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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
ที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
ของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพ่ือศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยกับรูปแบบการตัดสินใจ
เลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี จํานวน 327 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยมาตรฐานและ
คุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้เลือก และตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด เครื่องมือนี้ผู้วิจัยได้นําไปหาความเที่ยง โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) 
พิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุง แล้วนําไปทดลองใช้กับผู้บริหารที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน เพ่ือหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ภาพรวม .7982 หลังจากนั้นนําแบบสอบถามน้ีไปเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนําผลมาวิเคราะห์ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานใช้โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient ซึ่งผลการศึกษาจะนําเสนอตามลําดับดังน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย
ที่สัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สรุปผลดังน้ี 
 5.1.1 ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือก
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากคือ ด้านผลพัฒนาการของเด็ก รองลงมาคือ ด้านการบริหาร 
งานวิชาการ และด้านการบริหารการจัดการ ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร 
อยู่ในระดับปานกลาง 
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 5.1.2 รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเลือกเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยอยู่ในระดับมาก คือลักษณะโรงเรียนที่เลือก การเลือกโดยอิทธิพลของบุคคล 
ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ การเลือกโดยสภาวะของ
การตัดสินใจเลือก การเลือกโดยลักษณะการตัดสินใจเลือก และการเลือกโดยประเภทของ
การตัดสินใจเลือก ตามลําดับ 
 5.1.3 ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบ
การตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในทางบวก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพ 
พบว่า  
 1) ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัย ด้านผลพัฒนาการของเด็ก 
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ด้านลักษณะ
โรงเรียนที่เลือก ด้านสภาวะของการตัดสินใจเลือก และด้านประเภทของการตัดสินใจเลือกทางบวก
ในระดับปานกลาง  
 2) ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านการบริหารงานวิชาการกับ
รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก 
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง  
 3) ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านการบริหารการจัดการกับ
รูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ด้านประเภทของการตัดสินใจ
เลือก มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง  
 4) ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร 
กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ด้านลักษณะการตัดสินใจเลือก
มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง 
 5) ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครองและชุมชนกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง 
ด้านอิทธิพลของบุคคล และด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับปานกลาง 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี  สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากคือ ด้านผลพัฒนาการของเด็ก  
รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารการจัดการ ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมชาย ศรีเพชร (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
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กรณีศึกษาโรงเรียเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ อําเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่า อันดับแรกคือ ปัจจัยด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพดี 
และมีสุขภาพจิตใจดี ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับ พิศาลมณี ผลธัญญา (2549, หน้า 83-90) 
ได้วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
ผลจากการศึกษาพบว่า ด้านงานการเรียนการสอน ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นว่ามีสภาพ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ การจัดกิจกรรมประสบการณ์ของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง 
บันทึกการสอนและตารางกิจกรรมประจําวันครบตามหน่วยการสอน/การจัดประสบการณ์ และ
การนําปรัชญาและแนวนโยบายมากําหนดการจัดประสบการณ์ของโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนานักเรียน
ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และในด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นว่ามีสภาพปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ 
การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ระดับ
การศึกษาและชุมชน การจัดทําแผนในการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชน และโครงการ/
กิจกรรมประเภทการบริการ/ให้ความช่วยเหลือชุมชน และสอดคล้องกับแนวคิดของกรรณิการ์ ภิญญาคง 
(2549, หน้า 12) กล่าวถึงโรงเรียนที่ดีว่าโรงเรียนที่ดีเป็นที่ปรารถนาของผู้ปกครอง คือ โรงเรียนที่มี
การจัดการศึกษาทางด้านวิชาการได้ครบถ้วนได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองของสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของนิพนธ์ กาวงศ์ (2546, หน้า 18) ได้กําหนดภารกิจที่สําคัญของโรงเรียน คือ 
การให้บริการทางการศึกษาและวิชาการท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ผู้บริหาร
ต้องมีจุดมุ่งหมายในการบริหารการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย คือ เน้นการบริหารงานทางด้านวิชาการ 
หลักสูตรการสอนต่างๆ เพื่อสร้างผลผลิตของโรงเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ
เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในสังคม ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า พัฒนาการของเด็กเป็นพัฒนาการ
ที่เกิดจากวัยที่เจริญเติบโตขึ้น โรงเรียนมีหน้าที่ส่งเสิรมพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย เด็กมีผลการพัฒนา
นํ้าหนัก และส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
เด็กมีอุปนิสัย บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพ โดยแสดงออกถึงความร่าเริง ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความสุข 
พัฒนาการด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รับผิดชอบตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เด็กมีความสามารถในการใช้ ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ปัจจัย
เหล่าน้ี ผู้ปกครองสามารถเห็นได้ชัดเจนจากตัวเด็ก และนํามาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้ จึงทําให้ปัจจัยน้ีมีความสําคัญอยู่ในระดับมากได้ นอกจากน้ีในส่วนของ
การบริหารงานวิชาการน้ัน จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งก็คือการที่สถานศึกษา
พัฒนา หลักสูตรอย่างเป็นระบบ นับต้ังแต่การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาหลักสูตร การดําเนินการ 
การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร การนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
หลักสูตรจนได้หลักสูตรสถานศึกษา ที่มีคุณภาพและมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์
ที่เกิดขึ้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความคาดหวังและต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่ทําให้เด็กได้รับการพัฒนา
ในด้านความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากเด็กในปฐมวัยถือเป็นวัยเริ่มต้นในการพัฒนา 
หากมีพ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ดี ก็ย่อมจะมีผลต่อการศึกษาในอนาคตด้วย ในส่วนของปัจจัยการบริหาร
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โรงเรียนด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านผลพัฒนาการของเด็ก และด้านการบริหารการจัดการนั้นอยู่ในระดับมาก
เน่ืองจากเป็นตัวเสริมเพ่ือให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดี  
 1) ด้านผลพัฒนาการของเด็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากสามอันดับแรก คือ เด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย ด้วยความเต็มใจ 
รองลงมาคือ เด็กทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเด็กสามารถ
บอกลักษณะคุณสมบัติความเหมือน ความต่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ และค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
เด็กมีจินตนาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมบัติ 
จักรสมศักดิ์ (2546, หน้า 70-74) ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับ ความต้องการความสนใจและความสามารถระดับพัฒนาการเด็ก 
ในระดับมาก โดยมีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์อย่างสมํ่าเสมอเป็นปัจจัย มีการจัดกิจกรรม
ตรงตามแผนการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมมีการประเมินผลจัดทําอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน 
การใช้เคร่ืองมือและการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานและมีการจัดทําระเบียบพฤติกรรม บันทึกพัฒนาการ
ของเด็ก และปัญหาอ่ืนๆ เก่ียวกับตัวเด็ก และโรงเรียนได้จัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
และโภชนาการตามสภาพของโรงเรียน ครูเอาใจใส่และดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
นักเรียนมีเคร่ืองใช้ส่วนตัวครบทุกคน นักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ตามหลัก
โภชนาการอย่างเพียงพอ นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและได้รับภูมิคุ้มกันโรคโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ครบตามกําหนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของซีเฟลดท์ และบาร์เบอร์ (Seefeldt & Barbour, 
1994, p. 4) ได้กล่าวถึงเป้าหมายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กไว้ว่า 1) เพื่อให้เด็กสามารถเติบโต
ทางสติปัญญาและการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานในด้านต่างๆ คือพัฒนาและเสริมสร้างกริยาท่าท่าง
ที่ดีในการเรียน สร้างค้นพบและแก้ปัญหา 2) เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดีโดยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ 3) เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยพัฒนาการควบคุมกล้ามเนื้อและส่วนประกอบที่เก่ียวเน้ือ สร้างนิสัยการรักสุขภาพที่ดีต่อร่างกาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล เพ็ชรสุข (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน สําหรับบุตรหลานเข้าเรียน อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการวัดผลประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน ได้แก่ 
การแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างสมํ่าเสมอ อยู่ในระดับมาก พัฒนาการและผลงานของนักเรียน 
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า พัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถเห็นได้ชัดเจน 
และคอยติดตามพัฒนาการของบุตรหลานอยู่เสมอ การท่ีเด็กสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการออกกําลังกาย 
เด็กทํากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเด็กสามารถบอกลักษณะคุณสมบัติ
ความเหมือน ความต่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ตามท่ีครูรายงานให้ผู้ปกครองทราบ และการพบเห็น
ของผู้ปกครองเองจึงอาจทําให้ผู้ปกครองรู้สึกได้ว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีที่ในวัยดังกล่าวสามารถทําได้จริง 
จึงทําให้มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยด้านผลพัฒนาการของเด็ก เป็นปัจจัย
ที่มีความสําคัญเป็นอันดับสองอยู่ในระดับมากได้ 
  2) ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากสามอันดับแรก คือ สถานศึกษาจัดพื้นที่/มุมต่างๆ ภายในห้องเรียน มุมอาคารได้
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อย่างหลากหลายเหมาะสมกับวัย พัฒนาการของเด็ก รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดบรรยากาศที่อบอุ่น 
เป็นมิตร ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของช้ันเรียนได้อย่างดีที่สุด และครูมีการจัดทํารายงานผล
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นระบบ ครบทุกด้านเป็นปัจจุบันรายงานให้ผู้ปกครองทราบ และ
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ สื่อภายนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย อยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชนี วังยายฉิม (2548) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
สําหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่
มีการวางนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม และ
ด้านบุคคลจัดอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย อบอุ่น 
การจัดกิจกรรม สื่อ วัสดุการเรียน ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน 
มีการส่งเสริมครูในการจัดสภาพแวดล้อม จัดส่งครูเข้ารับการอบรมในเรื่องการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน 
มีการติดตามผลการจัดสภาพแวดล้อม ด้วยวิธีการสังเกต สนทนาซักถาม และผลตอบกลับจากผู้ปกครอง 
และมีการประสานงานระหว่างครูกับผู้บริหาร จัดประชุมเพ่ือช่วยกันพัฒนาทุกๆ 1 เดือน ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม พบว่า การดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมด้านกายภาพในโรงเรียนและศูนย์ฯ ทั้ง 4 สังกัด 
ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ภายนอกอย่างกว้างขวางและภายในคับแคบ มีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเล่นในจํานวนน้อย 
ไม่มีห้องนอนท่ีแยกออกมาเป็นสัดส่วนการดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมด้านกิจกรรม ครูจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กจัดให้มีมุมประสบการณ์ และการดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมด้านบุคคล 
ครูมีการปฏิบัติในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปในทางที่ดีและเหมาะสม และครูเป็นผู้ช้ีแนะ
ขณะที่เด็กทํากิจกรรม ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลถึงคุณภาพสถานศึกษาในด้านการสร้างภาพลักษณ์โดยรวมของสถานศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง
ต่อองค์กร โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจะเน้นสร้างภาพในใจ หรือความประทับใจ โดยมุ่งเน้น
ความสวยงามขององค์กรให้ปรากฏแก่สาธารณชน จึงทําให้การบริหารงานโรงเรียนด้านภาพลักษณ์
ของโรงเรียน เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญเป็นอันดับแรกอยู่ในระดับมากได้         
  3) ด้านการบริหารการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
อยู่ในระดับมากสามอันดับแรก คือ การให้บริการเหมาะสม ใช้บริการได้สะดวก ทันต่อการใช้งาน 
รองลงมาคือ อาคารสถานท่ีทุกแห่ง มีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีการตรวจสอบประจําทุกปี และการจัด
ระบบงานสารบรรณมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง  และค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ระบบสาธารณูปโภค
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบป้องกันอันตรายอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กุลกานต์ เล็กสกุล (2549) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือก โรงเรียนอนุบาลเอกชนของ
ผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ผู้ปกครองคํานึงอัธยาศัยของ
ผู้สอนมากกว่าผู้บริหารหรือพี่เลี้ยง และเน้นรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีความคล่องตัว 
มีการให้บริการเหมาะสม และรูปแบบสถานศึกษาอาคารเรียนต่างๆ ดูกว้างขวางและสะดวกสบาย 
ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการโรงเรียนน้ัน มีผลต่อประสิทธิภาพของ
โรงเรียนโดยตรง หากมีการบริหารจัดการดี การดําเนินงานต่างๆ จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การบริหารจัดการในด้านอ่ืนๆ ก็จะมีประสิทธิภาพตามไปด้วย รวมท้ังพัฒนาการของเด็กและ
สร้างพ้ืนฐานในการเติบโตต่อไปได้ โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะมีความโดดเด่นและมีช่ือเสียง
เห็นได้ชัดเจน ซึ่งจะทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน  
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จึงทําให้การบริหารงานโรงเรียนด้านวิชาการ เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญเป็นอันดับสามอยู่ในระดับ
มากได้     
  4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ มีการสํารวจความต้องการของผู้ปกครอง 
วางแผนกําหนดสาระการประชุมร่วมกันระหว่างครูกับตัวแทนผู้ปกครอง อย่างสมํ่าเสมอ รองลงมาคือ 
มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
เมื่อมีการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก รวมถึงประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอื่นๆ ด้วย และค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน เกิดประโยชน์ต่อเด็กเต็มที่ การดําเนินการ
ราบรื่น มีบรรยากาศที่ดี เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิศาลมณี ผลธัญญา (2549, หน้า 83-90) ได้วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความเห็นว่ามีสภาพปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คือ การจัดโครงการ/
กิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน ระดับการศึกษาและชุมชน 
การจัดทําแผนในการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชุมชน และโครงการ/กิจกรรมประเภทการบริการ/
ให้ความช่วยเหลือชุมชนและสอดคล้องกับประไพ นิลน้อย (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองใน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ภายในชุมชนน้ันมีโรงเรียนจํานวนมาก ทั้งรัฐบาลและเอกชน 
โรงเรียนเอกชนจะมีราคาที่สูงมากและมาตรฐานจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งทําให้เป็นการคัดระดับ
ผู้ปกครองไปในตัว ซึ่งในชุมชนส่วนใหญ่ของอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรีน้ันก็ประกอบด้วยประชากรท่ีมี
ฐานะปานกลางและตํ่าเป็นส่วนมากทําให้ในบางครั้ง โรงเรียนอาจสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองน้ัน
ทําได้แค่ผู้ปกครองที่นําบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนเท่าน้ัน นอกจากน้ี ด้วยความเป็นโรงเรียนเอกชน 
มีการบริหารจัดการที่เป็นเอกเทศ ทําให้มีความเป็นธุรกิจค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยเห็นความสําคัญของชุมชน
โดยรวมเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามการที่จะทําให้โรงเรียนมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่น้ัน
แม้ว่าจะมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนการสอนแล้ว ควรต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วย 
เพ่ือที่จะได้เข้าถึงชุมชน และสร้างความกลมกลืนกับชุมชนที่โรงเรียนน้ันต้ังอยู่ 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยอยู่ใน
ระดับมาก คือ พฤติกรรมการเลือกโดยลักษณะโรงเรียนที่เลือก อิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน 
ส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี พฤติกรรมการเลือกโดยสภาวะ
ของการตัดสินใจเลือก พฤติกรรมการเลือกโดยลักษณะการตัดสินใจเลือก และพฤติกรรมการเลือก
โดยประเภทของการตัดสินใจเลือก ตามลําดับ โดยด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือกอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะเดินทาง
ไปมาสะดวก การคมนาคมดี เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียง 
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ได้รับการยอมรับ เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะบริเวณมีขนาดกว้างขวาง ไม่อึดอัด และ
เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะได้รับท่านเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะรางวัล
โรงเรียนได้มาตรฐาน อยู่ในระดับปานกลางคือ เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเพราะอยู่ใกล้บ้าน
หรือที่ทํางาน ตามลําดับ สอดคล้องกับ ประไพ นิลน้อย (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจ
ของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในด้านทําเลท่ีต้ังและความสะดวกในการเดินทาง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ในจังหวัดชลบุรีนั้น โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยมีให้เลือก
ไม่มากนัก ประกอบกับการจราจรท่ีไม่หนาแน่นและตัวโรงเรียนต้ังอยู่ภายในชุมชน มีถนนหนทางสะดวก
รวดเร็ว การเลือกโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงกว่ารัฐบาลและเดินทางสะดวก
จึงเป็นทางเลือกสําคัญต่อการตัดสินใจได้ และการที่ต้องการให้บุตรหลานในวัยปฐมวัยซึ่งถือเป็นวัยสําคัญ
ในการพัฒนาสติปัญญาเพ่ือรองรับการเติบโตน้ันถือเป็นเร่ืองสําคัญของผู้ปกครอง ดังน้ันจึงทําให้ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนในโรงเรียนเอกชนโดยเน้นลักษณะโรงเรียนที่เลือกในระดับมากเป็นอันดับแรกได้ 

2) ด้านอิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ บิดามีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย มารดา
มีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย เพ่ือนมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัย และทั้งบิดาและมารดามีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเท่ากัน อยู่ในระดับ
ปานกลางคือ บุตรธิดาหรือตัวนักเรียนเองมีอิทธิพลต่อการเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ตามลําดับ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิลเลี่ยม (Williams, 1982, p. 28; อ้างถึงใน ศูนย์การเรียนรู้, ออนไลน์, 2553) 
กล่าวว่า การตัดสินใจโดยอิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน โดยปกติการตัดสินใจประเภทน้ี
มักจะเป็นการตัดสินใจเลือกร่วมกันระหว่างสามี ภรรยา หรือบุคคลที่มีอิทธิพลในการเลือก เช่น ญาติ
พ่ีน้อง เพ่ือน เป็นต้น ลักษณะการตัดสินใจเลือกนั้น จะพิจารณาจากบุคคลที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ก็จะมีความแตกต่างกันด้วย แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ใช้สําหรับส่วนบุคคลแล้วก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือก
ของบุคคลแต่ละคน ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการตัดสินใจน้ัน ในครอบครัวมักจะเป็นการตัดสินใจ
ร่วมกันของคนในครอบครัว มีการปรึกษาหารือและได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังต้องอาศัยปัจจัย
ที่เข้ามาช่วยในการพิจารณา การหาข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ตรงตามความต้องการ การสอบถาม
ผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ถือเป็นแนวทางหน่ึงที่สําคัญต่อการตัดสินใจเลือกได้  

 3) ด้านประเภทของการตัดสินใจเลือกอยู่ในระดับปานกลางเป็นลําดับสุดท้าย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย คือ 
เลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยเน่ืองจากภาพลักษณ์ที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาล เลือกโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยเน่ืองจากมีคุณภาพบริการสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล เช่ือว่าการเลือกเข้าเรียนโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัย บุตรหลานจะได้รับพ้ืนฐานการศึกษาที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาล เช่ือว่าการเลือกเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย บุตรหลานจะมีสังคม เพ่ือนที่ดีกว่าโรงเรียนรัฐบาล และเช่ือว่าการเลือก
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ตนเองจะมีภาพพจน์ที่ดีกับเพ่ือนฝูงหากบุตรหลานเรียนโรงเรียน
เอกชน ตามลําดับ สอดคล้องกับแนวคิดการตัดสินใจเลือกของ วิลเลี่ยม (Williams, 1982, pp. 26-46; 
อ้างถึงใน ศูนย์การเรียนรู้, ออนไลน์, 2553) กล่าวว่า ตามความเก่ียวพันของประเภทของการตัดสินใจ
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เลือก ผู้บริโภคมักจะมีประเภทของการตัดสินใจเลือกมากกว่า 1 ประเภทเสมอ ผลก็คือผู้บริโภค
จะอยู่ในสภาวะของจิตใจที่จะต้องตัดสินใจ และการตัดสินใจเลือกน้ันอาจต้องพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผล
ที่เลือก ผู้บริโภคอาจมีการตัดสินใจเลือกเพียงบางส่วนแล้วว่าจะตัดสินใจไปในทิศทางใดโดยพิจารณา
จากเหตุผลที่เลือกเป็นสําคัญ ดังน้ันจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของการตัดสินใจเลือกที่กล่าวมาเป็นเรื่อง
ปกติสําหรับผู้บริโภคโดยทั่วไปที่เราสามารถจะเห็นได้ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าเหตุผลในการเลือก
ของผู้ปกครองน้ันต้องประกอบด้วยเหตุผลหลายปัจจัย ภาพลักษณ์ของโรงเรียนถือเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน 
ทั้งจากลักษณะทางกายภาพ และจากการบอกกล่าวต่างๆ เหตุผลทางสังคมถือเป็นเหตุผลหนึ่งที่มี
ส่วนในการตัดสินใจ เน่ืองจากคนเราต้องอยู่ในสังคม มีเพ่ือนฝูง การได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดย่อมทําให้ภาพลักษณ์
ของตนเองดีขึ้นในสายตาคนอ่ืน การเลือกโรงเรียนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแก่บุตรหลานจึงเป็นเหตุผลหน่ึง
ของการตัดสินใจเลือกได้เพราะถือว่าตนจะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จึงทําให้ประเภทของการตัดสินใจเลือก 
เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

 5.2.3 เมื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ระดับปฐมวัยกับพฤติกรรมการเลือกเข้าเรียนของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพบว่า 
มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัย มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครองทางบวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับภาควิชา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2548, หน้า 2) ได้เสนอแนะวิธีเลือกโรงเรียน
อนุบาลให้ลูกว่าที่สําคัญที่สุดคือ โรงเรียนควรผ่านการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ภิญญาคง 
(2549, หน้า 12) กล่าวถึงโรงเรียนที่ดีพอสรุปได้ดังน้ี โรงเรียนที่ดีเป็นที่ปรารถนาของผู้ปกครอง คือ 
โรงเรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ทั้งในด้านการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการได้ครบถ้วนได้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองของสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่ามาตรฐานและคุณภาพถือ
เป็นสิ่งสําคัญต่อการวัดประสิทธิภาพของโรงเรียนที่ผู้ปกครองสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน 
ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่น้ันปกติจะเห็นว่า โรงเรียนเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่สูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลจึงทําให้มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่า ซึ่งถือเป็นทัศนคติที่มีกับผู้ปกครองโดยทั่วไป
ที่มีความสามารถในการส่งเสียบุตรหลาน และถือเป็นทัศนคติที่ในความเป็นจริงแล้วก็เห็นได้ชัดเจน 
ด้วยการบริหารที่เป็นเอกชน ความคล่องตัวต่างๆ จึงมีสูงกว่าระบบสาธารณูปโภค หลักสูตรการเรียน
การสอนต่างๆ ได้มาตรฐานกว่าเนื่องจากเป็นส่วนที่ทําให้ทางโรงเรียนต้องการแสดงให้เห็นว่า
เกิดความคุ้มค่าหากส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ดังนั้นการที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
ให้บุตรหลานของตนเองน้ัน ตัวมาตรฐานและคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สามารถนํามาใช้วัดได้ชัดเจนกว่า
ปัจจัยอ่ืนๆ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์รายด้านของมาตรฐานและคุณภาพพบว่า 
  1) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัย  ด้านผลพัฒนาการของเด็ก 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัยของผู้ปกครองด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก ด้านสภาวะของการตัดสินใจเลือก และด้านประเภท
ของการตัดสินใจเลือก ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ สมชาย ศรีเพชร (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียน กรณีศึกษาโรงเรียเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ คือ ปัจจัยด้านการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาพดี 
และมีสุขภาพจิตใจดี ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าพัฒนาการของเด็กถือเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถ
พบเห็นได้ชัดเจนที่สุด และสามารถวัดได้ชัดเจน นอกจากน้ีด้วยวัยที่กําลังมีพัฒนาการ หากได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาการน้ันจะสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและทําให้ผู้ปกครองสามารถ
เห็นความแตกต่างกับบุตรหลานตัวเองได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อช่ือเสียงของโรงเรียนและส่งผลต่อ
ลักษณะโรงเรียนที่เลือก เลือกโรงเรียนที่มีช่ือเสียงในด้านดังกล่าว ส่งผลต่อสภาวะของการตัดสินใจเลือก 
คือ มีการค้นข้อมูลก่อนเลือกโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยหรือมีคนแนะนําต่อ และส่งผลต่อประเภท
ของการตัดสินใจเลือก ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่ดี และคุณภาพบริการสูง 

 2) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านการบริหารงานวิชาการ 
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัยของผู้ปกครองด้านลักษณะโรงเรียนที่เลือก ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับบุษกร กรพิทักษ์ 
(2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านวิชาการ ที่เป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานวิชาการถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงกับคุณภาพของครูผู้สอนและ
ตัวนักเรียนในการให้ความรู้พ้ืนฐานในการสร้างพัฒนาการของเด็ก จะเกี่ยวข้องในส่วนของการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําแผนและการจัดประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการของเด็ก การจัด
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นแนวทางในการดําเนินการของ
โรงเรียนและครูผู้สอน หากโรงเรียนมีคุณภาพด้านวิชาการสูง จะทําให้เด็กรับความรู้ที่เหมาะสมกับวัย
และมีการเปลี่ยนแปลงทางสมองและพัฒนาการที่ผู้ปกครองสามารถเห็นได้ชัดเจน นอกจากน้ี 
ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนด้านวิชาการที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดทําขึ้นเองและปรับให้
เหมาะสมกับเด็ก มีงบประมาณในการส่งเสริมการเรียนรู้จํานวนมากกว่าโรงเรียนรัฐบาลทําให้เกิด
ความแตกต่างขึ้นและจึงทําให้เป็นปัจจัยที่ผู้ปกครองสามารถนํามาใช้เลือกให้บุตรหลานเข้าเรียนได้ 

 3) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านการบริหารการจัดการมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวกกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครอง
ด้านประเภทของการตัดสินใจเลือก ในระดับปานกลางสอดคล้องกับบุษกร กรพิทักษ์ (2546, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา 
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร คือ ปัจจัยด้านสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริหารการจัดการ
ความปลอดภัยของนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สถานศึกษาโดยตรง สภาพแวดล้อมโรงเรียน งานอาคารสถานที่ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
รวมไปถึงการให้บริการแก่เด็ก เช่น น้ําด่ืม อาหารกลางวัน อาหารว่าง นม เป็นต้น ซึ่งจะต้องถูกสุขลักษณะ 
ถูกหลักโภชนาการ และเพียงพอกับจํานวนเด็ก มีการให้บริการตรวจสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การตรวจสุขภาพฟัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เป็นต้น โรงเรียน
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ที่มีคุณภาพในด้านการบริหารจัดการสูงๆ จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ภายนอกที่สามารถเห็นได้ชัดเจน 
ซึ่งเมื่อเทียบกับโรงเรียนรัฐบาลแล้ว พบว่า โรงเรียนเอกชนจะมีการบริหารจัดการที่เป็นเอกเทศ และ
มีคุณภาพสูงกว่าเน่ืองจากเป็นโรงเรียนเอกชน ค่าใช้จ่ายสูง การให้บริการจึงต้องสูงตามไปด้วย และ
โรงเรียนเอกชนจะเห็นผลกําไรสําคัญกว่าโรงเรียนรัฐบาล ดังน้ัน จึงต้องเน้นในส่วนดังกล่าวน้ีเพ่ือสามารถ
สร้างช่ือเสียงและคุณภาพให้ผู้ปกครองยอมเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือได้รับสิ่งที่ดีกว่า 

 4) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับ
ปฐมวัยของผู้ปกครองด้านลักษณะการตัดสินใจเลือกในระดับปานกลางสอดคล้องกับ สุวิมล เพ็ชรสุข 
(2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน
อนุบาลเอกชน สําหรับบุตรหลานเข้าเรียน อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย
สรุปว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนมากท่ีสุด คือ ปัจจัยเกี่ยวกับครู ได้แก่ ครูให้การบ้าน
สม่ําเสมอ และสามารถฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
(2550, หน้า 2-4) ได้สํารวจและวิจัยเรื่อง “ท่านเลือกโรงเรียนให้ลูกอย่างไร” ผลจากการสํารวจของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า บรรดาผู้ปกครองในกรุงเทพฯ ระบุสาเหตุที่ทําให้มาตรฐานของโรงเรียน
แต่ละแห่งไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเลือกโรงเรียน คือ คุณภาพของครู/อาจารย์ ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าปัจจัยด้านบุคลากรถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของโรงเรียน 
การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ต้ังแต่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและพนักงานส่วนอ่ืนๆ จะทําให้นักเรียน
ได้รับการเรียนการสอนที่เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตร และโรงเรียนมีการดําเนินนโยบายที่มีประสิทธิภาพ 
ครูเอาใจใส่ต่อนักเรียน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อลักษณะการตัดสินใจเลือก เช่น ได้รับ
ฟังถึงช่ือเสียงของโรงเรียนในด้านดังกล่าว หรือมีประสบการณ์โดยตรงจากการเลือกโรงเรียนที่มี
การบริหารจัดการไม่ดีมาก่อน ทําให้มีความคิดว่าการเลือกโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะทําให้
บุตรหลานของตนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดได้ 

 5) มาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
กับผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับรูปแบบการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครองด้านอิทธิพลของบุคคลกับของครัวเรือน และด้านลักษณะ
โรงเรียนที่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ การ์เซีย (Garcia, 1985, p. 2) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็น
ในการวางแผนการจัดหลักสูตรสําหรับเด็กอนุบาลเปอร์โตริกัน ผลการวิจัยคร้ังน้ีได้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์คือ ด้านหลักสูตร ควรสอนให้เด็กทราบถึงวัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็นพลเมือง
ของประเทศตนเอง และควรจัดให้เด็กมีกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ครูควรเป็น 
ผู้แนะนําวิธีปฏิบัติในการเรียนรู้และควรมีอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับความเข้าใจของเด็ก 
ครูควรเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการสอนอนุบาล โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียนและ
โรงเรียนกับชุมชนแวดล้อม ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพราะจะทําให้โรงเรียนสามารถจัดหลักสูตร
ที่ตรงกับความต้องการของบ้าน ชุมชนได้ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน โรงเรียนเอกชนนั้น เป็นโรงเรียนที่ดําเนินในแนวทางเชิงธุรกิจมากกว่าโรงเรียนรัฐบาล 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ย่อมสูงกว่า เพราะเน้นผลกําไร แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน คุณภาพต้องสูงตามค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง
ต้องเสียไปด้วย การสร้างความสัมพันธ์กับบ้านและชุมชน จะช่วยทําให้โรงเรียนมีความคุ้นเคย และ
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สร้างภาพลักษณ์ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ใกล้ชิดกับผู้ปกครองและคนในชุมชน สามารถสื่อสารและ
รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเพ่ือนําไปพัฒนาคุณภาพให้ตรงตามความต้องการมากย่ิงข้ึน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงเรียน
ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ดังน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช ้
  1) ด้านการบริหารงานวิชาการ จากผลการวิจัยพบว่า มีความสําคัญมากที่สุด
เป็นอันดับแรก ดังน้ัน ผู้บริหารโรงเรียนจึงควรเน้นในด้านดังกล่าวให้มากขึ้น เพ่ือสร้างคุณภาพและ
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนให้มากขึ้น เช่น สถานศึกษาจัดพื้นที่/มุมต่างๆ 
ภายในห้องเรียน มุมอาคารได้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับวัย พัฒนาการของเด็ก จัดบรรยากาศ
ที่อบอุ่น เป็นมิตร ส่งเสริมให้เด็กรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของช้ันเรียนได้อย่างดีที่สุด ครูมีการจัดทํารายงานผล
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นระบบ ครบทุกด้านเป็นปัจจุบันรายงานให้ผู้ปกครองทราบ เป็นต้น 
  2) ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่ผู้ปกครอง
ใช้ในการเลือก จากผลการวิจัยพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 
อยู่ในอันดับตํ่าที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
ให้มากขึ้น เพ่ือให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับมากข้ึนโดยมีการสํารวจความต้องการของผู้ปกครอง วางแผน
กําหนดสาระการประชุมร่วมกันระหว่างครูกับตัวแทนผู้ปกครอง อย่างสมํ่าเสมอ มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเมื่อมีการจัดกิจกรรม
สําหรับเด็ก รวมถึงประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีอ่ืนๆ ด้วย สถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน มีโครงการ/
กิจกรรมร่วมกัน เกิดประโยชน์ต่อเด็กเต็มที่ การดําเนินการราบร่ืน มีบรรยากาศที่ดี เคารพและยอมรับ
ซึ่งกันและกัน เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และโรงเรียนสามารถนําข้อมูลที่ได้จาก
ผู้ปกครองและชุมชนไปใช้ในการกําหนดนโยบายการบริหารงานได้ตรงตามความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชนได้มากที่สุด 
  3) ปัจจัยมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนปฐมวัยที่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
การตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยของผู้ปกครองในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี จากผลการวิจัยพบว่า ที่มากที่สุด คือ ด้านผลพัฒนาการของเด็กดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรเน้นตัวครูผู้สอนที่ได้คุณภาพและมาตรฐานให้มากขึ้น เช่น มีครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือทําให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงคุณภาพพัฒนาการของเด็กอย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากน้ี บุคลากรอ่ืนๆ 
ควรตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดี ครู ผู้ดูแลเด็ก มีการปรับวิธีการสอน การจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย
เหมาะกับเด็ก นําความรู้ใหม่ๆ มาปรับปรุงการสอน การจัดการเรียนรู้ โดยปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อ
พัฒนาการของเด็กโดยตรง เน่ืองจากครูผู้สอน และผู้ดูแลเด็กน้ันต้องคลุกคลีอยู่กับเด็กตลอดเวลาและ
ถือเป็นตัวอย่างของเด็กในวัยปฐมวัยด้วย 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษามาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่มีช่ือเสียง
ระดับประเทศว่ามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างไร และนําผลที่ได้เพื่อไปวางนโยบาย
การบริหารจัดการโรงเรียนต่อไป 
  2) ควรมีการวิจัยเก่ียวกับปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนรัฐบาล  
  3) ควรมีการวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยและรัฐบาลว่า
มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนปฐมวัยหรือไม่ 
 
 




