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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการสื่อความหมายท่ีตรงกันผู้วิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  
  n แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 X   แทน  ค่าเฉลี่ย 
 S.D.  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 r แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหคุูณแบบเพียร์สัน 
 p แทน  ค่าความน่าจะเป็น 
 X แทน มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย  
 X1 แทน ด้านผลพัฒนาการของเด็ก 
 X2 แทน ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 X3 แทน ด้านการบริหารการจัดการ 
 X4 แทน ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร 
 X5 แทน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
 Y แทน รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
 Y1 แทน ด้านลักษณะการตัดสินใจเลือก 
 Y2 แทน ด้านอิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน 
 Y3 แทน ด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก 
 Y4 แทน ด้านสภาวะของการตัดสินใจเลือก 
 Y5 แทน ด้านประเภทของการตัดสินใจเลือก  
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

4.2 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบ 
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจเลอืกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมอืง 
จังหวัดชลบุรี 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูป้กครอง  
 
ตาราง 1  จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
อายุ   

ตํ่ากว่า 20 ปี   14   4.28 
21-30 ปี 148 45.36 
31-40 ปี   97 29.66 
41-50 ปี   58 17.74 
51 ปีขึ้นไป   10   3.60 

รวม 327 100.00 
ระดับการศึกษา   

ตํ่ากว่าปริญญาตรี   43 13.15 
ปริญญาตร ี 186 56.88 
สูงกว่าปริญญาตรี   98 29.97 

รวม 327 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

ตํ่ากว่า 15,000 บาท 46 14.07 
15,001-25,000 บาท 78 23.85 
25,001-35,000 บาท 87 26.61 
35,001-45,000 บาท 116 35.47 

รวม 327 100.00 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 
จํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาระดับปฐมวัย   

1 คน 158 48.32 
2 คน 123 37.61 
3 คน 46 14.07 

รวม 327 100.00 
อาชีพ   

เจ้าของกิจการหรือค้าขาย 121 37.01 
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 43 13.15 
พนักงานบริษัทเอกชน 147 45.95 
รับจ้างทั่วไป 16 4.89 

รวม 327 100.00 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 148 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.36 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 29.66 อายุ 41-50 ปี 
จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 อายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.28 และอายุ 
51 ปีขึ้นไป  จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  3.60 ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 56.88 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญาตรี 
จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.97 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 
ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 35.47 รองลงมา คือ 
25,001-35,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 26.61 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 
จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.85 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท จํานวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.07 ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาระดับปฐมวัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีจํานวนบุตรหลานที่กําลังศึกษาระดับปฐมวัย 1 คน จํานวน 158 คน  
คิดเป็นร้อยละ 48.32 รองลงมา คือ 2 คน จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69 และ 3 คน จํานวน  
46 คน คิดเป็นร้อยละ 14.07 ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 44.95 รองลงมาคือ เจ้าของกิจการหรือค้าขาย 
จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.01 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.15 
และรับจ้างทั่วไป จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.89 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของ

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม 

 
ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 

ระดับปฐมวัย 
ระดับความสําคัญ (n = 327) ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. ด้านผลพัฒนาการของเด็ก 4.04 0.69 มาก 1 
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ 3.89 0.69 มาก 2 
3. ด้านการบริหารการจัดการ 3.79 0.81 มาก 3 
4. ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร 3.34 0.69 ปานกลาง 5 
5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง

และชุมชน 
3.36 0.98 ปานกลาง 4 

เฉลี่ยรวม 3.68 0.77 มาก  
 
 จากตาราง 2 พบว่า ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครอง
ใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( X = 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากคือ ด้านผลพัฒนาการของเด็ก ( X = 4.04) 
รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ( X = 3.89) และด้านการบริหารการจัดการ ( X = 3.79) 
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร ( X = 3.34) อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของ

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านผลพัฒนาการของเด็ก 

 
ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 

ระดับปฐมวัย  
ระดับความสําคัญ 

(n = 327) 
ลําดับที่ 

X  S.D. ระดับ 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านน้ําหนัก ส่วนสูงได้ตามมาตรฐาน 

เด็กในวัยเดียวกัน 
4.05 .70 มาก 14 

2. เด็กใช้ประสาทสัมผสัเพ่ือบอกลักษณะ ของสิ่งต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

3.93 .69 มาก 19 

3. เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 3.99 .79 มาก 16 
4. เด็กมีนิสัยที่ดีในการรักษาสุขภาพและอนามัย 3.94 .75 มาก 18 
5. เด็กปฏิเสธ สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รู้จักสิ่งเสพติด 

ให้โทษและสิ่งมอมเมา 
4.10 .68 มาก 12 

6. เด็กร่าเริงแจ่มใส มีความสุข มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 

4.15 .75 มาก 11 

7. เด็กสนใจเข้ารว่มกิจกรรมการออกกําลังกายด้วยความเต็มใจ 4.45 .59 มาก 1 
8. เด็กสนใจเข้ารว่มกิจกรรมศลิปะ ดนตรีด้วยความเต็มใจ 4.20 .65 มาก 9 
9. เด็กสนใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว ช่วยดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
3.92 .76 มาก 20 

10. เด็กมีความมัน่ใจในตนเอง กล้าพูด กล้าทาํ กล้าแสดงออก 
 ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัยและ 
 สถานการณ์ 

4.20 .60 มาก 8 

11. เด็กมีการแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและ  
 สถานการณ์ 

4.27 .65 มาก 5 

12. เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร  
 ประจําวันได้ 

4.24 .65 มาก 6 

13. เด็กทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับฟังความคิดเห็น  
 ของผู้อ่ืน 

4.39 .59 มาก 2 

14. เด็กจัดเก็บของเล่นของใช้เป็นที่ รอคอยตามลําดับก่อนหลัง 4.06 .77 มาก 13 
15. เด็กทิ้งขยะถูกที่ ช่วยดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน  

 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างถูกวิธี 
4.21 .74 มาก 7 

16. เด็กมีมารยาทในการพูด การฟัง การรับประทานอาหาร   
 การไหว้หรือแสดงความเคารพต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 กับวัย 

3.97 .69 มาก 17 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 
ระดับปฐมวัย  

ระดับความสําคัญ 
(n = 327) 

ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
17. เด็กแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืนตามโอกาส 4.19 .63 มาก 10 
18. เด็กสามารถบอก/ เล่า/ ถ่ายทอดความต้องการ   

 ความรู้สึกของตนเองถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ 
 เหมาะสมกับวัย 

4.03 .74 มาก 15 

19. เด็กมีความสามารถในการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ 4.28 .59 มาก 4 
20. เด็กสามารถบอกลักษณะคุณสมบัติความเหมือน  

 ความต่างความสัมพันธ์ของสิง่ต่างๆ ได้  
4.33 .57 มาก 3 

21. เด็กมีจินตนาการ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.23 .65 ปานกลาง 23 
22. เด็กสามารถบอก อธิบายเปรียบเทียบ สื่อความหมาย  

 ของความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เก่ียวกับรูปทรง  
 ขนาดตําแหน่ง ทิศทางและระยะทางได้ 

3.28 .61 ปานกลาง 22 

23. เด็กรู้จักต้องคําถามในสิ่งที่อยากรู้ แสวงหาคําตอบ 
 ด้วยวิธีต่างๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนุกกับ 
 การเรียนรู้ 

3.42 .97 ปานกลาง 21 

เฉลี่ยรวม 4.04 0.69 มาก  
 
 จากตาราง 3 พบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ด้านผลพัฒนาการของเด็ก อยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
สามอันดับแรก คือ เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกายด้วยความเต็มใจ ( X = 4.45) รองลงมาคือ 
เด็กทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ( X = 4.39) และเด็กสามารถบอก
ลักษณะคุณสมบัติความเหมือน ความต่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ ( X = 4.33) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
คือ เด็กมีจินตนาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ( X = 3.23) อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของ

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการบริหารงานวิชาการ 

 
ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 

ระดับปฐมวัย  
ระดับความสําคัญ  

(n = 327) 
ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. ครูมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง 

ความสนใจเหมาะสมกับวัยเด็ก สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.77 .53 มาก 5 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นพัฒนาการทางสมอง
ตอบสนองความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลความคิด
สร้างสรรค์เด็กได้มาก 

3.88 .46 มาก 4 

3. ครูมีการจัดทํารายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นระบบ 
ครบทุกด้านเป็นปัจจุบันรายงานให้ผู้ปกครองทราบ 

3.94 .64 มาก 3 

4. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ สื่อภายนอกห้องเรียน 
อย่างหลากหลาย 

3.53 .89 มาก 6 

5. สถานศึกษาจัดพ้ืนที่/มุมต่างๆ ภายในห้องเรียน มุมอาคารได้
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับวัย พัฒนาการของเด็ก 

4.15 .79 มาก 1 

6. สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร ส่งเสริมให้เด็ก
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของช้ันเรียนได้อย่างดีที่สุด 

4.06 .83 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.89 0.69 มาก  
 
 จากตาราง 4 พบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
สามอันดับแรก คือ สถานศึกษาจัดพ้ืนที่/มุมต่างๆ ภายในห้องเรียน มุมอาคารได้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมกับวัย พัฒนาการของเด็ก ( X = 4.15) รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่อบอุ่น 
เป็นมิตร ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของช้ันเรียนได้อย่างดีที่สุด ( X = 4.06) และครูมีการจัดทํา
รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นระบบ ครบทุกด้านเป็นปัจจุบันรายงานให้ผู้ปกครองทราบ  
( X = 3.94) และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ สื่อภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย 
( X = 3.53) อยู่ในระดับมาก 
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ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของ

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการบริหารการจัดการ 

 
ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 

ระดับปฐมวัย  
ระดับความสําคัญ 

(n = 327) 
ลําดับที่ 

X  S.D. ระดับ 
1. มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจําปีให้ผู้ปกครอง ชุมชน 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
3.81 .70 มาก 6 

2. การจัดระบบงานสารบรรณมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว 
ถูกต้อง 

4.01 .76 มาก 3 

3. สถานศึกษามีระบบการติดตาม สรุปผลการใช้งบประมาณ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผยตลอดเวลา 

3.99 .78 มาก 4 

4. การให้บริการเหมาะสม ใช้บริการได้สะดวก ทันต่อการใช้งาน 4.09 .63 มาก 1 
5. มีแผนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน พัฒนางาน 

ที่ชัดเจน 
3.61 .78 มาก 9 

6. อาคารสถานที่ทุกแห่ง มีสภาพมั่นคงแข็งแรง 
มีการตรวจสอบประจําทุกปี 

4.04 .97 มาก 2 

7. อุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกประจําอาคาร รอบบริเวณ 
อยู่ในสภาพดีปลอดภัย สามารถใช้การได้ดีและปลอดภัย 

3.73 .62 มาก 8 

8. มีแผนการจัดระบบซ่อมบํารุงชัดเจน เหมาะสม 3.54 .72 มาก 11 
9. ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย  

มีระบบป้องกันอันตราย 
3.47 1.14 ปานกลาง 12 

10. การให้บริการอาหารและนํ้าด่ืม จัดได้ถูกสขุลักษณะ  
 ถูกหลักโภชนาการ 

3.81 .97 มาก 7 

11. มีแผนการตรวจและส่งเสริมสุขภาพเด็กประจําปี 3.83 1.00 มาก 5 
12. มีการจัดระบบเวรยามรักษาความปลอดภัยแก่เด็ก 

 อย่างทั่วถึงทุกคน 
3.57 .61 มาก 10 

เฉลี่ยรวม 3.79 0.81 มาก  
 
 จากตาราง 5 พบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ด้านการบริหารการจัดการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากสามอันดับแรก คือ การให้บริการเหมาะสม ใช้บริการได้สะดวก ทันต่อการใช้งาน ( X = 4.09) 
รองลงมาคือ อาคารสถานที่ทุกแห่ง มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบประจําทุกปี ( X = 4.04)  
และการจัดระบบงานสารบรรณมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ( X = 4.01) และค่าเฉลี่ย
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ตํ่าสุดคือ ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบป้องกันอันตราย ( X = 
3.53) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของ

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร 

 
ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 

ระดับปฐมวัย 
ระดับความสําคัญ  

(n = 327) 
ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมีความสามารถทั้งงานวิชาการและ 

งานบริหารการจัดการโดดเด่น ผลการพัฒนาประจักษ์ชัด 
3.42 .65 ปานกลาง 10 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เฉียบคมเป็นของตนเอง มีภาวะผู้นํา  
มีความรับผิดชอบและแสดงจดุยืนในการพัฒนา
สถานศึกษาชัดเจน ชุมชนใหก้ารยอมรับด้วยความศรัทธา
อย่างจริงใจ 

3.08 .70 ปานกลาง 11 

3. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน 

2.91 .67 ปานกลาง 14 

4. ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม ปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมทางศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดี มคีุณธรรม 
บางประการเด่นชัด จนได้รับการยกย่องจากกลุ่มบุคลากร
ในสถานศึกษา ชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.07 .52 ปานกลาง 12 

5. ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร จิตวิทยาและ
พัฒนาการเด็ก สามารถนํามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กเป็นรายบุคคล 

3.55 .69 มาก 7 

6. ครู / ผู้ดูแลเด็ก มีการปรับวิธีการสอน/การจัดการเรียนรู้
ให้ทันสมัยเหมาะกับเด็ก นําความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุง 
การสอน/การจัดการเรียนรู้จนเกิดเป็นรูปแบบของตนเอง 

3.62 .97 มาก 3 

7. ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีทักษะในการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ให้กับเด็ก 

3.80 .75 มาก 1 

8. ครู/ผู้ดูแลเด็ก มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบ 
ในหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี 

3.49 .82 ปานกลาง 8 

9. บุคลากรอ่ืนๆ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติงาน 
ด้วยความรับผิดชอบ 

3.48 .77 ปานกลาง 9 
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 
ระดับปฐมวัย 

ระดับความสําคัญ  
(n = 327) 

ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
10. บุคลากรอ่ืนๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้ความร่วมมือกับ  

 สถานศึกษา 
3.61 .68 มาก 4 

11. บุคลากรอ่ืนๆ ตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี 3.65 .56 มาก 2 
12. บุคลากรอ่ืนๆ มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง 

 การจัดการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
3.03 .68 ปานกลาง 13 

13. มีการจัดทําโครงสร้างการบริหาร ระบุกลุ่ม/ฝ่าย/งาน  
 ชัดเจน สายการบริหารงานเหมาะสม มีคู่มอื 
 การปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งท่ีสามารถจัดเป็น  
 มาตรฐานให้ตรวจสอบได้ 

3.58 .72 มาก 5 

14. มีแผนการนิเทศภายใน จัดทํารายงานให้ผู้มีส่วนได้เสีย  
 รับทราบมีการประชุมแลกเปลี่ยนการดําเนินงาน 
 อย่างต่อเน่ือง 

2.30 .60 น้อย 15 

15. มีระบบการสร้างขวัญกําลังใจ/การพิจารณาความดี  
 ความชอบที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีข้อตกลง/กติกา 
 ชัดเจนเหมาะสม ดําเนินการตามข้อตกลง ทุกฝ่ายได้รับ 
 ทั่วถึง 

3.55 .63 มาก 6 

เฉลี่ยรวม 3.34 0.69 ปานกลาง  
 
  จากตาราง 6 พบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากสามอันดับแรก คือ ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีทักษะในการจัดประสบการณ์กิจกรรมให้กับเด็ก 
( X = 3.80) รองลงมาคือ บุคลากรอ่ืนๆ ตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี ( X = 3.65) และครู/ผู้ดูแลเด็ก 
มีการปรับวิธีการสอน/การจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยเหมาะกับเด็ก นําความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงการสอน/
การจัดการเรียนรู้จนเกิดเป็นรูปแบบของตนเอง ( X = 3.62) และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีแผนการนิเทศ
ภายใน จัดทํารายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบมีการประชุมแลกเปลี่ยนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
( X = 2.30) อยู่ในระดับตํ่า 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของ

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศกึษากับผูป้กครองและชุมชน 

 

ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน 
ระดับปฐมวัย 

ระดับความสําคัญ  
(n = 327) 

ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. มีแผนงานโครงการในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และ 

มีการดําเนินการจัดอบรมผู้ปกครอง 
3.30 .96 ปานกลาง 5 

2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก สามารถแนะแนวและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองเก่ียวกับการเรียนรู้ของเด็กได้ดี และผู้ปกครอง
พบได้ทุกโอกาส สร้างความประทับใจแก่ผู้ปกครอง 

3.22 1.00 ปานกลาง 7 

3. ผู้ยืม (นักเรียน/ผู้ปกครอง) สามารถยืมหนังสือ 
สื่อการเรียนรู้หรือของเล่นนําไปใช้กับเด็กที่บ้านแต่ละวัน 

3.32 .92 ปานกลาง 4 

4. มีผู้ทรงคุณวุฒ ิห้องสมุด/มุมวิชาการที่สามารถให้บริการ
แก่ผู้ปกครองและผู้สนใจได้ตลอดเวลา ผู้ปกครองและ
ชุมชนพอใจมาก 

3.28 .94 ปานกลาง 6 

5. มีการสํารวจความต้องการของผู้ปกครอง วางแผน
กําหนดสาระการประชุมร่วมกันระหว่างครูกับตัวแทน
ผู้ปกครอง อย่างสมํ่าเสมอ 

3.69 1.17 มาก 1 

6. ผู้ปกครองส่วนใหญแ่ละคนในชุมชนให้ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการเรยีนรู้ของเด็ก 
ตามศักยภาพด้วยความเต็มใจอย่างดี 

3.38 .93 ปานกลาง 3 

7. สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน มีโครงการ/
กิจกรรมร่วมกัน เกิดประโยชน์ต่อเด็กเต็มที่  
การดําเนินการราบรื่น มีบรรยากาศที่ดี เคารพและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน 

3.16 .95 ปานกลาง 8 

8. มีการแจ้งข้อมลูข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ 
อย่างต่อเน่ืองเป็นลายลักษณอั์กษรทุกครั้ง 
เมื่อมีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก รวมถึงประชาสัมพันธ์
ด้วยวิธีอ่ืนๆ ด้วย 

3.54 .94 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.36 0.98 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 7 พบว่า ระดับความสําคัญของปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ มีการสํารวจความต้องการของผู้ปกครอง วางแผน
กําหนดสาระการประชุมร่วมกันระหว่างครูกับตัวแทนผู้ปกครองอย่างสมํ่าเสมอ ( X = 3.69) รองลงมา
คือ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
เมื่อมีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก รวมถึงประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอ่ืนๆ ด้วย ( X = 3.54) และค่าเฉล่ียตํ่าสุด
คือ สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน เกิดประโยชน์ต่อเด็กเต็มที่ 
การดําเนินการราบรื่น มีบรรยากาศที่ดี เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน ( X = 3.16) อยู่ในระดับปานกลาง 
  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และอันดับที่ ของรูปแบบการตัดสินใจ

เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ในภาพรวม 

 
รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ระดับความคิดเห็น 

 (n = 327) 
ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. ลักษณะการตัดสินใจเลือก 3.37 0.65 ปานกลาง 4 
2. อิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน 3.54 0.55 มาก 2 
3. ลักษณะโรงเรียนที่เลือก 3.61 0.51 มาก 1 
4. สภาวะของการตัดสินใจเลือก 3.48 0.60 ปานกลาง 3 
5. ประเภทของการตัดสินใจเลือก 3.12 0.71 ปานกลาง 5 

เฉลี่ยรวม 3.42 0.60 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 8 พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง โดยลักษณะ
โรงเรียนที่เลือก ( X = 3.61) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ รูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโดยอิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน ( X = 3.54) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ใน
ระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ รูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โดยสภาวะของการตัดสินใจเลือก ( X = 3.47) การเลือกโดยลักษณะการตัดสินใจเลือก ( X = 3.40) 
และรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโดยประเภทของการตัดสินใจเลือก ( X = 3.05) 
ตามลําดับ 
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ตาราง 9  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และอันดับที่ของรูปแบบการตัดสินใจ  

เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ด้านลักษณะการตัดสินใจเลือก 

 
ลักษณะการตัดสินใจเลือก ระดับความคิดเห็น 

 (n = 327) 
ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. ท่านตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 

จากความเร่งด่วน 

3.27 .68 ปานกลาง 3 

2. ท่านตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
จากความถ่ีที่เกิดขึ้น 

3.24 .77 ปานกลาง 4 

3. ท่านตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
จากระดับความสําคัญ 

3.45 .59 ปานกลาง 2 

4. ท่านตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
จากประสบการณ์ที่เคยเลือก 

3.53 .55 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.37 0.65 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 9 พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านลักษณะการตัดสินใจเลือก อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.37) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
จากประสบการณ์ที่เคยเลือก ( X = 3.53) อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี ตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยจากระดับความสําคัญ 
( X = 3.45) ตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยจากความเร่งด่วน ( X = 3.27) และตัดสินใจ
เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยจากความถ่ีที่เกิดขึ้น ( X = 3.24) ตามลําดับ 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และอนัดับที่ของรูปแบบการตัดสินใจ 

  เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
  ด้านอิทธิพลของบุคคล 

 
อิทธิพลของบุคคล ระดับความคิดเห็น 

 (n = 327) 
ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. บุตรธิดาหรือตัวนักเรียนเองมีอิทธิพลต่อการเลือก

โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของท่าน 
3.51 .61 มาก 5 

2. ในครอบครัวของท่าน บิดามีอิทธิพลต่อการเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 

3.66 .49 มาก 1 

3. ในครอบครัวของท่าน มารดามีอิทธิพลต่อการเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 

3.59 .52 มาก 2 

4. ในครอบครัวของท่าน ทั้งบิดาและมารดามีอิทธิพลต่อ
การเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเท่ากัน 

3.51 .51 มาก 4 

5. ญาติพ่ีน้องมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัยของท่าน 

3.43 .66 มาก 6 

6. เพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
ของท่าน 

3.56 .51 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.54 0.55 มาก  
 
 จากตาราง 10 พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านอิทธิพลของบุคคลอยู่ในระดับมาก ( X = 3.54) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ บิดามีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย 
( X = 3.66) มารดามีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ( X = 3.59) เพ่ือนมีอิทธิพล
ต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ( X = 3.56) ทั้งบิดาและมารดามีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยเท่ากัน ( X = 3.51) และบุตรธิดาหรือตัวนักเรียนเองมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัย ( X = 3.51) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

69 
 
ตาราง 11  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และอันดับที่ของรูปแบบการตัดสินใจ 

  เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
  ด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก 

 
ลักษณะโรงเรียนที่เลือก ระดับความคิดเห็น 

 (n = 327) 
ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะเป็นโรงเรียน

มีช่ือเสียง ได้รับการยอมรับ 
3.58 .51 มาก 2 

2. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะอยู่ใกล้บ้าน
หรือที่ทํางาน 

3.45 .59 ปานกลาง 5 

3. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะเดินทาง 
ไปมาสะดวก การคมนาคมดี 

3.89 .33 มาก 1 

4. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะรางวัล
โรงเรียนได้มาตรฐาน 

3.55 .57 มาก 4 

5. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะบริเวณ 
มีขนาดกว้างขวาง ไม่อึดอัด 

3.57 .56 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.61 0.51 มาก  
 
 จากตาราง 11 พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือกอยู่ในระดับมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะเดินทางไปมาสะดวก 
การคมนาคมดี ( X = 3.89) เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียง ได้รับ
การยอมรับ ( X = 3.58) เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะบริเวณมีขนาดกว้างขวาง ไม่อึดอัด 
( X = 3.57) และเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะรางวัลโรงเรียนได้มาตรฐาน ( X = 3.55) 
อยู่ในระดับปานกลางคือ เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทํางาน ( X = 3.45) 
ตามลําดับ 
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ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และอนัดับที่ของรูปแบบการตัดสินใจ 

  เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
  ด้านสภาวะของการตัดสินใจเลือก 

 
สภาวะของการตัดสินใจเลือก ระดับความคิดเห็น 

 (n = 327) 
ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเมื่อถึงเวลาทันที 3.49 .60 ปานกลาง 2 
2. ท่านมีการวางแผนและค้นขอ้มูลก่อนเลือกโรงเรียนเอกชน

ระดับปฐมวัย 
3.51 .55 มาก 1 

3. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะมีคนแนะนํา 3.45 .65 ปานกลาง 3 
เฉลี่ยรวม 3.48 0.60 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 12 พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านสภาวะของการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ มีการวางแผนและค้นข้อมูลก่อนเลือกโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัย ( X = 3.51) อยู่ในระดับปานกลางคือ เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
เมื่อถึงเวลาทันที ( X = 3.49) และเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะมีคนแนะนํา ( X = 3.45) 
ตามลําดับ 
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ตาราง 13  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น และอันดับที่ของรูปแบบการตัดสินใจ 

  เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
  ด้านประเภทของการตัดสินใจเลือก 

 
ประเภทของการตัดสินใจเลือก ระดับความคิดเห็น 

 (n = 327) 
ลําดับที ่

X  S.D. ระดับ 
1. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเน่ืองจาก 

มีคุณภาพบริการสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล 
3.34 .62 ปานกลาง 2 

2. ท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเน่ืองจาก
ภาพลักษณ์ที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาล 

3.37 .59 ปานกลาง 1 

3. ท่านเช่ือว่าการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัย บุตรหลานจะได้รับพ้ืนฐานการศึกษาที่ดีกว่า
โรงเรียนรัฐบาล 

3.17 .71 ปานกลาง 3 

4. ท่านเช่ือว่าการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัย บุตรหลานจะมีสังคม เพ่ือนที่ดีกว่าโรงเรียน
รัฐบาล 

2.96 .77 ปานกลาง 4 

5. ท่านเช่ือว่าการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัย ตนเองจะมีภาพพจน์ที่ดีกับเพ่ือนฝูง                 
หากบุตรหลานได้เข้าเรียนโรงเรียนเอกชน 

2.76 .86 ปานกลาง 5 

เฉลี่ยรวม 3.12 0.71 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 13 พบว่า รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านประเภทของการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.12) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย คือ 
เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเน่ืองจากภาพลักษณ์ที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาล ( X = 3.37) เลือกโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยเน่ืองจากมีคุณภาพบริการสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล ( X = 3.34) เชื่อว่าการเลือก
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย บุตรหลานจะได้รับพื้นฐานการศึกษาที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาล 
( X = 3.17) เช่ือว่าการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย บุตรหลานจะมีสังคม เพ่ือนที่ดีกว่า
โรงเรียนรัฐบาล ( X = 2.96) และเช่ือว่าการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ตนเอง
จะมีภาพพจน์ที่ดีกับเพ่ือนฝูงหากบุตรหลานเรียนโรงเรียนเอกชน ( X = 2.76) ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรยีน
เอกชนระดับปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
 
ตาราง 14  สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยมาตรฐานและคณุภาพของโรงเรียนเอกชนระดับ

ปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 

 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y  

X1 .262 .464 .637* .660* .633* .459 
X2 .397 .566 .647* .603 .430 .478 
X3 .330 .444 .475 .411 .601* .519 
X4 .692* .609 .509 .464 .546 .686* 
X5 .541 .631* .614* .597 .572 .573 
X .471 .349 .567 .623* .560 .682* 

* p < .05  
 
 จากตาราง 14 พบว่า มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยกับรูปแบบ
การตัดสินใจเลอืกโรงเรียนของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก ในระดับปานกลาง (rxy = 0.682) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมาตรฐานและคุณภาพ 
พบว่า 
   1) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัย ด้านผลพัฒนาการของเด็ก (X1) กับรูปแบบ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก ด้านสภาวะของการตัดสินใจเลือก 
และด้านประเภทของการตัดสินใจเลือก มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คือ 0.637, 0.660 และ 0.6733 อยู่ในระดับปานกลาง 
   2) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัย ด้านการบริหารงานวิชาการ (X2) กับ
รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก (Y3) มีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คือ .647 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
   3) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัย ด้านการบริหารการจัดการ (X3) กับรูปแบบ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ด้านประเภทของการตัดสินใจเลือก (Y5) มีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คือ .601 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
   4) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร (X4) 
กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ด้านลักษณะการตัดสินใจเลือก (Y1) มีความสัมพันธ์กัน
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ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คือ .692 อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
   5) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครองและชุมชน (X5) กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ด้านอิทธิพลของ
บุคคลกับของครัวเรือน (Y2) และด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก (Y3) มีความสัมพันธ์กันในทางบวก 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คือ .631 และ .614 ตามลําดับ 
อยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 




