดสนิใจ 
 (3) ระยะเวลาที่ใช้สําหรับตัดสินใจ 
 ความต้ังใจเลือก (purchase intention) เป็นช่วงที่ผู้ตัดสินใจเลือกพร้อมที่จะเลือก

ทางเลือกใดก็ตามที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของเขา ความตั้งใจเลือกเป็นเพียงโอกาส
ที่เกิดจากการเลือกจริงเท่านั้น การเลือกไม่ได้เลือกตัวอย่างเดียวหากแต่เป็นการเลือกผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเลือกนั้นด้วย ดังนั้นการตั้งใจเลือกจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่การเลือกจริง
โดยการพิจารณาข้อดีของโรงเรียน คุณภาพ และผลประโยชน์ทั้งหมด เพ่ือเปรียบเทียบกัน และสรุป
เป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น 

 สถานการณ์ในขณะที่ตัดสินใจ (situational influences) สถานการณ์คือ ปัจจัย
ทั้งหลายโดยเฉพาะทางเลือกในแง่เวลาและสถานที่ที่เกิดจากการสังเกตไม่ได้เกิดจากความรู้ของบุคคล 
แต่เกิดจากตัวกระตุ้นที่เป็นทางเลือกที่มีผลต่อการเลือกในปัจจุบัน การเลือกชื่อเสียงโรงเรียน
เป็นช่วงของการพิจารณาสถานการณ์ในการตัดสินใจเลือกเลือก สถานการณ์ที่ทําให้เกิดการตัดสินใจ
เลือกเลือกมีอยู่ 5 ประการ คือ 

 (1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ทําเลท่ีต้ัง การตกแต่ง ความสะอาด รูปแบบ
ตัวอาคาร  

 (2) ลักษณะของบุคคลที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์การเลือกประกอบกับลิ่งแวดล้อม
ทางสังคม 

 (3) เงื่อนไขการเลือกต่างๆ ที่ เ กี่ยวกับเวลา เช่น เลือกครั้งสุดท้ายเมื่อไร 
เลือกในช่วงเวลาใด 

 (4) การจงใจไปเดินเลือกเป็นความต้ังใจและต้องการเลือก 
 (5) ขึ้นอยู่กับสภาพของอารมณ์ เงินสดที่มีสภาพความพร้อมทางร่างกาย เช่น 

สบายดีหรือเจ็บป่วย เป็นต้น 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเลือก (decision time) ปัจจัยอีกตัวที่เกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจเลือกก็คือ เร่ืองของเวลาที่จะใช้ไปสําหรับการตัดสินใจเลือกเป็นสิ่งสุดท้ายที่ต้องตัดสินใจ 
การเลือกเลือกอาจใช้เวลาเป็นปี หรือตัดสินใจเลือกเลือกอย่างฉับพลันก็ได้ ปกติระยะเวลาที่ใช้จะพิจารณา
ปัจจัยเช่นเดียวกับการแสวงหาข้อมูล 
  5) การประเมินผลหลังการเลือก (post purchase assessment) เป็นขั้นตอน
ที่ผู้ตัดสินใจเลือกจะประเมินผลการตัดสินใจเลือกที่ได้ว่า การตัดสินใจเลือกนั้นมีประสิทธิภาพ
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เป็นที่พอใจหรือไม่ อันจะนําไปสู่การตัดสินใจเลือกคร้ังต่อไปในอนาคต ฉะน้ันกระบวนการการตัดสินใจเลือก
จึงไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อมีการกระทําการเลือก สิ่งสําคัญอันหนึ่งของขั้นตอนนี้คือ สภาวะความกังวล
หลังการเลือก (post cognitive dissonance) ซึ่งมีทฤษฎีที่ว่าความกังวลหลังการเลือก (dissonance 
theory) ได้อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังการเลือก โดยทฤษฎีนี้มีความคิดเห็นว่า ผู้ตัดสินใจเลือก
ต้องเผชิญกับความจําเป็นในการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลที่เกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ 
อันนําไปสู่การยอมรับทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ความกังวลดังกล่าวเป็นความรู้สึกไม่สบายทางจิตใจ
ที่ผู้ตัดสินใจเลือกพยายามจะบรรเทา ถ้าประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับเป็นที่พอใจ การลดความกังวล
หลังการเลือกก็ควรนําไปสู่ความชอบ และนําไปสู่การเพ่ิมความเป็นไปได้ในการกลับมาเลือกซ้ําอีก 

 2.4.4 รูปแบบพฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกของผูเ้ลือก  
 เราได้กล่าวมาแล้วว่า ผู้เลือกต้ังใจตัดสินใจหลายอย่างในการตัดสินใจเลือกบางอย่าง

ก็มีความซับซ้อนมาก ในขณะที่เราไม่สามารถจะรู้ถึงการตัดสินใจเลือกของผู้บริเลือกทั้งหมดได้ 
จึงจําเป็นต้องจําแนกประเภทการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภคที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆ ออกเป็นกลุ่มๆ 
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกได้ดีย่ิงขึ้น 
ในที่น้ีเราสามารถจําแนกประเภทการตัดสินใจเลือกของผู้เลือกได้ตามเกณฑ์ต่างๆ 5 เกณฑ์คือ 
(Williams, 1982, pp. 26-46; อ้างถึงใน ศูนย์การเรียนรู้, ออนไลน์, 2553) 

  1) ตามลักษณะการตัดสินใจเลือก หมายถึง การตัดสินใจเลือกจะถือเอาลักษณะของ
การตัดสินใจเลือกเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งการตัดสินใจเลือกออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 4 ประเภทคือ 

 (1) การตัดสินใจเลือกที่ขึ้นอยู่กับระดับของความเร่งด่วน (by the degree of 
urgency) การตัดสินใจเลือกบางอย่างของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนที่จําเป็นต้องมีการตัดสินใจ
เลือกทันที แต้การตัดสินใจเลือกอ่ืนๆ อาจสามารถใช้เวลามากกว่าในการตัดสินใจเลือกได้อย่างสบายๆ 
โดยไม่ต้องรีบร้อน  

 (2) การตัดสินใจเลือกที่ขึ้นอยู่กับความถี่ของการตัดสินใจเลือกที่ เกิดขึ้น 
(by frequency of occurrence) การตัดสินใจเลือกบางอย่างของผู้บริโภคอาจเกิดขึ้นได้ไม่บ่อย น่ันคือ
ระดับของความถ่ีของการเกิดการตัดสินใจเลือก  

 (3) การตัดสินใจเลือกที่ขึ้นอยู่กันระดับความสําคัญ (by degree of significance) 
การตัดสินใจเลือกบางครั้งก็มีการความสําคัญต่อผู้บริโภคมากกว่า ดังน้ันคําว่าสําคัญ (significance) 
หมายถึง “สิ่งที่มีความหมายหรือมีความสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกของผู้บริโภค”  

 (4) การตัดสินใจเลือกจากปริมาณของความเก่ียวข้องที่เคยกระทํา (by the amount 
of routine involved) เป็นการตัดสินใจเลือกที่เก่ียวข้องกับลักษณะของการซื้อที่ต้องกระทําเป็นประจํา
หรือไม่ จะซื้อก็ต่อเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นเท่าน้ัน ไม่มีการกระทําอยู่เป็นประจํา เป็นต้น (Williams, 
1982, pp. 26-46; อ้างถึงใน ศูนย์การเรียนรู้, ออนไลน์, 2553) 

 2) ตามอิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน (individual and household decision) 
โดยปกติการตัดสินใจประเภทน้ีมักจะเป็นการตัดสินใจเลือกร่วมกันระหว่างสามี ภรรยา หรือบุคคลที่มี
อิทธิพลในการเลือก เช่น ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน เป็นต้น ลักษณะการตัดสินใจเลือกน้ัน จะพิจารณาจากบุคคล
ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็จะมีความแตกต่างกันด้วย  
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  3) ตามลักษณะหลักสูตรและโรงเรียน (product and store decision) ผู้เลือกต้องมี
การตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกโรงเรียนใดเช่นการเลือกโรงเรียนที่มีชื่เสียง และอื่นๆ ที่ผู้เลือกใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการเลือก รวมทั้งการพิจารณาข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนโดยเฉพาะด้วย 
โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจเลือก  

  4) ตามประเภทสภาวะของการตัดสินใจเลือก (decision states) เป็นการค้นหาวิธีการ
การตัดสินใจเลือกของผู้เลือกโดยอาศัยสภาวะการตัดสินใจเลือกที่เกิดขึ้นในเวลาใดเวลาหน่ึง ว่าวิธีการใด
เหมาะสมกับการเลือกนั้นๆ การตัดสินใจเลือกที่ผู้เลือกมีอยู่ในใจแล้วสําหรับระดับของปัญหา
ที่ต้องตัดสินใจ ดังน้ัน ไม่ว่าผู้เลือกจะตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาใดๆ จะมีสภาวะการณ์ตัดสินใจที่เป็นไปได้ 
4 ทางคือ (1) การปฏิเสธ (2) การไม่ตัดสินใจ (undecided) (3) การตัดสินใจเลือกเพียงบางส่วน และ
(4) การตัดสินใจเลือก (decided) ซึ่งสภาวะแบบน้ีจะเป็นสภาวะที่ทําให้ผู้เลือกต้องการมีการแสวงหา
ทางออกหรือวิธีการเลือกอ่ืนๆ ที่แตกต่างออกไป เป็นสภาวะที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้น
ที่กว้างมาก ต้ังแต่การไม่ตัดสินใจจนถึงการตัดสินใจเลือก บุคคลจะมีการตัดสินใจเลือกเพียงบางส่วน
เมื่อบุคคลมีการโน้มน้าวที่จะยอมรับทางออกอันหน่ึงของปัญหา  

  5) ตามความเกี่ยวพันของประเภทของการตัดสินใจเลือก (interaction of decision 
types) ผู้เลือกมักจะมีประเภทของการตัดสินใจเลือกมากกว่า 1 ประเภทเสมอ ผลก็คือผู้เลือก
จะอยู่ในสภาวะของจิตใจที่จะต้องตัดสินใจ และการตัดสินใจเลือกนั้นอาจต้องพิจารณาเกี่ยวกับ
เหตุผลที่เลือก ผู้เลือกอาจมีการตัดสินใจเลือกเพียงบางส่วนแล้วว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางใด
โดยพิจารณาจากเหตุผลที่เลือกเป็นสําคัญ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของการตัดสินใจเลือกที่กล่าวมา
เป็นเรื่องปกติสําหรับผู้เลือกโดยทั่วไปที่เราสามารถจะเห็นได้ 
 จากแนวคิดการตัดสินใจเลือกดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นําแนวคิดดังกล่าวมาบูรณาการ
เพ่ือให้เข้ากับเน้ือหาในการวิจัยคร้ังนี้คือ การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี โดยแบ่งตามลักษณะการตัดสินใจเลือกคือ ลักษณะการตัดสินใจเลือก 
อิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน ลักษณะโรงเรียนที่เลือก สภาวะของการตัดสินใจเลือก ประเภทของ
การตัดสินใจเลือก  
 2.4.5 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง 
 การเลือกของผู้ปกครองมีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยอยู่หลายประการ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับ
การดําเนินการด้านบริหารจัดการของโรงเรียนในงานต่างๆ ดังที่มีนักการศึกษาหลายคนได้กล่าวไว้ดังน้ี 
 นิพนธ์ กาวงศ์ (2546, หน้า 18) ได้กําหนดภารกิจที่สําคัญของโรงเรียน คือ การให้บริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ผู้บริหารต้องมีจุดมุ่งหมาย
ในการบริหารการศึกษาและวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย คือ เน้นการบริหารงานทางด้านวิชาการ 
หลักสูตรการสอนต่างๆ เพื่อสร้างผลผลิตของโรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ
เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม  
 กรรณิการ์ ภิญญาคง (2549, หน้า 12) กล่าวถึงโรงเรียนที่ดีพอสรุปได้ดังนี้ โรงเรียนที่ดี
เป็นที่ปรารถนาของผู้ปกครอง คือ โรงเรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ทั้งในด้านการจัดการศึกษา
ทางด้านวิชาการได้ครบถ้วนได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองของสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพ 
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  2.4.6 หลักเกณฑ์การเลือกโรงเรียนระดับปฐมวัยอ่ืนๆ 
 นอกจากตามเกณฑ์มาตรฐานข้างต้นแล้ว ยังมีนักวิชาการและกลุ่มเครือข่ายได้ให้หลักเกณฑ์
ในการเลือกโรงเรียนระดับปฐมวัย ไว้ดังน้ี 
 ชมรมเครือข่ายครอบครัว ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัย ให้บุตรหลานเข้าเรียน และความคาดหวังของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ปกครองของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตกรุงเทพ โดยการสุ่มและใช้แบบสอบถาม
เพ่ือทําการวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิจัยเป็นดังต่อไปน้ี (ชมรมเครือข่ายครอบครัว, 2552, หน้า 4-5) 
   1) ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลสําหรับลูกๆ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน 
ครูผู้สอน ประสบการณ์การสอน การบริหารความปลอดภัย การบริการอาหารและสุขภาพของเด็กอนุบาล 
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะค่าเทอม สิ่งที่ดีที่สุดคือ
การบุกไปเยี่ยมชมโรงเรียน ที่ผู้ปกครองต้องการเลือก ซึ่งมีหลายๆ โรงเรียนได้เปิดให้ผู้ปกครอง
เข้าชม โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนในห้องเรียน ในขณะที่กําลังทําการสอน อย่างไรก็ตามผู้ปกครอง
ต้องสังเกตให้ดีว่าไม่ได้เป็นการจัดฉาก หรือจัดการสอนที่ประทับใจ เราต้องเดินดู พูดคุยกับคุณครู 
นักเรียน เพื่อจะได้เก็บข้อมูลที่เป็นความจริง ยิ่งถ้ามีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองที่ส่งลูกๆ มาเรียน 
ที่โรงเรียนน้ี ย่ิงจะทําให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในแง่ต่างๆ มากข้ึน 

  2) ไปเย่ียมชมโรงเรียนที่ต้องการเลือก 
  สิ่งที่ผู้ปกครอบควรสังเกตในขณะเย่ียมชมโรงเรียน 

    (1) ความสะอาดของห้องเรียน อาคาร สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องนํ้า 
   (2) ความปลอดภัยของสถานที่เรียน เช่น สถานที่ต้ังของสระว่ายนํ้า การจราจร
ด้านหน้าโรงเรียนมีควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือมีเสียงรถยนต์ดังเข้ามาในโรงเรียน สะพานข้ามถนน 
สภาพพ้ืนที่ด้านหลังโรงเรียน เช่น คูคลองซึ่งนักเรียนอาจจะพลัดตกลงไป หรือ ป่ารกซึ่งอาจจะมีสัตว์
มีพิษเข้ามาในโรงเรียน 
   (3) จํานวนสิ่งอํานวย ความสะดวก เช่น จํานวนอุปกรณ์การสอน ขนาดของโต๊ะ และ
เก้าอ้ี รวมไปถึงการจัดวางโต๊ะและเก้าอ้ีว่าเหมาะสมกับขนาดของห้องเรียนหรือไม่ อุปกรณ์ได้การกีฬา
มีพอเพียงหรือไม่ จํานวนเครื่องเล่นต่างๆ 
   (4) สถานที่จอดรถสําหรับการรับ-ส่งนักเรียน 
   (5) การดูแลเรื่องความปลอดภัย เช่นการแลกบัตรสําหรับผู้เข้ามาในโรงเรียน วิธีการ
รับนักเรียนกลับบ้าน ห้องพยาบาล และนางพยาบาลในการช่วยเหลือนักเรียนเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
   (6) จํานวน ของตู้นํ้าด่ืม และสภาพของตู้นํ้าด่ืม สภาพของตู้นํ้าด่ืมจะมีผลอย่างมากับ
สุขภาพของนักเรียน ถ้าตู้นํ้าเก่า เป็นสนิม หรือมีการเชื่อมด้วยตะกั่ว ก็จะทําให้นักเรียนดื่มนํ้าที่มี
สารเจือปนที่เป็นพิษเข้าไป หรือแม้กระทั้งปัญหาเร่ืองไฟฟ้าดูด อาจจะเกิดขึ้นได้กับตู้นํ้าที่มีสภาพเก่า 
   (7) นอกจากน้ี ผู้ปกครองควรหาเวลาไปเยี่ยมชมโรงเรียนหลายๆ ครั้ง ในเวลาที่ต่างกัน 
เพ่ือจะได้เห็นสภาพแวดล้อมต่างๆ และหลีกเลี่ยงการจัดฉากของโรงเรียน อาจจะไปในช่วงพักกลางวัน 
ดูอาหารกลางวันที่เด็กนักเรียนได้รับ ดูสนามเด็กเล่นว่าเพียงพอสําหรับเด็กทั้งโรงเรียนหรือเปล่า 
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    3) ขอดูนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
     นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน จะทําให้ผู้ปกครองเข้าใจแนวคิดของโรงเรียน 

แนวทางการบริหารโรงเรียน แนวการสอนและการพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นจุดสําคัญที่คุณครู
จะต้องปฏิบัติตามในการสอนนักเรียน และยังทําให้ผู้ปกครองเข้าใจแนวทางการสอน ซึ่งเราจะได้ปรับ
การสอนเด็กเมื่ออยู่ที่บ้านให้สอดคล้องกับการสอนจาก โรงเรียน ผู้ปกครองอาจจะถามถึงรางวัลต่างๆ 
ที่โรงเรียนเคยได้รับ เพื่อจะได้เห็นศักยภาพทางด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่น รางวัลโรงเรียนดีเด่น 
รางวัลชนะเลิศทางด้านดนตรี รางวัลชนะเลิศทางด้านศิลปะ ซึ่งจะทําให้เราได้เห็นจุดเด่นของโรงเรียน
มากข้ึน 
    4) ผู้ปกครองต้องศึกษาให้ละเอียดว่ามีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่สําคัญนอกจากค่าเทอมอีกหรือไม่ 
เพราะหลายๆ คร้ังโรงเรียนจะเลี่ยงการเก็บค่าเทอมที่สูง โดยเก็บเป็นค่าอ่ืนๆ เช่น ค่าการใช้คอมพิวเตอร์ 
ค่ากิจกรรมพิเศษ หรือแม้กระทั้งค่าแรกเข้า ดังน้ันผู้ปกครองควรจะขอเอกสารเก่ียวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
และอาจจะต้องถามเก่ียวกับค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสิ่งของสิ้นเปลืองที่ผู้ปกครอง ต้องรับผิดชอบ เช่น สมุด
ของโรงเรียน กระเป๋า เครื่องแบบ บัตรนักเรียน ชุดลูกเสือ เนตรนารี หรืออนุกาชาด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ในกรณีที่ผู้ปกครองมารับเด็กได้ตอนเย็นๆ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวรถยนต์
รับส่งนักเรียน ทั้งหมดน้ีเป็นอีกข้อมูลหน่ึงที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให้กับลูกๆ ของท่าน 
หรือยังช่วยในการวางแผนด้านการเงิน เพ่ือให้การส่งลูกๆ ไปเรียนโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน 
ไม่เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง เพราะการที่ต้องหยุดหรือย้ายโรงเรียน จะมีปัญหาที่ยุ่งยากต่างๆ ตามมา 

 ภาควิชาระดับปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2548) ได้เสนอแนะ
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก ดังน้ี เลือกโรงเรียนเตรียมความพร้อมกับโรงเรียนใกล้บ้าน แต่ก่อนตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนให้สังเกตผนังห้องเรียน มุมหนังสือ แอบดูกระบวนการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อม
ภายในและรอบโรงเรียน เพราะลูกต้องอยู่กับครูผู้สอนวันละหลายช่ัวโมง 

 โรงเรียนอนุบาลในประเทศไทยในปัจจุบันมีให้ผู้ปกครองเลือกมากมายหลายแบบ แต่การเลือก
โรงเรียนอนุบาลให้กับลูกถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ เพ่ือให้ลูกมีความสุขกับการเรียนและเสริมสร้างพัฒนาการ
ของลูกรักให้เหมาะสมกับช่วงวัย 

 อนุบาลศึกษา คือสถานที่ที่มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมท่ีสุดในการ ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กทุกคน ให้เป็นไปตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน เพราะฉะนั้นการเข้าเรียน อนุบาลจึงไม่ใช่
การเตรียมความพร้อมเพ่ือขึ้นไปเรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 แต่จะต้องใช้ความเข้าใจในตัวเด็กที่เป็นอยู่ 
ต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีทุนเดิมอย่างไร แล้วจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม กับเด็ก เพ่ือให้เด็กแต่ละคน
ได้ใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ เพ่ือจะได้ก้าวเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะเป็นคนดี รวมท้ัง
สามารถดึงความสามารถออกมาใช้ได้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 

 เมื่อเด็กๆ ต้องไปโรงเรียนเป็นคร้ังแรก ผู้ปกครองจะต้องเข้าใจว่าลูกจะมีความกังวลกับสถานที่ 
ที่แปลก ไปจากที่บ้าน รวมทั้งเพ่ือนๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย ทําให้เด็กร้องไห้งอแง อยากจะกลับบ้าน อยากอยู่กับ
ผู้ปกครองดังน้ันเพ่ือให้เด็กมีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม ครูที่โรงเรียนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับเด็กๆ รวมท้ังการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็ก เมื่อเด็กเริ่มรู้สึกสนุก มีความสุข
กับการมาโรงเรียน อาการร้องไห้งอแงก็จะหายไป สิ่งเหล่าน้ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของเด็ก 
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 ส่วนการเรียนของเด็กในวัยอนุบาลน้ัน จะเน้นการส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้าน โดยยึดหลัก 
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งพัฒนาการอันดับแรกคือการมุ่งให้เด็กช่วยเหลือตัวเองก่อน 
ให้เด็กอยู่รอดในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการขับถ่ายของเด็ก การแต่งตัว เป็นต้น พฤติกรรมบางอย่าง
ของเด็กถูกสร้างข้ึนจากสิ่งที่เด็กเติบโตมาจากครอบครัว คือบางครอบครัวจะสอน ให้เด็กรู้จักช่วยเหลือ
ตนเองแต่บางครอบครัวไม่ได้สอนมา ดังนั้น ครูจําเป็นต้อสอนให้เด็กมีพัฒนาการใน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึ่งจะเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ แล้วนําไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญา 

 หลักการเลือกโรงเรียนให้กับลูกว่า มี 2 ประการคือ เป็นโรงเรียนเตรียมความพร้อม และ
อยู่ใกล้บ้าน อีกประการที่อยากจะแนะนําในการเลือกโรงเรียนคือ ทางโรงเรียนต้อง ให้เราไปดู
การเรียนการสอนภายในได้ อาจจะยืนอยู่ไกลๆ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน เป็นการให้เรา ได้รู้ว่า
โรงเรียนแห่งน้ีสอนอย่างไรกับลูกเราบ้าง วัฒนธรรมของโรงเรียนเป็นอย่างไร หรือโรงเรียนน้ีเหมาะกับ
ลูกของเราหรือไม่ โรงเรียนที่ดีจะต้องมีการสอนให้เด็กรู้จักคุณธรรม จริยธรรมด้วย 

 ปัจจุบันมีโรงเรียนหลายแห่งมีการจัดฉากระหว่างที่ให้ผู้ปกครองเข้าไปเย่ียมชม ทั้งน้ี วิธีการ
สังเกต ว่าจัดฉากหรือไม่ โดยดูจากผนังห้องที่โรงเรียนว่า งานท่ีติดอยู่น้ันเป็นงานสร้างสรรค์ของเด็ก หรือ
เป็นงานให้เด็กทําตามสั่ง ถ้าเป็นงานสร้างสรรค์ที่มาจากตัวเด็กเอง น่ันแสดงว่าโรงเรียนน้ีกําลังส่งเสริม
ให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีการริเริ่มการทํางานด้วยตัวเองได้ นอกจากน้ัน ให้สังเกตว่ามีมุมหนังสือ
หรือไม่ มีการส่งเสริมให้เด็กเล่นตามพัฒนาการของเด็กหรือไม่ และสุดท้ายมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
การศึกษาจะต้องสร้างคนให้เป็นนักผลิต โดยการผลิตน้ันต้องมาจากความสนใจของตนเอง หรือ
มาจากการกระตุ้นเพียงเล็กน้อย ไม่ใช่มาจากการบงการจากคนอ่ืน” เป็นการฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ 
มีจินตนาการ ได้มีการปฏิบัติออกมาเป็นรูปร่างตามจินตนาการของเด็ก ซึ่งตรงน้ีถือว่า เป็นการพัฒนา
เด็กไปเป็นลําดับและครบทุกด้าน“การศึกษาไม่ใช่ของเบ็ดเสร็จ ไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องผลิต
ให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อส่งลูกค้า แต่การศึกษาจะต้องหล่อหลอมให้คนเราทําอะไรก็ตาม
ด้วยความปราณีตที่สุด และสมอย่างที่ต้ังใจจะทํา 

 อย่างไรก็ดี พ่อแม่จะต้องเตรียมลูกก่อนเข้าเรียนอนุบาล ก็คือ สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ๆ 
และขณะที่ลูกอยู่ที่โรงเรียน ก็จะต้องเข้าใจสภาพของเด็กในขณะน้ัน และธรรมชาติของเด็กด้วย และ
ที่สําคัญการปลูกฝังระหว่างบ้านและโรงเรียนจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น โรงเรียนจะฝึกให้เด็ก
ใช้ระบบประชาธิปไตย แต่พอกลับถึงบ้านพ่อแม่กลับใช้ระบบเผด็จการ บังคับลูกให้ทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบ 
เป็นต้น พ่อแม่ควรเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูก และในระหว่างเรียนรู้สามารถใส่สิ่งต่างๆ ที่ดีให้กับลูก
ได้เรื่อยๆ ขณะเดียวกันควรทําให้ชีวิตประจําวันของลูกทั้งที่บ้านและโรงเรียนมีความสุข และสนุกกับ
กิจกรรมที่ทําร่วมกัน (ภาควิชาระดับปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2552, 
หน้า 5-6) 
 มูลนิธิเพ่ือผู้ตัดสินใจเลือก ได้แนะนําหลักในการเลือกโรงเรียนอนุบาลในบทความเรื่อง 
“เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกรัก” ไว้ดังน้ี (มูลนิธิเพ่ือผู้ตัดสินใจเลือก, 2551, หน้า 2) 
  1) เย่ียมชมโรงเรียน ผู้ปกครองหลายคนอาจเลือกโรงเรียนให้ลูกจากเหตุผลเพราะโรงเรียน
อยู่ใกล้บ้านหรือได้รับคําชักชวนจากเพ่ือนบ้าน แต่เน่ืองจากโรงเรียนที่เลือกอาจไม่ตรงตามที่ต้องการ 
จึงควรเข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนด้วยตนเอง สิ่งที่ควรสังเกตเรียงตามลําดับก่อน-หลังคือ 
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   (1) การเดินทางเข้าโรงเรียน สะดวกสบายมีสถานที่จอดรถหรือไม่ สภาพพื้นที่
ภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนปลอดภัยเพียงใด 
   (2) ห้องเรียน ควรไปชมการเรียนการสอนในห้อง ตรวจดูความสะอาดและ
สิ่งอํานวยความสะดวกในห้องเรียน อุปกรณ์ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน 
ข้อควรคํานึงคือระมัดระวังการจัดฉากในโรงเรียน 
   (3) ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายนอกห้องเรียน เช่น 
ระบบไฟฟ้า นํ้าประปา ห้องนํ้า ตู้นํ้าด่ืม ห้องพยาบาล โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ได้มาตรฐานหรือไม่ 
   (4) อาหารและนม ผู้ปกครองควรเลือกไปเยี่ยมชมโรงเรียนช่วงก่อนรับประทาน
อาหารเที่ยงของนักเรียนเล็กน้อย เพ่ือจะได้เห็นการรับประทานอาหารของเด็กนักเรียน และพิจารณาว่า
อาหารและนมของเด็กมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ 

 2) ขอดูนโยบายและแนวทางการเรียนการสอน 
 โรงเรียนอนุบาลหลักๆ มี 2 แนว คือ แนวกระแสหลัก เน้นการเรียนรู้เชิงวิชาการ 

กับแนวทางเลือก เน้นการเตรียมความพร้อม และใช้นวัตกรรมการเรียนแบบใหม่ โรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ 
จะเป็นแนวกระแสหลักหรือแนววิชาการ ด้วยเช่ือว่าเด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้เต็มที่ ควรเร่งสอนให้เด็ก
หัดอ่าน หัดเขียน หัดบวกลบเลขให้ได้โดยเร็ว เพื่อจะสามารถเรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถของสมอง
ให้กว้างข้ึน ส่วนโรงเรียนอนุบาลทางเลือกหรือแนวเตรียมความพร้อม จะเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็ก 
โดยนําเอาความต้องการของเด็ก ความสุขของเด็กเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ของเด็กจึงเร่ิมที่ตัวเด็กเอง 
ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น วาดรูป เล่นเกม ร้องเพลง เพ่ือพัฒนาแนวคิด การศึกษาและสอบถาม
นโยบายและแนวทางการเรียนการสอนจากครูหรือผู้บริหาร จะทําให้เข้าใจแนวคิดของโรงเรียน และ
เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ครูผู้สอน นอกจากน้ัน ควรสอบถามถึงรางวัลโรงเรียนดีเด่นหรือรางวัลชนะเลิศ
ด้านต่างๆ ของโรงเรียน อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนดัง รวมถึงอัตราส่วนครูกับนักเรียน ข้อมูล
กิจวัตรประจําวันที่นักเรียนแต่ละคนต้องทํา 

 3) ตรวจสอบครูผู้สอน 
 ครูผู้สอนมีบทบาทสําคัญในการอบรม สั่งสอน และปลูกฝังความคิด ทัศนคติและ

ความรู้แก่เด็ก คุณพ่อคุณแม่ควรสัมภาษณ์ครูผู้สอน ประวัติการศึกษา ถ้าครูจบด้านครุศาสตร์โดยตรง
จะได้เปรียบกว่าสายอ่ืนๆ เน่ืองจากครูสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างดี ลักษณะ
และบุคลิกของครูผู้สอนก็เป็นสิ่งสําคัญ คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตอย่างรอบคอบ 

 4) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย โดยมากมักมีค่าธรรมเนียมการศึกษาตํ่า แต่จะมี

ค่าแรกเข้าสูง หรือหลายๆ คร้ังโรงเรียนจะเลี่ยงการเก็บค่าเทอมแรกเข้าที่สูง โดยเก็บเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าคอมพิวเตอร์ คุณพ่อคุณแม่ควรตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับค่าเทอมแรกเข้า ค่าเทอมสองและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดปีการศึกษา และถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ที่ผู้ปกครองต้องออกเพิ่มเติมด้วย เช่น ค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่ารถโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่
จะไม่นํามาคํานวณในค่าเทอมแรกเข้า และควรคํานวณให้เพียงพอต่อรายได้ของครอบครัว 

 ที่สําคัญที่สุดคือ โรงเรียนควรผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
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2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (2543, หน้า 66-67) ได้ศึกษาเรื่องสภาพการบริหาร
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2543 พบว่า โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่
เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยระดับเดียว ในการบริหารโรงเรียน
ส่วนใหญ่ได้มีการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนเหมาะสมกับสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีการสอนและ
การใช้สื่อการเรียนการสอน ครูได้มีการใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน 
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สื่อ โรงเรียนมีการดําเนินกิจการนักเรียนในทุกๆ ด้าน ได้แก่ 
การบริการอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไปและนอกโรงเรียน การบริการ
นํ้าด่ืมที่สะอาด ด้านการบริหารงานบุคลากร มีการบริหารบุคลากรในโรงเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการบริหาร ด้านการบริหารงานธุรการและการเงินของโรงเรียน มีการบริหารงานธุรการ
และการเงิน เช่น บริการด้านธุรการของโรงเรียนเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือหรือให้บริการแก่ชุมชนตามความเหมาะสม 
ด้านการบริหารอาคารสถานที่ของโรงเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนมีความมั่นคง 
สะอาด สวยงาม เรียบร้อย และมีบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และด้านประสิทธิผลของโรงเรียน 
สามารถจัดการเรียนการสอนจนครบหลักสูตร นักเรียนมีความร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข 
สามารถทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนและปฏิบัติตามข้อตกลงในสังคมได้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
นํ้าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐาน มีสุขนิสัยที่ดีและเหมาะสมกับวัย 
 สมชาย ศรีเพชร (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยต่อการ กรณีศึกษาโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า อันดับแรกคือ ปัจจัยด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพดี และมีสุขภาพจิตใจดี 
ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกิจการนักเรียน คือจัดบริการรถรับส่งนักเรียน รถมีสภาพ
ปลอดภัย ปัจจัยด้านบุคคลากร คือ ผู้บริหารมีบุคลิกดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ 
ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ คือ อาคารเรียนแข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
คือ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น 
เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา                  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ คือ ปัจจัยด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียน
มีสุขภาพดี และมีสุขภาพจิตใจดี และปัจจัยด้านบุคคลากร 
 คะนอง คนเล็ก (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความสอดคล้องระหว่างความหวังของผู้ปกครอง
ที่มีต่อโรงเรียนและสภาพจริงของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนและสภาพท่ีเป็นจริงของโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการเรียนการสอน บุคลากรของโรงเรียน อาคารสถานที่ 
อุปกรณ์และสื่อ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ผลการวิจัยปรากฏว่า 
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มีความสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ระหว่างความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนและสภาพจริง
ของโรงเรียนอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่ 
 บุษกร กรพิทักษ์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจโรงเรียน
กรพิทักษ์ศึกษา สามารถเรียงลําดับความสําคัญได้ดังน้ี 
    1) ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สภาพของอาคารเรียนและอาคารประกอบ
มีความมั่นคงแข็งแรง มีอากาศถ่ายเทสะดวกและโรงเรียนสามารถรักษาความสะอาดและความมีระเบียบ
เรียบร้อยได้เป็นอย่างดี 
   2) ด้านค่าธรรมเนียมการเรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมประสบการณ์พิเศษต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ ว่ายนํ้า อิเลคโทน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีการจัดการผ่อนชําระค่าเล่าเรียนให้ผู้ปกครอง
เมื่อมีเหตุผลและความจําเป็น 
   3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริหารการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน 
การบริหารการจัดการและการจัดระบบและเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
การตรวจเช็คการเข้าออกของบุคคลภายนอก การจัดเจ้าหน้าที่บริการความสะดวกแก่ผู้ปกครอง 
   4) ด้านบุคลากร ผู้บริหารมีความเอาใจใส่ให้การดูแลนักเรียน และมีความสามารถ
ในการบริหารโรงเรียน 
   5) ด้านวิชาการ การให้การบ้านและแบบฝึกหัดแก่นักเรียนสม่ําเสมอ การสอนภาษาอังกฤษ
ต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1  
    6) เมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจโรงเรียน
กรพิทักษ์ศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านวิชาการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
และการบริหารการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน 
 สมบัติ จักรสมศักด์ิ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 
โรงเรียนมีการจัดครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานครบทุกห้องเรียน ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในการจัดหาครูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าสอนระดับปฐมวัย 
ครูผู้สอนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ นอกจากน้ีผู้บริหารโรงเรียนยังได้ให้
ความสําคัญกับความต้องการความสนใจและความสามารถ ระดับพัฒนาการเด็กอยู่ในระดับมาก 
โดยมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์อย่างสมํ่าเสมอ มีการจัดกิจกรรมตรงตามแผนการจัดประสบการณ์
เตรียมความพร้อม มีการประเมินผลจัดทําอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการใช้เครื่องมือและ
การจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานและมีการจัดทําระเบียบพฤติกรรม บันทึกพัฒนาการของเด็ก และปัญหาอ่ืนๆ 
เก่ียวกับตัวเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเป็นไปในการเสริมสร้างพัฒนาการนักเรียน
มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมด้านต่างๆ 
ของโรงเรียน และมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกภาคเรียน เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองคิด การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
และเด็กสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
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 พัชนี วังยายฉิม (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สําหรับ
เด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครู
ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 สังกัด มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ 
ด้านนโยบายในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ พบว่า มีการวางนโยบายการจัดสภาพแวดล้อม
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม และด้านบุคคลจัดอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสบาย 
การจัดกิจกรรม สื่อ วัสดุการเรียน ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมครูในการจัด
สภาพแวดล้อม จัดส่งครูเข้ารับการอบรมในเรื่องการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน มีการติดตามผล
การจัดสภาพแวดล้อม และมีการประสานงานระหว่างครูกับผู้บริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พบว่า 
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ภายนอกอย่างกว้างขวางและภายในคับแคบ มีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเล่นในจํานวนน้อย 
ด้านการจัดพ้ืนที่ทํากิจกรรมไม่มีการกําหนดขอบเขตท่ีแน่นอนการคัดเลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน
มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กสามารถทํากิจกรรมได้อย่างเพลิดเพลินในระยะเวลาที่นาน 
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียนในการทํากิจกรรมส่วนใหญ่ยังไม่หลากหลาย และขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนเก่ียวกับการจัดสภาพแวดล้อม คือ ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน 
 ประไพ นิลน้อย (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่ง
บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวัย สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในภาพรวมให้นํ้าหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ ด้านคุณภาพผู้บริหารและครู 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคุณภาพนักเรียน คุณภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
ด้านทําเลที่ต้ังและความสะดวกในการเดินทาง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน และด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับปานกลาง เป็นอันดับสุดท้าย  
 รวิพร วีระเมธีกุล (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจโรงเรียนอนุบาลหลักสูตร
สองภาษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยการตัดสินใจโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานครในภาพรวมให้นํ้าหนักการติดสินใจ อันดับแรกคือด้านคุณภาพ 
ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านทําเลที่ต้ังและสภาพแวดล้อม ด้านค่าใช้จ่าย และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 

 สุวิมล เพ็ชรสุข (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย สําหรับบุตรหลานเข้าเรียน อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยสรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยมากที่สุด 
คือ ปัจจัยเกี่ยวกับครู ได้แก่ ครูให้การบ้านสม่ําเสมอและสามารถฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้
รองลงมาคือ ปัจจัยเก่ียวกับที่ต้ัง ได้แก่ การรับส่งสะดวกและอยู่ใกล้บ้าน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยเกี่ยวกับ
การวัดผลประเมินผล พัฒนาการของนักเรียน ได้แก่ การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสมํ่าเสมอ 
อยู่ในระดับมาก พัฒนาการและผลงานของนักเรียน อยู่ในระดับมาก ปัจจัยเก่ียวกับการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอน ได้แก่ การเน้นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้เด็กนักเรียน อ่าน เขียน 
คิดคํานวณได้ และปัจจัยเก่ียวกับการบริการอ่ืนๆ ได้แก่ การมีรถรับส่งอย่างปลอดภัยและมีครูดูแล
ระหว่างเดินทาง ตามลําดับ 
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 กุลกานต์ เล็กสกุล (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยของผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปได้ผลการวิเคราะห์เกณฑ์การเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย พบว่า ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ผู้ปกครองส่วนใหญ่พิจารณา 
โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใกล้บ้านเป็นอันดับแรก ในระดับมาก ด้านการเรียนการสอน ผู้ปกครองเลือกโรงเรียน
ที่เน้นการเตรียมความพร้อมในทุกด้านคือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มากกว่าโรงเรียน
ที่เน้นการอ่านเขียน ทําเลข เพ่ือสอบเข้าโรงเรียนที่มีช่ือเสียง และผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เป็นระดับ
ปฐมวัยโดยเฉพาะมากกว่าโรงเรียนที่มีอนุบาลและประถมในระดับมาก ด้านการบริหารจัดการ 
ผู้ปกครองคํานึงอัธยาศัยของผู้สอนมากกว่าผู้บริหารหรือพ่ีเลี้ยง และเน้นรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนที่มีความคล่องตัว มีการให้บริการเหมาะสม และรูปแบบสถานศึกษาอาคารเรียนต่างๆ 
ดูกว้างขวางและสะดวกสบาย ในระดับมาก และด้านการจัดสวัสดิการ ผู้ปกครองพิจารณาโรงเรียน
ที่มีบริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและนมให้เด็ก โดยเน้นเด็กได้รับอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่า
ทางโภชนาการและปลอดภัยจากสารปนเป้ือน 
 พิศาลมณี ผลธัญญา (2549, บทคัดย่อ) ได้วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาพบว่า ด้านงานปรัชญาและแนวนโยบายของ
โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นว่ามีสภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านการบริหาร
ทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก ด้านงานกิจกรรมนักเรียน ยู่ในระดับมาก ด้านงานการบริหารบุคลากร 
อยู่ในระดับมาก ด้านงานบริหารธุรการ – การเงิน อยู่ในระดับมาก ด้านงานการบริหารงานอาคารสถานที่ 
อยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง คือ การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วม
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ระดับการศึกษาและชุมชน การจัดทํา
แผนในการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชน และโครงการ/กิจกรรมประเภทการบริการ/
ให้ความช่วยเหลือชุมชนและด้านงานประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นว่า
สภาพการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จํากัด (2550, หน้า 2-4) ได้สํารวจและวิจัยเรื่อง ท่านเลือกโรงเรียน
ให้ลูกอย่างไร ซึ่งในการสํารวจครั้งนี้พบประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
โรงเรียน ผู้ปกครองหันมาให้ความสนใจในเร่ืองปัญหายาเสพติดมากขึ้นเป็นอันดับแรก สนใจในเรื่อง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน การพิจารณาว่าโรงเรียนน้ันสามารถสร้างสังคมที่ดีให้กับบุตร/เด็กในปกครอง
ได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้สิ่งที่บรรดาผู้ปกครองพิจารณาเพ่ิมเติมคือ โรงเรียนที่มีการสอนคอมพิวเตอร์ 
และโรงเรียนที่มีการสอนสองภาษา เป็นต้น 

 นอกจากน้ียังพบว่า ผู้ปกครองระบุสาเหตุที่ทําให้มาตรฐานของโรงเรียนแต่ละแห่งไม่เท่ากัน 
ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเลือกโรงเรียน คือ คุณภาพของครู/อาจารย์ เน่ืองจากสาเหตุ 3 อันดับแรก
คือ เงินเดือนน้อย ขาดโอกาสได้อบรม/พัฒนาที่เหมาะสม และการขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  
 2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 

 ลีเบอร์ (Leeper, 1979, p. 121) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูระดับปฐมวัยที่ดีจะต้องปฏิบัติ
ตนต่อเด็กดังนี้ 1) เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบเคลื่อนไหว อยากรู้ อยากเห็น จะต้อง
มีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา 2) ชอบเล่น เด็กต้องการโอกาสที่จะได้เล่นอย่างร่าเริง แจ่มใส และ 3) 
ระยะเวลาความสนใจสั้น  
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 การ์เซีย (Garcia, 1985, p. 2) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นในการวางแผนการจัดหลักสูตร
สําหรับเด็กอนุบาลเปอร์โตริกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์คือ ด้านหลักสูตร 
ควรสอนให้เด็กทราบถึงวัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็นพลเมืองของประเทศตนเอง และควรจัดให้เด็ก
มีกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ครูควรเป็นผู้แนะนําวิธีปฏิบัติในการเรียนรู้และ
ควรมีอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับความเข้าใจของเด็ก ครูควรเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการสอนอนุบาล 
โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชนแวดล้อม ควรมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดเพราะจะทําให้โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของบ้าน ชุมชนได้  

 จอยซ์ (Joyce, 1992, p. 42) ได้วิจัยหาเหตุผลของผู้ปกครองที่เลือกโรงเรียนช้ันประถมศึกษา
ของรัฐระหว่าง 2 รัฐ โดยกลุ่มผู้ปกครอง 2 กลุ่ม ของโรงเรียน Stenbenville Public School 
ใน Ohio และ St. Paul Public School ใน Mininnesota สรุปความเห็นที่เหมือนกันมาในการเลือก
โรงเรียนมี 8 ข้อดังนี้ คุณภาพครู ระเบียบของโรงเรียน วินัยของโรงเรียน หลักสูตรพิเศษ จริยธรรม
ของครู การประเมินความสามารถของครู ความรับผิดชอบของโรงเรียนและมีแนวการสอนที่หลากหลาย 
แฟ้มผลงานของเด็กนักเรียนควรมีตัวอย่างชิ้นงานของเด็กนักเรียน เช่น รายงานหรือผลงานประดิษฐ์ 
มีการบันทึกการสังเกต โดยบันทึกการสังเกตขณะเด็กเล่นคนเดียว การทํางานในกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ 
ในเวลาและสถานที่ต่างๆ ระเบียนพฤติการณ์ แบบตรวจสอบรายงานและแบบสํารวจ มาตราส่วน
ประมาณค่า บันทึกประจําวันเป็นบันทึกที่ผู้เรียนเขียนขึ้น เพ่ือสะท้อนภาพของตนเองในด้านการเรียน 
ความคิด ผลการสอบด้วยข้อสอบซึ่งจะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงทักษะและจุดแข็งที่นักเรียนมีเพื่อให้ครู
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนได้เหมาะสม 

 ซีเฟลดท์ และบาร์เบอร์ (Seefeldt & Barbour, 1994, p. 4) ได้กล่าวถึงเป้าหมายการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กไว้ว่า 1) เพ่ือให้เด็กสามารถเติบโตทางสติปัญญาและการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน
ในด้านต่างๆ คือพัฒนาและเสริมสร้างกริยาท่าท่างที่ดีในการเรียน สร้างค้นพบและแก้ปัญหา 
2) เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดีโดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ 
3) เพ่ือให้เด็กทุกคนสามารถแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ โดยพัฒนาการควบคุมกล้ามเนื้อและ
ส่วนประกอบที่เก่ียวกับเน้ือ สร้างนิสัยการรักสุขภาพที่ดีต่อร่างกาย  

 
2.6 สรุปแนวคิดและหลักการท่ีนําไปสู่กรอบความคิดในการวิจัย 
  
 ในการวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
ที่สัมพันธ์กับการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย โดยปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้เลือก ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับปฐมวัยของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้านดังน้ี 
 ด้านที่ 1 ด้านผลพัฒนาการของเด็ก หมายถึงพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม และพัฒนาการด้านสติปัญญา  
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 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทํา
แผนและการจัดประสบการณ์ การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 ด้านที่ 3 ด้านการบริหารการจัดการ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา งานธุรการ 
การเงิน และพัสดุ งานอาคารสถานที ่และการให้บริการแก่เด็ก  
 ด้านที่ 4 ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร หมายถึง คุณลักษณะของผู้บริหาร 
คุณลักษณะของครู/ผู้ดูแลเด็ก คุณลักษณะของบุคลากรอ่ืน และการบริหารงานบุคคล  
 ด้านที่ 5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง 
การให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
 ส่วนการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง น้ัน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
การเลือกของ (Williams, 1982, p. 27; อ้างถึงใน ศูนย์การเรียนรู้, ออนไลน์, 2553) ประกอบด้วย 
  1) ลักษณะการตัดสินใจเลือก ได้แก่ ท่านมีลักษณะการเลือกโรงเรียนระดับปฐมวัยอย่างไร 
ประกอบด้วย ตัดสินใจเลือกจากความเร่งด่วน ตัดสินใจเลือกจากความถ่ีที่เกิดข้ึน ตัดสินใจเลือกจาก
ระดับความสําคัญ และตัดสินใจเลือกจากปริมาณของความเกี่ยวข้องที่เคยกระทํา 

  2) อิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน ได้แก่ บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อท่านในการตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนระดับปฐมวัย การตัดสินใจประเภทน้ีมักจะเป็นการตัดสินใจเลือกร่วมกันระหว่างสามี 
ภรรยา หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือก เช่น ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน เป็นต้น ลักษณะการตัดสินใจเลือก
รับบริการนั้น พิจารณาจากบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็จะมีความแตกต่างกันด้วย 
แต่ถ้ามีความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของบุคคลแต่ละคน 
  3) ลักษณะโรงเรียนที่เลือก ได้แก่ ท่านให้บุตรหลานเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
หรือไม่ ผู้ปกครองต้องมีการตัดสินใจเลือกในประเภทของโรงเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน และอ่ืนๆ 
ที่จะใช้บริการ รวมท้ังการพิจารณาการตัดสินใจที่เกี่ยวกับโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยเฉพาะด้วย 
โดยจะต้องมีการเปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจเลือก 
  4) สภาวะของการตัดสินใจเลือก ได้แก่ ท่านมีวิธีการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
อย่างไร เป็นการค้นหาวิธีการการตัดสินใจเลือกโดยอาศัยสภาวะการตัดสินใจเลือกที่เกิดข้ึนในเวลาใด
เวลาหน่ึง ว่าวิธีการใดเหมาะสมกับการเลือกนั้นๆ การตัดสินใจเลือกที่ผู้ปกครองมีอยู่ในใจที่จะต้อง
ตัดสินใจ 
  5) ประเภทของการตัดสินใจเลือก ได้แก่ เหตุผลที่ท่านเลือกเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัย การตัดสินใจเลือกน้ันอาจต้องพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผลที่เลือก ผู้ปกครองอาจมีการตัดสินใจ
เลือกเพียงบางส่วนแล้วว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางใดโดยพิจารณาจากเหตุผลที่เลือกเป็นสําคัญ ดังน้ัน
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของการตัดสินใจเลือกที่กล่าวมาเป็นเร่ืองปกติสําหรับผู้ปกครองโดยทั่วไปที่เรา
สามารถจะเห็นได้ 
  




