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บทท่ี 1บทนํา1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหาเม่ือการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� โดยเฉพาะอย!างยิ่งการให$ความสําคัญกับการพัฒนาการในทุกด$านของช!วงอายุแรกเกิดจนถึงห$าขวบ หรือวัยก!อนเข$าเรียนชั้นประถมศึกษาป.ท่ีหนึ่งท่ีมักเรียกกันว!า “เด็กปฐมวัย” ให$มีพัฒนาการอย!างเหมาะสมตามหลักวิชาการแล$วก็จะสามารถเติบโตเปนดีมีคุณภาพ ส!งผลดีต!ออนาคตของสังคมและประเทศชาติด$วย ซ่ึงจากข$อมูลของนักเศรษฐศาสตร� รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร�  ศ.ดร.เจมส� เจ เฮกแมน จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได$กล!าวว!า “การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย เปนการลงทุนท่ีคุ$มค!าให$ผลตอบแทนแก!สังคมดีท่ีสุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท!า เปนท้ังการเพ่ิมคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ ลดอัตราการสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และองค�การยูนิเซฟซ่ึงเปนหน!วยงานของสหประชาชาติซ่ึงมีหน$าท่ีให$ความช!วยเหลือด$านมนุษยธรรม พัฒนาการสุขภาพ รวมถึงความเปนอยู!ของแม!และเด็กในประเทศกําลังพัฒนาระบุว!า เด็กปฐมวัยท่ีได$รับการดูแลอย!างเหมาะสมตามช!วงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด$านสติป@ญญา และความฉลาดทางด$านอารมณ� สูงข้ึนกว!าปกติ และนําไปสู!การมีโอกาสในการเรียนรู$ต!อในระดับท่ีสูงข้ึน และเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพมีรายได$สูง ส!งผลให$อัตราการก!อคดีหรือสร$างป@ญหาสังคมลดน$อยลงด$วย (อภิวัฒน�การเรียนรู$...สู!จุดเปลี่ยนประเทศไทย, 2557) จากนโยบายและยุทธศาสตร�การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ป.) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ได$ให$ความหมายของเด็กปฐมวัยว!า “เด็กปฐมวัย” คือ เด็กต้ังแต!ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ป. 11 เดือน 29 วัน หรือตํ่ากว!า 6 ป. การจัดการการศึกษานั้นได$แบ!งเปน 3 รูป แบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาปฐมวัยต$องเน$นผู$เรียนเปนสําคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู$ตามความถนัดและความสนใจของผู$เรียน เนื่องจากช!วงปฐมวัยเปนช!วงท่ีมีการพัฒนาการด$านสมอง และการเรียนรู$อย!างรวดเร็วท่ีสุด ดังนั้นจึงถือได$ว!าช!วงปฐมวัยเปนช!วงวัยท่ีต$องการการปลูกฝ@งดูแลเปนพิเศษ เพ่ือจะได$เปนรากฐานท่ีสําคัญของการเรียนรู$ และการพัฒนาตลอดชีวิต ให$เติบโตเปนเด็กฉลาดและประสบความสําเร็จในชีวิต (การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย, 2556) การศึกษาปฐมวัยเปนพ้ืนฐานของการศึกษาระดับอ่ืนๆ และเปนป@จจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีอายุระหว!าง แรกเกิด-6 ป. เปนช!วงอายุท่ีสามารถพัฒนาความพร$อมท้ังด$านร!างกาย จิตใจ อารมณ� สังคมและสติป@ญญาได$อย!างเต็มท่ี แต!หากไม!ได$รับการส!งเสริมให$พัฒนาในช!วงนี้อาจมีผลให$ พัฒนาการด$านต!างๆ เปนไปอย!างเชื่องช$า ซ่ึงจะกระทบต!อการเจริญเติบโต



2 ในอนาคต การจัดการศึกษาปฐมวัยจึง มีลักษณะพิเศษท่ีแตกต!างไปจากระดับอ่ืนท้ังนี้เพราะเด็กในวัยนี้เปนวัยท่ีสําคัญในการวางรากฐานของบุคลิกภาพ และการพัฒนาทางสมอง (เยาวพา เดชะคุปต�, 2542: 14) และการท่ีเด็กปฐมวัยจะเติบใหญ!อย!างมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค�สอดคล$องกับความต$องการของสังคมต$องมีพ้ืนฐานมาจาก การพัฒนาท่ีเหมาะสม ท้ังในด$านการอบรมเลี้ยงดู การให$การเรียนรู$อย!างต!อเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงนักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ัวโลกต!างให$ความสําคัญและความสนใจกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด$วยมีความเชื่อว!ากระบวนการเรียนรู$ในช!วงดังกล!าวมี ผลกระทบในระยะยาวต!อคุณภาพชีวิตของคน เพราะเปนช!วงท่ีระบบประสาทและสมองกําลังสร$างโครงสร$างท่ีมีการเจริญเติบโตในอัตราสูงสุดคือ ร$อยละ 80 ของวัยผู$ใหญ! ดังนั้นสิ่งแวดล$อมรอบตัวเด็ก การดูแลอบรมเพ่ือปลูกฝ@งและสร$างเสริมพัฒนาการจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งและยังเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการบ!มเพาะบุคลิกภาพและอุปนิสัย นอกจากนี้การเจริญเติบโตของสมองยังส!งผลต!อสติป@ญญาและความสามารถของเด็กอย!างถาวร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 1) การจัดการศึกษาปฐมวัยจะดําเนินการได$สําเร็จข้ึนอยู!กับการบริหารจัดการของสถานศึกษา ผู$บริหารเปนบุคคลท่ีนําแนวทางต!าง ๆ ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปนผู$นํานโยบายการศึกษาของรัฐไปสู!การปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนให$มีคุณภาพ การบริหารจัดการจึงเปนงานหลักของผู$บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ผู$บริหารต$องทําความเข$าใจปรัชญา หลักการและแนวคิดของการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู$ความสามารถในการบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช$เปนแนวทางในการวางแผนการจัด ประสบการณ�การเรียนรู$ในด$านการจัดการเรียนรู$ผู$บริหารต$องนิเทศ กํากับและติดตาม ให$ครูดําเนินการจัด ประสบการณ�ท่ีเหมาะสม ด$านการประเมินพัฒนาการ ผู$บริหารต$องจัดให$มีการประเมินพัฒนาการเด็กให$ครอบคลุมพัฒนาการทุกด$านของเด็ก โดยคํานึงถึงความแตกต!างระหว!างบุคคล (อภิสมัย วุฒิพรพงษ�, 2540: 25) ในเขตเทศบาลเมืองพะเยามีจํานวนประชาชน เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจํานวน 17,862 คน มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาจํานวน 6 แห!ง ได$แก! โรงเรียนเทศบาล 1 ถึงโรงเรียนเทศบาล 6 มีครูจํานวน 145 คน นักเรียนจํานวน 2,600 คน โดยเปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 แห!งคือ โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 6 ซ่ึงโรงเรียนระดับก!อนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา มีนักเรียนระดับอนุบาลจํานวนท้ังสิ้น 744 คน โดยแบ!งเปนนักเรียนชาย จํานวน 400 คน และนักเรียนหญิง จํานวน 344 คน ดังนั้น ผู$วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน ซ่ึงผลท่ีได$รับจากการศึกษาจะเปนประโยชน�ต!อผู$บริหารโรงเรียนสามารถนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายเพ่ือการปรับปรุงโรงเรียนให$มีประสิทธิภาพ สอดคล$องกับความต$องการของผู$ปกครอง 1.2 คําถามการวิจัย การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครอง



3 นักเรียน มีคําถามท่ีเก่ียวข$องกับการวิจัยดังนี้ 1. เหตุผลในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน   2. ข$อมูลพ้ืนฐานท่ีผู$ปกครองใช$ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให$นักเรียนมีครบท้ัง 6 ด$านหรือไม! ดังนี้ 1. ด$านวิชาการ 2. ด$านบุคลากร 3. ด$านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล$อม 4. ด$านชื่อเสียงของโรงเรียน 5. ด$านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ 6. ด$านความสัมพันธ�ระหว!างโรงเรียนกับชุมชน 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน มีวัตถุประสงค�ของการวิจัยดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน 2. เพ่ือศึกษาป@ญหาและข$อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน 1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย        ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย คุณลักษณะของผู$ปกครองนักเรียน 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ 5. ระดับรายได$เฉลี่ยต!อเดือน     การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัด เทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน 1. ด$านวิชาการ 2. ด$านบุคลากร 3. ด$านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล$อม 4. ด$านชื่อเสียงของโรงเรียน 5. ด$านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ 6. ด$านความสัมพันธ�ระหว!างโรงเรียนกับชุมชน  



4  1.4.1 ตัวแปรท่ีศึกษา 3. ตัวแปรอิสระ ได$แก! 3.1 เพศ 3.2 อายุ 3.3 ระดับการศึกษา 3.4 อาชีพ 3.5 ระดับรายได$เฉลี่ยต!อเดือน 4. ตัวแปรตาม ได$แก! การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน 4.1 ด$านวิชาการ 4.2 ด$านบุคลากร 4.3 ด$านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล$อม 4.4 ด$านชื่อเสียงของโรงเรียน 4.5 ด$านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ 4.6 ด$านความสัมพันธ�ระหว!างโรงเรียนกับชุมชน 1.5 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน ผู$วิจัยได$กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว$ดังนี้ 1.5.1 ขอบเขตด$านเนื้อหา   ผู$ศึกษาได$กําหนดขอบเขตการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน ดังนี้    1. ป@จจัยด$านวิชาการ     2. ป@จจัยด$านบุคลากร    3. ป@จจัยด$านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล$อม   4. ป@จจัยด$านชื่อเสียงของโรงเรียน    5. ป@จจัยด$านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ       6. ป@จจัยด$านความสัมพันธ�ระหว!างโรงเรียนกับชุมชน   



5  1.5.2 ขอบเขตด$านประชากรและกลุ!มตัวอย!าง ประชากรท่ีใช$ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได$แก! ผู$ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จํานวนท้ังสิ้น 248 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ!มตัวอย!างตามตารางเครจซ่ีและมอร�แกน จํานวน 152 คน  1.5.3 ขอบเขตด$านระยะเวลา ผู$วิจัยได$ทําการศึกษาวิจัยต้ังแต!เดือนมิถุนายน 2560 ถึง ธันวาคม 2560 1.6 ประโยชน&ท่ีคาดว1าจะได+รับ การวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน ในครั้งนี้เพ่ือ 5. ทําให$ผู$ปกครองสามารถใช$เปนข$อมูลในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยาได$ 6. ทําให$ผู$บริหารโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา สามารถนําไปเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและปรับปรุงแก$ไขป@ญหาข$อบกพร!องของโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยาได$ 1.7 นิยามศัพท& ในการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู$ปกครองนักเรียน ผู$วิจัยได$ให$คํานิยามศัพท�ท่ีใช$เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ดังนี้ 7. ผู$ปกครอง หมายถึง ผู$ท่ีทําหน$าท่ีเลี้ยงดู อุปการะ และอบรมสั่งสอนเด็กอย!างใกล$ชิดท่ีบ$าน ผู$ปกครองอาจจะเปนบิดา มารดา ญาติ หรือผู$ท่ีบิดามารดาไว$วางใจจนฝากบุตร ธิดามาอยู!ด$วยและมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษาของเด็กในอันท่ีจะเข$าเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 8. การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผู$ปกครองนักเรียนยินยอมและพอใจให$บุตรหลานของตนเข$ามาศึกษาต!อ ณ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 9. ระดับก!อนประถมศึกษา หมายถึง เด็กระดับก!อนประถมศึกษาท่ีเรียนอยู!ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยาหลักสูตรอนุบาล 3 ป. ป.การศึกษา 2560 10. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนระดับก!อนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จํานวน 5 แห!ง คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (หล!ายอิงราษฎร�



6 บํารุง) โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร�ราษฎร�บํารุง) โรงเรียนเทศบาล 5 (แก$วป@ญญาอุปถัมภ�) โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโต รัฐประชาอุทิศ) 11. ป@จจัย หมายถึง ป@จจัยท่ีเปนข$อมูลพ้ืนฐานท่ีผู$ปกครองใช$ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให$เด็ก ซ่ึงประกอบไปด$วย 1. ป@จจัยด$านวิชาการ 2. ป@จจัยด$านบุคลากร 3. ป@จจัยด$านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล$อม 4. ป@จจัยด$านชื่อเสียงของโรงเรียน 5. ป@จจัยด$านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ 6. ป@จจัยด$านความสัมพันธ�ระหว!างโรงเรียนกับชุมชน 12. ป@จจัยด$านวิชาการ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให$มีประสิทธิภาพ อันได$แก! หลักสูตร สื่อการสอน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 13. ป@จจัยด$านบุคลากร หมายถึง ครูผู$สอนท่ีมีความรู$ความสามารถ สอนดีมีคุณธรรม บุคลิกภาพดี ยิ้มแย$มแจ!มใส มีความสัมพันธ�อันดีกับนักเรียนและผู$ปกครอง มีเจตคติท่ีดีต!ออาชีพครู 14. ป@จจัยด$านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล$อม หมายถึง การจัดสภาพแวดล$อมท่ีดี สวยงาม ทําเลท่ีตั้งเหมาะสม สะอาด ร!มรื่น ปลอดภัยจากมลภาวะ และมีสถานท่ีพักผ!อนเพียงพอ   15. ป@จจัยด$านชื่อเสียงของโรงเรียน หมายถึง การได$รับการยอมรับและรางวัลจากหน!วยงาน องค�กร ต!าง ๆ การท่ีครูผู$สอนได$รับการเชิดชูเกียรติ การท่ีนักเรียนได$รับรางวัลจากการประกวดระหว!างโรงเรียน หรือระดับอําเภอ หรือระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 16. ป@จจัยด$านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ หมายถึง การจัดบริการ การจัดสวัสดิการ ได$แก! งานบริการ สุขภาพอนามัย งานบริการอาหารกลางวัน งานแนะแนว และงานด$านความปลอดภัย   



บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  การวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ผู!วิจัยได!นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข!องโดยมีรายละเอียดดังต'อไปนี้ 1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย (อนุบาล) 2. แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ  3. เทศบาลเมืองพะเยา 4. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข!อง 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง  2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย (อนุบาล)ในเรื่องการเตรียมความพร!อมนี้ในแง'ของเหตุผลหรือทางตรรกวิทยา การท่ีมนุษย5จะประกอบกิจกรรมอะไรก็ตาม การเตรียมตัวให!พร!อมก'อนท่ีจะเริ่มกิจกรรมนั้น ๆ นับว'าเป8นการเตรียมตัวสําคัญท่ีจะทําให!งานนั้น ๆ เป8นผลสําเร็จด!วยดี  ดังคําโบราณท่ีว'า การเตรียมตัวท่ีดีนับว'าประสบความสําเร็จไปแล!วครึ่งหนึ่ง ดังนี้เพ่ือให!เด็กมีความพร!อมท่ีจะเข!าเรียนในระดับประถมศึกษา เด็กจําเป8นจะต!องได!รับการพัฒนาสุขภาพของร'างกาย พัฒนาการใช!กล!ามเนื้อเล็ก กล!ามเนื้อใหญ' พัฒนาสติป?ญญา อารมณ5จิตใจ สังคม และภาษาในโรงเรียนอนุบาล ชั้นเด็กเล็กหรือในศูนย5พัฒนาเด็กอย'างน!องหนึ่งป@  (Smith,  2004) ตามข!อคิดเห็นอันนี้ เด็กจะต!องเตรียมความพร!อมอย'างน!อยหนึ่งป@  ดังนั้นก'อนท่ีจะเข!าเรียนในชั้นประถมศึกษา เด็กควรจะได!มีการเตรียมความพร!อมให!มีการพัฒนาด!านต'าง ๆ หลักการและจัดการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา ขอบข'ายของหลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาลในประเทศไทย  มีดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2546) 1.  ยึดปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวัยเป8นหลัก ปรัชญาการศึกษาระดับปฐมวัยคือ  การศึกษาปฐมวัยเป8นการพัฒนาเด็กต้ังแต'แรกเกิดถึงอายุห!าป@  (หมายถึง 5 ป@ 11 เดือน 29 วัน) บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส'งเสริมกระบวนการเรียนรู!ท่ีสนองต'อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต'ละคน ตามศักยภาพภายใต!บริบทสังคม วัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู'ด!วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข!าใจของทุกคน เพ่ือสร!างรากฐานคุณภาพชีวิตให!เด็กพัฒนาไปสู'ความเป8นมนุษย5ท่ีสมบูรณ5 เกิดคุณค'าต'อตนเองและสังคม 



8 2.  เป8นหลักสูตรท่ีมุ'งเน!นการพัฒนาเด็กโดยองค5รวม คือ เด็กได!รับการพัฒนาทุกด!านท้ังด!านร'างกาย อารมณ5 จิตใจ สังคม และสติป?ญญา โดยผ'านกิจกรรมการเล'นและโดยอยู'บนพ้ืนฐานของประสบการณ5เดิมท่ีเด็กมีอยู' ประสบการณ5ใหม' ท่ีเด็กจะได!รับต!องมีความหมายกับตัวเด็กเป8นหลักสูตรท่ีให!โอกาสท้ังเด็กปกติ เด็กด!อยโอกาสและเด็กพิเศษได!พัฒนา รวมท้ังยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาความแตกต'างระหว'างบุคคลของเด็ก การพัฒนาเด็กให!รู!สึกเป8นสุขในป?จจุบันมีเจตคติท่ีดีต'อการเรียนต'าง ๆ และเพ่ือเตรียมเด็กสําหรับอนาคตข!างหน!า 3.  การสร!างสภาพแวดล!อมท่ีเอ้ือต'อการเรียนรู!ของเด็กท้ังภายในและภายนอกห!องเรียนจะต!องจัดสภาพแวดล!อมให!เด็กอยู'ในท่ีท่ีสะอาด ปลอดภัย อากาศสดชื่นผ'อนคลาย ไม'เครียด มีโอกาสออกกําลังกายและพักผ'อน มีสื่ออุปกรณ5 มีของเล'นท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับวัย ให!เด็กมีโอกาสเลือกเล'น เรียนรู!เก่ียวกับตนเองและโลกท่ีเด็กอยู' รวมท้ังพัฒนาการอยู'ร'วมกับผู!อ่ืนในสังคมทําให!บุคคลในสังคมเห็นความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู และให!การศึกษากับเด็กปฐมวัย 4.  การจัดกิจกรรมท่ีส'งเสริมพัฒนาการทุกด!านและการเรียนรู!ของเด็ก การจัดกิจกรรมให!เน!นความสําคัญท่ีเด็ก (Child  Centered  Approach) กิจกรรมจะต!องเหมาะสมกับวัย และสอดคล!องกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก  ควรจัดกิจกรรมท่ีจะให!โอกาสแก' เด็ก ได!พัฒนาความสามารถของตน ครูผู!สอนเปลี่ยนบทบาทจากการสั่งให!เด็กทํามาเป8นผู!อํานวยความสะดวก ครูผู!สอนจะเป8นผู!สนับสนุนชี้แนะและเรียนรู!ร'วมกับเด็ก ส'วนเด็กเป8นผู!ลงมือกระทํา เรียนรู! และค!นพบด!วยตนเอง  ดังนั้นครูผู!สอนจะต!องยอมรับเห็นคุณค'า รู!จักและเข!าใจเด็กแต'ละคน ท่ีตนดูแลรับผิดชอบก'อน โดยคํานึงถึงความแตกต'างระหว'างบุคคล เพ่ือจะได!วางแผนสร!างสภาพแวดล!อม และจัดกิจกรรมต'าง ๆ ให!เหมาะสมกับวัยและความแตกต'างของเด็ก โดยถือว'าการเล'นอย'างมีจุดหมายเป8นหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณ5และกิจกรรมให!แก'เด็ก 5.  การบูรณาการการเรียนรู! การบูรณาการเป8นการจัดกิจกรรมท่ีเด็กเรียนรู!ได!หลายทักษะและหลายประสบการณ5สําคัญ หรือหนึ่งแนวคิดเด็กเรียนรู!ได!หลายกิจกรรม จึงเป8นหน!าท่ีของผู!สอนท่ีจะต!องวางแผนการจัดประสบการณ5ในแต'ละวัน ให!เด็กเรียนรู!โดยผ'านการเล'นท่ีหลากหลายกิจกรรม  หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ5สําคัญ อย'างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพ่ือให!บรรลุจุดหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไว! 6.  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู!ของเด็ก การประเมินในระดับปฐมวัยยึดวิธีการสังเกตเป8นส'วนใหญ' ครูผู!สอนจะต!องสังเกต และประเมินท้ังการสอนของตน และพัฒนาการการเรียนรู!ของเด็กว'า ได!บรรลุจุดประสงค5 และเปWาหมายท่ีวางไว!หรือไม' รวมท้ังข!อมูลจากครอบครัวของเด็ก และตลอดจนผลงานของเด็ก จะบอกถึงการเรียนรู!ของเด็กว'ามีความก!าวหน!าเพียงใด มีพัฒนาการด!านต'าง ๆ อย'างไร การประเมินพัฒนาการจะช'วยครูผู!สอนในการวางแผนจัดกิจกรรม ชี้ให!เห็นความต!องการพิเศษของเด็กแต'ละคน ใช!เป8นข!อมูลในการสื่อสารกับพ'อแม'หรือผู!ปกครองของ



9 เด็ก และยังใช!ในการประเมินประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให!แก'เด็กดังกล'าว  เม่ือพบเด็กท่ีมีพัฒนาล'าช!า ครูควรจัดกิจกรรมให!เหมาะสมกับความสามารถของเด็กนั้น ๆ และให!ความรัก ความเอาใจใส' และให!คําชมเชยเม่ือเด็กพัฒนาดีข้ึน 7.  ความสัมพันธ5ระหว'างครูผู!สอนกับครอบครัวของเด็ก ครูผู!สอน พ'อแม'และผู!ปกครองของเด็กจะต!องมีการแลกเปลี่ยนข!อมูลทําความเข!าใจพัฒนาการ และการเรียนรู!ของเด็ก ต!องยอมรับและร'วมมือกันรับผิดชอบถือเป8นหุ!นส'วนท่ีจะต!องช'วยกันพัฒนาเด็ก ให!บรรลุเปWาหมายท่ีต!องการร'วมกันซ่ึงจะต!องให!พ'อแม'ผู!ปกครองมีส'วนร'วมในการพัฒนาเด็กด!วย 8.  การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กอนุบาล ควรยึดเด็กเป8นศูนย5กลางสําคัญของการเรียนรู!ท่ีคํานึงถึงความสนใจ และความสามารถของเด็ก ให!เด็กมีโอกาสเลือกกิจกรรมด!วยตนเอง เรียนโดยใช!ประสบการณ5ตรงและทดลองโดยท่ีเด็กเป8นผู!สังเกตและให!คําแนะนํา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห'งชาติ, 2541) หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ5ให!กับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญยิ่งต'อการพัฒนาการในทุกๆ ด!านของเด็กในอนาคต เนื่องจากเด็กวัยนี้มีพัฒนาการอย'างรวดเร็ว ท้ังทางด!านร'างกาย จิตใจ อารมณ5 สังคม สติป?ญญา การจัดประสบการณ5ให!กับเด็กในวัยนี้มีความสําคัญอย'างยิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในตัวเด็ก โดยเฉพาะในช'วงระยะ ปฐมวัยมีความสําคัญเป8นพิเศษ เนื่องจากเป8นรากฐานของพัฒนาการก!าวต'อไปของชีวิตของแต'ละบุคคล (ป[ยะนุช สุวรรณเทพ และสุเทพ อ'วมเจริญ, 2558: 258) การจัดประสบการณ5การเรียนรู!สําหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจะต!องจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ'านการเล'น โดยท่ีการเล'นดังกล'าวต!องไม'ใช'การเล'นโดยไม'มีจุดมุ'งหมายและไม'ใช'การยัดเยียดเนื้อหาของระดับประถมศึกษาให!แก'เด็กการจัดประสบการณ5ท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย ครูจะต!องเข!าใจการเรียนรู!ท่ีเด็ก และสร!างเสริมประสบการณ5และธรรมชาติการเรียนรู!ให!แก'เด็ก ดังหลักการสําคัญในการจัดประสบการณ5สําหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดังนี้ การจัดประสบการณ5การเล'นและการเรียนรู!เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค5รวมอย'างต'อเนื่องเน!นเด็กเป8น สําคัญ สนองความต!องการ ความสนใจ ความแตกต'างระหว'างบุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู'จัดให!เด็กได!รับการพัฒนาโดยให!ความสําคัญท้ังกับกระบวนการและผลผลิต การจัดการประเมินพัฒนาการให!เป8นกระบวนการอย'างต'อเนื่องและเป8นส'วนหนึ่งของการจัดประสบการณ5ให!ผู!ปกครองและชุมชนมีส'วนร'วมในการพัฒนา เด็กกิจกรรมประจําวันตามแผนการจัดประสบการณ5ของเด็กปฐมวัย ประกอบด!วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสรีกิจกรรมสร!างสรรค5 กิจกรรมเสริมประสบการณ5 กิจกรรมกลางแจ!งและกิจกรรมเกมการศึกษาซ่ึงกิจกรรมประจําวันนี้จะไม'จัดเป8นรายวิชา แต'จัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ'านการเล'น (ตรีมาลา เรือนทอง และศุภลักษณ5 สัตย5เพริศพราย, 2556: 288) ความหมายและคุณลักษณะของคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โลกป?จจุบันให!ความ   



10 สําคัญกับ “คุณภาพ” เพราะคุณภาพเป8นตัวตัดสินของทุกๆ สิ่งหากพิจารณาว'า คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยหมายถึงอะไร สามารถประมวลได!ว'า คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง ความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัยให!มีประสิทธิภาพ ภายใต!ปรัชญาหรือความมุ'งม่ันท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพเด็ก ให!มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค5 โดยมีคุณภาพในด!านต'างๆ ดังนี้ 1. ด!านคุณภาพของผู!เรียน หมายถึง คุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับผู!เรียนจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด!วยเป8นผู!มีพัฒนาการท้ัง 4 ด!านสมวัย ได!แก' ด!านร'างกาย เช'น เด็กมีสุขภาพกายสมวัย มีสุขนิสัยสมวัย ด!านอารมณ5และจิตใจ เช'น เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย มีสุนทรียภาพสมวัย ด!านสังคม เช'น เด็กสามารถปรับตัวเข!ากับสังคมได! มีวินัยและรู!ผิดชอบสมวัย และด!านสติป?ญญา เช'น เด็กมีความสามารถในการเรียนรู!สมวัย มีจินตนาการและคิดสร!างสรรค5สมวัย และมีทักษะและความรู!พ้ืนฐานตามพัฒนาการ ทุกด!านสมวัย มีความพร!อมท่ีจะศึกษาต'อในชั้นต'อไป ซ่ึงสอดคล!องกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู! (2553: 6) ได!กําหนดตัวบ'งชี้ผลลัพธ5คุณภาพเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1) เด็กมีพัฒนาการด!านร'างกายสมวัย 2) เด็กมีพัฒนาการด!านอารมณ5และจิตใจสมวัย 3) เด็กมีพัฒนาการด!านสังคมสมวัย 4) เด็กมีพัฒนาการด!านสติป?ญญาสมวัย และ 5) มีความพร!อมในการศึกษาต'อในข้ันต'อไป นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554: 5) ได!กําหนดมาตรฐานคุณภาพผู!เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยว'า ยังคงยึดการพัฒนาคุณภาพผู!เรียนให!เป8นมนุษย5ท่ีสมบูรณ5ตามท่ีระบุไว!ในหลักสูตรเป8นหลักโดยกําหนดคุณภาพผู!เรียนเป8น 4 ส'วน คือ มีพัฒนาการด!านร'างกาย ด!านอารมณ5และจิตใจ ด!านสังคม และด!านสติป?ญญา 2. ด!านคุณภาพในการบริหารงาน หมายถึง ความสามารถในการบริหาร ดําเนินงาน การจัดการ ศึกษาปฐมวัยโดยใช!กระบวนการท่ีเหมาะสมก'อให!เกิดผลสําเร็จของงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ งานเสร็จ ทันเวลาตามท่ีกําหนดมีความคุ!มค'าในการใช!ทรัพยากรและงบประมาณ เกิดนวัตกรรมใหม'ๆ รวมท้ังมีการพัฒนาการทํางานอย'างต'อเนื่องและเกิดความยั่งยืน ประสิทธิภาพในการบริหารงานมีความสําคัญและส'งผลต'อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดังท่ี ณัฐฐินันท5 พราหมณ5สังข5 (2550:50) ได!กล'าวว'า การบริหารงานอย'างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสําเร็จของงานท่ีเกิดจากการท่ีผู!บริหารสถานศึกษาสามารถ สร!างแรงจูงใจให!บุคลากรร'วมปฏิบัติภารกิจได!อย'างเหมาะสมโดยใช!ทรัพยากรอย'างคุ!มค'าทําให!บรรลุเปWาหมายของสถานศึกษาและหน'วยงานต!นสังกัด นอกจากนี้ภิญโญ มนูญศิลป̀ (2551: 31) ท่ีได!ให!ความหมายการบริหารงานอย'าง มีประสิทธิภาพว'า หมายถึง การบรรลุเปWาหมายท่ีกําหนดในรูปผลผลิตท้ังด!านปริมาณและคุณภาพท่ีตรงตามหรือสูงกว'ามาตรฐาน การก'อเกิดนวัตกรรม การใช!เวลาในการทํางานอย'างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดความ ผิดพลาดและการสร!างความปลอดภัยในกระบวนการทํางาน นอกจากนี้ โมเฮียแมง (Mohiemang, 2008: 41)ได!กล'าวว'า ประสิทธิภาพในการบริหารงาน คือเครื่องชี้วัดคุณภาพการทํางานของสถานศึกษาท่ีสําคัญสามารถนํามาวัดระดับความสําเร็จของสถานศึกษาได!ซ่ึงสอดคล!องกับเชียเรนส5 (Scheerens, 2004: 10) ท่ีว'าประสิทธิภาพ



11 ในการบริหารงานท่ีดีย'อมส'งผลต'อประสิทธิผลของโรงเรียน 3. ด!านคุณภาพการเป8นองค5การแห'งการเรียนรู! หมายถึง โรงเรียนมีการพัฒนาอย'างต'อเนื่อง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค5การให!มีส'วนร'วมในการกําหนดวิสัยทัศน5ของโรงเรียนแสวงหาความรู! และเทคนิควิธีการใหม'ๆ อยู'เสมอ ใจกว!าง รับฟ?งความคิดเห็นของผู!อ่ืน พัฒนางานอย'างเป8นระบบร'วมกัน ปฏิบัติงานเป8นหมู'คณะหรือเป8นทีม การเป8นองค5การแห'งการเรียนรู!มีความสําคัญและเป8นป?จจัยท่ีส'งผลต'อความเป8นเลิศของโรงเรียนอย'างยั่งยืน ดังท่ี ศศกร ไชยคาหาญ (2550: 12) ได!ให!นิยามองค5การแห'งการเรียนรู!ว'าหมายถึง องค5การท่ีสมาชิกทุกคนพัฒนาตนเองอย'างต'อเนื่อง สามารถแสดงศักยภาพสําหรับผลงานท่ีต!องการแสดงความคิดเห็นได!อย'างเสรีและแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู!ซ่ึงกันและกันได!ซ่ึงสอดคล!องกับพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ5 (2556: 43) กล'าวว'า การท่ีโรงเรียนมีบรรยากาศการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของผู!เรียน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาทุกคนในโรงเรียนให!มีความเป8นมืออาชีพในการเรียนการสอน และการทํางานตามมาตรฐานท่ีกําหนด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู!ซ่ึงกันและกันโดยอาศัยกระบวนการกลุ'มท่ีมีคุณภาพ การสร!างสรรค5นวัตกรรมทางการศึกษาใหม'ๆ อยู'เสมอเพ่ือมุ'งสู'ความเป8นเลิศของโรงเรียนอย'างยั่งยืน จะเรียกโรงเรียนนั้นว'าเป8นองค5การแห'งการเรียนรู! นอกจากนี้ เซงเง (Senge, 1990: 3) ได!ให!ความหมายขององค5การแห'งการเรียนรู!ว'า เป8นองค5การท่ีขยายขอบเขต สมรรถนะขององค5การเพ่ือสร!างผลท่ีต!องการแท!จริงได!และผู!คนในองค5การต'างเรียนรู!วิธีท่ีจะเรียนรู!ด!วยกันอย'าง ต'อเนื่อง 4. ด!านคุณภาพการมีส'วนร'วมของผู!ปกครองและชุมชน หมายถึง การเป[ดโอกาสให!ประชาชนเข!ามามีส'วนร'วมในการดําเนินงานของโรงเรียน ร'วมคิด แก!ป?ญหา เน!นการมีส'วนร'วม มีการช'วยเหลือสนับสนุนทรัพยากร จากชุมชน ด!วยเหตุท่ีว'าเด็กแต'ละคนมีความแตกต'างกัน ท้ังนี้เนื่องจากความแตกต'างของสภาพแวดล!อมท่ีเด็ก เจริญเติบโตข้ึน ดังนั้นครูพ'อแม' และผู!ปกครองของเด็กจะต!องมีการแลกเปลี่ยนข!อมูล ทําความเข!าใจพัฒนาการ และการเรียนรู!ของเด็ก ต!องยอมรับและร'วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป8นหุ!นส'วนท่ีจะต!องช'วยกันพัฒนาเด็กให!บรรลุเปWาหมายท่ีต!องการร'วมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 7) นอกจากนี้ยาดาฟ (Yadav, 1980: 87) ได!ให!ความหมายการมีส'วนร'วมว'าหมายถึง การร'วมมือของประชาชนด!วยความต้ังใจหรือสมัครใจโดยไม'ถูกบังคับซ่ึง กระบวนการร'วมมือของประชาชนนั้นต!องมีลักษณะต'อไปนี้เกิดข้ึน 1) การเข!าร'วมในการตัดสินใจหรือตกลงใจ 2) การเข!าร'วมในการดําเนินการของแผนและโครงการพัฒนา 3) การเข!าร'วมในการติดตามประเมินผลโครงการและแผนงานของการพัฒนา และ 4) การเข!าร'วมรับผลประโยชน5จากการพัฒนา สอดคล!องกับโอคเลย5 (Oakley, 1991: 8-9) กล'าวว'า การมีส'วนร'วมของครอบครัวและชุมชน หมายถึง การดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข!องกับ 3 ลักษณะต'อไปนี้ 1) การให!การช'วยเหลือ 2) การให!อํานาจ และ3) งานขององค5กร โดยย้ําความสําคัญของการให!อํานาจว'า หมายถึง การมีส'วนร'วมด!วยการให!อํานาจเป8นการเพ่ิมหรือพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถในการบริหาร การมีส'วนร'วมของผู!ปกครองจึงมีความสําคัญตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห'งชาติได!กําหนดเป8น



12 แนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตลอดจนได!รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค5การ และ หน'วยงานต'างๆ เพ่ือให!เกิดประโยชน5สูงสุดในการทํางาน (กัญวัญญ5 ธารีบุญ และนภดล เจนอักษร, 2558: 124) 5. ด!านความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู!สึกในด!านบวกหรือชอบท่ีครูแต'ละคนมีต'องานของตน ต'อสภาพแวดล!อมการทํางาน ต'อเงินเดือน/ค'าตอบแทนท่ีได!รับการเป8นท่ียอมรับของเพ่ือนร'วมงาน การได!รับความไว!วางใจจากผู!บังคับบัญชา และความก!าวหน!าในวิชาชีพครูความพึงพอใจในการทํางาน มีความสําคัญและส'งผลต'อประสิทธิภาพการทํางานของโรงเรียน ดังท่ี ณัฐฐินันท5 พราหมณ5สังข5 (2550:50) กล'าวว'า ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ระดับความรู!สึกหรือเจตคติส'วนรวมท่ีมีต'องาน สภาพแวดล!อมของงานหรือความต!องการของผู!ร'วมงานในการท่ีจะปฏิบัติงานตามภารกิจและหน!าท่ีในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความพึงพอใจในการทํางานประกอบด!วยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานความพึงพอใจในค'าตอบแทน การมีทัศนคติท่ีดีต'อวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย'างต'อเนื่อง การยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การมีความพึงพอใจต'อผู!บริหาร และมีเจตคติท่ีดีต'อเพ่ือนร'วมงาน ซ่ึงสอดคล!องกับภิญโญ มนูญศิลป̀ (2551: 8) ได!กล'าวว'า ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความรู!สึกเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานทุกด!าน ความพึงพอใจในการทํางานเป8นส'วนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีส'งผลต'อประสิทธิผลของทีมตามเปWาหมายท่ีกําหนดไว!และผดุงให!ความเป8นทีมคงอยู'ได! 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจ  การตัดสินใจถือว'าเป8นเรื่องท่ีสําคัญ ท่ีมนุษย5ทุกคนจะต!องเผชิญ และปฏิบัติอยู'เป8นประจํา เนื่องจากการตัดสินใจจะทําให!มนุษย5เลือกและได!สิ่งต'าง ๆ ท่ีคิดว'าเหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด   กวี วงศ5พุฒ (2539, หน!า 61) ให!ความหมายของการตัดสินใจว'า หมายถึงการพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผู!นําต!องตัดสินใจด!วยหลักเหตุผลเพ่ือใช!เป8นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซ่ึงการตัดสินใจดังกล'าวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กล'าวโดยสรุป การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาโดยใช!ข!อมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะห5อย'างถ่ีถ!วนในการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ีสามารถตอบสนองเปWาหมายของหน'วยงานอย'างมีประสิทธิภาพ องค5ประกอบการตัดสินใจ 1. ตัวผู!ตัดสินใจ โดยผู!ตัดสินใจมีความสามารถในการประเมินคุณค'า ประโยชน5 หรือความสําคัญของทางเลือกแต'ละอย'าง 2. ทางเลือก ผู!ตัดสินใจจะเผชิญกับทางเลือกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงถ!าไม'มีทางเลือกก็ไม'ต!องเลือก 3. ผลของทางเลือกในอดีตจะข้ึนอยู'กับการเลือก ซ่ึงการเลือกแต'ละอย'างแตกต'างกันและไม'เท'ากัน ข้ึนอยู'กับสถานการณ5ท่ีแตกต'างกัน วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535, หน!า 185 -186) ได!แบ'งประเภทของการตัดสินใจไว! 3 



13 ประเภท ตามสถานการณ5ท่ีเกิดข้ึน คือ 1. การตัดสินใจภายใต!สถานการณ5ท่ีแน'นอน เป8นการตัดสินใจท่ีอยู'บนพ้ืนฐานของผลลัพธ5ท่ีคาดหมายไว!แล!ว โดยเกิดข้ึนได!เม่ือผู!ตัดสินใจมีข!อมูลเพียงพอและทราบถึงผลของการเลือกแต'ละทางเลือกอย'างแน'นอน ในสถานการณ5เช'นนี้ผู!ตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกท่ีให!ผลประโยชน5สูงสุด 2. การตัดสินใจภายใต!สถานการณ5ท่ีเสี่ยง คือ การตัดสินใจท่ีต้ังอยู'บนพ้ืนฐานของผลลัพธ5ท่ีแน'นอนน!อยกว'าการตัดสินใจภายใต!สถานการณ5ท่ีแน'นอน แต'ยังพอคาดคะเนความเป8นไปได!อยู'บ!าง ท้ังนี้ผู!ตัดสินใจทราบถึงผลลัพธ5ของทางเลือกต'าง ๆ ท่ีใช!ในการตัดสินใจแต'โอกาสท่ีจะเกิดทางเลือกแตกต'างกัน อันเนื่องมาจากป?จจัยบางอย'างท่ีไม'แน'นอน 3. การตัดสินใจภายใต!สถานการณ5ท่ีไม'แน'นอน เป8นการตัดสินใจท่ีไม'สามารถคาดการณ5ผลลัพธ5หรือความน'าจะเป8นท่ีจะเกิดข้ึนได!เลย หรือกล'าวได!ว'าเป8นสถานการณ5ท่ีมืดแปดด!าน ท้ังนี้เพราะผู!ตัดสินใจในสถานการณ5นี้จะไม'มีโอกาสทราบความน'าจะเป8นของเหตุการณ5ท่ีจะเกิดข้ึนและมีตัวแปรอ่ืนท่ีควบคุมไม'ได!อยู'ด!วย ดังนั้นการตัดสินใจในสถานการณ5เช'นนี้ จึงไม'อาจเลือกโดยใช!ทางเลือกท่ีให!ผลตอบแทนสูงสุดได! ผู!ตัดสินใจต!องใช!ดุลพินิจและวิจารณญาณช'วยในการตัดสินใจอย'างมาก  ป?จจัยท่ีมีผลต'อการตัดสินใจ 1. การรับรู!การตัดสินใจ การรับรู! (Perception) จะมีอิทธิพลในการกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคลให!แตกต'างกันไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการณ5การตัดสินใจท่ีไม'แน'นอน ข!อมูลในการตัดสินใจไม'พอเพียง และยังมีบทบาทสําคัญเม่ือจะต!องตัดสินใจเลือกทางท่ีไม'    มีข!อแตกต'างมากนัก การรับรู! เป8นกระบวนการทางจิตวิทยา ซ่ึงรับสิ่งกระตุ!น (Stimulus) ผ'านอวัยวะรับความรู!สึก เช'น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และไปสู'สมองซ่ึงประกอบด!วยความจําประสบการณ5ในอดีต ทัศนคติ และความรู!สึก บุคคลแต'ละคนจะรับรู!สิ่งต'าง ๆ แตกต'างกันออกไป ป?จจัยท่ีกําหนดความสามารถในการรับรู! ได!แก' ความคุ!นเคยกับตัวกระตุ!น ซ่ึงก็คือ ประสบการณ5ในเรื่องต'าง ๆ รวมท้ังบุคลิกภาพ พ้ืนเพวัฒนธรรม และลักษณะทางกายภาพของแต'ละบุคคล ดังนั้นบุคคลจะเลือกรับรู!สิ่งท่ีเขาอยากจะรับรู! ซ่ึงข้ึนอยู'กับพ้ืนฐานของแต'ละบุคคล เช'น นักจิตวิทยาศึกษาวิชาการบริหารในแง'การศึกษาพฤติกรรมของแต'ละคน เป8นต!น ลักษณะของการรับรู!จะมีผลต'อการตัดสินใจ ประสบการณ5ท่ีแตกต'างกันทําให!แต'ละคนมีการตระหนักในป?ญหา การระบุและวิเคราะห5ป?ญหา การแสวงหาข!อมูลข'าวสาร รวมท้ังการตีความ การประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีแตกต'างกันออกไปการรับรู!นั้นอาจมีการบิดเบือนได! ซ่ึงจะมีผลให!การตัดสินใจขาดประสิทธิภาพได!   การบิดเบือนการรับรู!มี 4 ชนิด คือ 



14    1.1 การบิดเบือนแบบ สเตอรไทร5 (Stereotype) เป8นการบิดเบือนท่ีมาจากประสบการณ5บางอย'างแล!วเหมาว'าคงเป8นอย'างนั้นไปหมด เช'น เห็นว'าผู!ชายเป8นนักบริหารท่ีดีกว'าผู!หญิง เห็นว'าคนมีอายุมากขาดความคิดสร!างสรรค5 ซ่ึงอาจเป8นจริงในบางคน แต'ไม'เป8นจริงเสมอไปท้ังหมด        1.2 การบิดเบือนแบบ เฮล บับเฟก (Halo Buffect) เป8นการประเมินลักษณะบุคคลจากประสบการณ5ท่ีเคยประทับใจ เช'น เห็นคนมาทํางานสมํ่าเสมอว'าเป8นฉลาดรับผิดชอบ มองคนท่ีไม'ค'อยมาทํางานว'าไม'ดี เกิดเป8นอคติและเป8นการป[ดบังข!อเท็จจริง ทําให!อาจมีการตัดสินใจท่ีผิดพลาด     1.3 การบิดเบือนแบบ โปรเจคชัน (Projection) เป8นการโยนความรู!สึกนึกคิด หรือการกระทําของตนไปให!คนอ่ืนโดยเหมาเอาว'าคนอ่ืนคงมีความรู!สึกนึกคิดหรือพฤติกรรมเช'นเดียวกับตน ซ่ึงทําให!เกิดอคติในการมองป?ญหาและการตัดสินใจ เช'น เห็นลูกน!องทํางานซํ้าซาก ขาดความก!าวหน!า ก็คิดว'าลูกน!องคงเบ่ือ แต'จริง ๆ ลูกน!องอาจจะชอบระบบงานเดิม และไม'ต!องการความก!าวหน!าอีกก็ได! การบิดเบือนแบบนี้รวมไปถึงการซัดทอดสาเหตุแห'งความผิดพลาดไปให!คนอ่ืนด!วย    1.4 การบิดเบือนแบบ เปอเคปทู ดีเฟนซี (Perceptual Defense) เป8นการบิดเบือนท่ีบุคคลพยายามรักษารูปแบบแนวคิดของตนไว!แม!ว'าข!อเท็จจริงจะแสดงความจริงท่ีแตกต'างออกไปก็ไม'ยอมเปลี่ยนแนวคิด ส'งผลให!การรับรู!ไม'ตรงกับข!อเท็จจริง เช'น เชื่อว'าคนงานไร!ฝ@มือจะไม'ฉลาด เพราะถ!าฉลาดจะไม'ใช'คนไร!ฝ@มือ แต'เม่ือผลการวิจัยปรากฏว'าคนงานเหล'านี้มีความฉลาดโดยมีคุณสมบัติเฉพาะตนไม'เก่ียวกับอาชีพ ผู!ท่ีมีการรับรู!แบบบิดเบือนตามแนวนี้ก็ยังพยายามรักษาความเชื่อเดิมของตนไว!    2. ค'านิยมกับการตัดสินใจ ค'านิยมของผู!ตัดสินใจแต'ละคนจะมีบทบาทสําคัญต'อพฤติกรรมการตัดสินใจ ค'านิยมจะหมายถึงสิ่งท่ีคนแต'ละคนคิดว'าควรจะเป8น ไม'ว'าสิ่งนั้นจะดีหรือไม'ก็ตาม และมักจะเป8นสิ่งท่ีบุคคลในกลุ'มมีความเห็นเหมือน ๆ กัน ค'านิยมเกิดจากกระบวนการเรียนรู!ทางสังคม ทําให!ประสบการณ5ของแต'ละคนผิดแผกแตกต'างกันไป ค'านิยมมีผลต'อการตัดสินใจ ดังนี้     2.1 ค'านิยมมีคุณสมบัติในการช'วยเลือก และการจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกต'าง ๆ โดยค'านิยมจะเกิดข้ึนเพียงสนองความต!องการของคนท่ีจะเลือกจากทางเลือกต'าง ๆ    2.2 ค'านิยมมีความหลากหลายแตกต'างกันไปในแต'ละบุคคล ทําให!การตัดสินใจเลือกทางเลือกต'าง ๆ ของแต'ละคนแตกต'างออกไปด!วย อย'างไรก็ตาม แม!ว'าค'านิยมของแต'ละคนจะแตกต'างกัน ในสังคมหนึ่ง ๆ มักมีค'านิยมท่ีคล!ายคลึงกัน      2.3 ค'านิยมเป8นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษไปสู'ลูกหลานได! โดยผ'าน



15 กระบวนการสะสมทางสังคม เป8นจริยธรรมท่ีจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจ    2.4 ค'านิยมเปลี่ยนแปลงได! ถึงแม!ว' า บุคคลจะมีค'านิยมท่ี ม่ันคง ไม'เปลี่ยนแปลงง'ายๆ และสะท!อนเป8นบุคลิกภาพของแต'ละคนก็ตาม แต'ค'านิยมก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได!ตามประสบการณ5     2.5 ค'านิยมจะกําหนดเง่ือนไข บทบาท หน!าท่ี ความคาดหวังต'อตําแหน'ง สถานภาพของแต'ละคน     2.6 ค'านิยมวัดมาตรฐานตัวเอง บุคคลมักจะใช!ค'านิยมของตนเป8นมาตรฐานวัดสิ่งต'าง ๆ   ดังนั้น ค'านิยมจึงมีอิทธิพลต'อพฤติกรรมการตัดสินใจ ท้ังในการตระหนักถึงป?ญหา การวิเคราะห5ป?ญหา การแสวงหาทางเลือก และการตัดสินทางเลือก ซ่ึงมักเป8นไปในแนวทางท่ีสอดคล!องกับค'านิยมของตน นอกจากนี้ ในการนําทางเลือกไปปฏิบัติก็ต!องเป8นไปตามมาตรฐานของค'านิยมท่ีผู!บริหารได!กําหนดไว!แล!วด!วย   3. บุคลิกภาพกับการตัดสินใจ บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะของรูปแบบแต'ละคนท่ีเป8นการผสมผสานของร'างกาย อารมณ5 สังคม ลักษณะนิสัย การจูงใจท่ีแสดงออกคือ คนอ่ืนและสภาพแวดล!อมรอบ ๆ ตัว บุคลิกภาพจะมีองค5ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ แรงจูงใจซ่ึงเป8นส'วนชักจูงจิตใจให!อยากทําอย'างใดอย'างหนึ่ง การรู!ถึงสิ่งท่ีอยู'รอบตัว และแนวโน!มท่ีจะแสดงพฤติกรรมของแต'ละบุคคล บุคลิกภาพจะมีลักษณะคงทน การเปลี่ยนแปลงจะค'อยเป8นค'อยไป โดยเป8นผลจากความรับรู!และสภาพแวดล!อม บุคลิกภาพมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจ เช'น บางคนมีบุคลิกภาพกล!าได!กล!าเสีย บางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแก!ป?ญหา บางคนรอให!ป?ญหาเข!ามาเอง บางคนอาจมีบุคลิกภาพท่ีชอบคิดสร!างสรรค5 ชอบทดลอง เป8นต!น บุคลิกภาพเหล'านี้ล!วนมีผลต'อการตัดสินใจท้ังสิ้น เช'น ผู!มีบุคลิกภาพกล!าเสี่ยงมักชอบการตัดสินใจในสถานการณ5ไม'แน'นอนและตัดสินใจได!เร็ว ขณะท่ีผู!มีบุคลิกภาพไม'กล!าเสี่ยงมักชอบการตัดสินใจในสถานการณ5แน'นอนมักชอบรีรอเพ่ือให!ได!ข!อมูลทางเลือกมากท่ีสุดจึงตัดสินใจ   4. ผลประโยชน5 ซ่ึงอาจกระทบต'อการพิจารณาความดีความชอบ การเพ่ิมรายได!บุคคลในหน'วยงาน การมีส'วนได!เสียในเรื่องท่ีตัดสินใจ   5. บทบาทไม'ชัดเจน ในการจัดองค5การหากไม'มีโครงสร!างท่ีดีจะทําให!บทบาทไม'ชัดเจนในการมอบหมายงานนั้นควรมอบท้ังอํานาจและหน!าท่ี จึงจะช'วยให!การตัดสินใจประสบผลสําเร็จ   6. เปWาหมายในการทํางาน หลายคนอาจจะทํางานด!วยความสุข ทํางานด!วยหวังผลตอบแทน ทํางานเพ่ือให!สามารถสนองความต!องการของตน ข้ึนอยู'กับพ้ืนฐานของแต'ละคนด!วย   7. อํานาจบารมีเดิม เนื่องจากป?จจุบันระบบงานมีการเปลี่ยนแปลงนโนบายการ



16 สับเปลี่ยนหรือโยกย!าย ผู!มารับงานใหม'อาจนําบุคคลท่ีตนเชื่อถือมาด!วย บางครั้งอาจขัดกับพนักงานคนเดิมท่ีเคยอยู'ในตําแหน'งดังกล'าว   8. การเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงาน ทําให!การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงต!องมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการ เปลี่ยนบุคลากร เปลี่ยนอํานาจในการตัดสินใจ    วิธีการในการตัดสินใจ   1. วิธีการต'าง ๆ ท่ัวไปในการตัดสินใจ     1.1 ตัดสินใจโดยอาศัยประสบการณ5 ถือว'าเป8นเรื่องปกติและทํากันเป8นประจํา     1.2 การตัดสินใจโดยการสังเกต ถือเป8นการศึกษาและหาแนวทางของแต'ละบุคคลท่ีจะสนใจในสิ่งต'าง ๆ เพ่ือนํามาประมวลประกอบการตัดสินใจ     1.3 ตัดสินใจโดยการลองผิดลองถูก การลองผิดลองถูกทําให!เราจดจําได!รวดเร็วแต'บางครั้งต!องใช!งบประมาณสูง     1.4 ตัดสินใจโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร5เป8นเรื่องท่ีดีเพราะมีการต้ังสมมติฐาน มีการวิจัยค!นคว!าอย'างเป8นระบบ บางครั้งอาจจําเป8นต!องทดลองในห!องปฏิบัติการ   2. วิธีการใหม' ๆ ในการตัดสินใจ     2.1 เดลฟ@ เทคนิคเจอร5วิธีนี้อาจใช!เวลาและบุคคลมาก โดยเริ่มจากการจัดกลุ'มให!มีผู!เชี่ยวชาญชํานาญการเฉพาะเรื่องท่ีจะตัดสินใจ ประมาณ 5 -10 คน แต'ละคนต!องได!รับป?ญหาทําให!เกิดการตัดสินใจในข้ันแรก ผู!เชี่ยวชาญแต'ละคนจะต!องเลือกทางเลือกท่ีคิดว'าเหมาะสมแล!วส'งให!ศูนย5กลางได!รับทราบว'าผู!เชี่ยวชาญแต'ละคนเลือกอย'างไร ข้ันต'อไปคือ การเปลี่ยนแปลงทางเลือกท่ีผู!เชี่ยวชาญแต'ละคนส'งมาให!ผู!เชี่ยวชาญแต'ละคนทราบว'าคนอ่ืนคิดอย'างไร จากนั้นให!ผู!เชี่ยวชาญเหล'านั้นเสนอทางเลือกใหม' จนถึงจุดท่ีผู!เชี่ยวชาญทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว'าทางเลือกท่ีเหมาะสมควรเป8นเช'นไร     2.2 ฮีริคติก เทคนิคเจอร5 (Heuristic Technigue) มีข้ันตอนคือ การแยกแยะประเภทของป?ญหา การแยกแยะป?ญหาใหญ' ๆ ออกเป8นป?ญหาย'อย และนําเทคนิคการแก!ป?ญหามาใช!ซ่ึงบางป?ญหาจะตัดสินใจเพียงครั้งเดียว โดยการใช!คอมพิวเตอร5เข!าช'วย เราสามารถ Program ลักษณะป?ญหาในแง'มุมต'าง ๆ เพ่ือพิจารณาส'วนประกอบของป?ญหา ถ!าหากจะพิจารณาโดยไม'ใช!คอมพิวเตอร5 อาจเป8นการซับซ!อน แต'เนื่องจากคอมพิวเตอร5สามารถทํางานได!รวดเร็ว ดังนั้นการนําวิธีนี้มาประยุกต5ในการแก!ป?ญหา จําเป8นต!องมีคอมพิวเตอร5ช'วยแก!ป?ญหาย'อย ๆ ในป?ญหาใหญ'เพ่ือท่ีจะสรรหาวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจงในแต'ละป?ญหา    ลักษณะของผู!ตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 



171. ค!นหา รวบรวมข!อมูลและสถิติ เพ่ือให!ได!ข!อมูลท่ีถูกต!องและทันต'อเหตุการณ52. วิเคราะห5และประเมินข!อมูล เพ่ือความเป8นไปได!ในการตัดสินใจ3. อย'ามองอะไรด!านเดียว ผู!นําต!องมองการณ5ไกล มองกว!าง มองลึก นึกถึงอนาคตเป8นท่ีตั้ง 4. ต!องมีความกล!าและใจปxyา กล!าได!กล!าเสีย ตามโอกาสหรือสถานการณ5ท่ีจะเกิดข้ึน5. เลือกจังหวะการตัดสินใจท่ีเหมาะสม6. การตัดสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงได!ตามกาลเทศะ มีการยึดหยุ'นได!7. ต!องมีการประสานงานกับทุกฝzายท่ีเก่ียวข!อง เพ่ือให!การตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด 8. ต!องมีการติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ เพ่ือจะสามารถใช!เป8นแนวทางในโอกาสต'อไป อุปสรรคในการตัดสินใจ1. แก!ไขป?ญหาไม'ตรงจุด เนื่องจากมองป?ญหาเพียงผิวเผิน ไม'ได!พิจารณาป?ญหาอย'างถ่ีถ!วน 2. เอาประสบการณ5เป8นเกณฑ5ในการตัดสินใจ อาจผิดพลาดเพราะสถานการณ5แวดล!อมต'างกัน 3. ไม'พยายามคิดหาทางเลือกมาก ๆ และเลือกทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด กลับหาวิธีท่ีง'ายและสะดวก4. มุ'งแต'ผลดีและผลเสียข้ันสุดท!าย มิได!พิจารณาส'วนย'อยของแต'ละป?ญหา5. ลืมนึกถึงวัตถุประสงค5ขององค5การท่ีมีอยู'หลายประการ มักตัดสินใจโดยคิดถึงแต'วัตถุประสงค5ใดวัตถุประสงค5หนึ่ง มิได!พิจารณาว'าจะมีผลกระทบต'อวัตถุประสงค5อ่ืนขององค5การอย'างใดบ!าง6. เม่ือมีป?ญหาท่ีหาทางแก!ไขไม'ได! นานเข!าก็เลยเลิกความคิดท่ีจะแก!ไขป?ญหานอกจากนี้แล!วลักษณะของการตัดสินใจของบุคคลในสังคมนั้น นอกจากจะข้ึนอยู'กับป?จจัยหรือตัวแปรท่ีอยู'เบื้องหลังดังกล'าว อาจจะข้ึนอยู'กับป?จจัยท่ีเป8นมูลจูงใจ (Motivation Factors)และป?จจัยผลักดัน (Push Factors) ท้ังทางสังคมและส'วนตัวและการตัดสินใจนั้น ๆ อาจจะเป8นแบบท่ีใช!อารมณ5อยู'เหนือเหตุผล (Emotional Decision Making) หรือแบบท่ีใช!หลักเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ (Rational Decision Making) หรืออาจจะเป8นไปท้ังสองแบบรวมกันจากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมในการตัดสินใจ สรุปได!



18 ว'าการตัดสินใจ หมายถึงการพิจารณาโดยใช!ข!อมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะห5อย'างถ่ีถ!วนในการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุดจากหลาย ๆ ทางเลือก โดยองค5ประกอบในการตัดสินใจจะประกอบไปด!วยตัวผู!ตัดสินใจ ทางเลือก และผลของทางเลือก 2.1.3 เทศบาลเมืองพะเยา   เทศบาลเมืองพะเยา เป8นองค5กรปกครองส'วนท!องถ่ินประเภทเทศบาลเมือง มีพ้ืนท่ีครอบคลุมตําบลเวียงและตําบลแม'ต๋ํา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2480 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ!าอยู'หัวอนันทมหิดล คณะผู!สําเร็จราชการแทนพระองค5 (ตามประกาศประธานสภาผู!แทนราษฎร) ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2480 อาทิตย5ทิพอาภา พล.อ.เจ!าพระยาพิชเยนทรโยธิน ตราไว! ณ วันท่ี 11 มีนาคม พ. ศ. 2480 โดยท่ีเห็นสมควรจัดเขตชุมนุมชนในบางส'วนของตําบลเวียง และตําบลแม'ต๋ํา อําเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ให!มีฐานะเป8นเทศบาลเมือง จนกระท่ัง ป@ พ. ศ. 2520 ได!มีการตราราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดพะเยา โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล'มท่ี 94 ตอน 67 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 และมีผลใช!บังคับจาวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีกําหนด 1 เดือน อําเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย จึงได!รับแต'งต้ังข้ึนเป8นจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยาจึงข้ึนกับจังหวัดพะเยา ต้ังแต'นั้นเป8นต!นมา โดยสํานักงานเทศบาลต้ังอยู'เลขท่ี 58 ถนนท'ากว�าน ตําบลเวียง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา สําหรับผู!ดํารงตําแหน'งนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา คนแรกคือ ร.ต.อ.หลวงกมล ดิลกเลิศ พ.ศ. 2481-2483 ป?จจุบันนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาลําดับท่ี 30 คือ นายมงคล บุญเรือง ซ่ึงได!รับการเลือกต้ังนายเทศมนตรีโดยตรง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก!ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2543   จํานวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มีจํานวน 17,862 คน แยกเป8นชาย 8,392 คน หญิง 9,470 คน แยกเป8นรายตําบล ดังนี้   ตําบลเวียง 10,077 คน ชาย 4,669 คน หญิง 5,408 คน   ตําบลแม'ต๋ํา 7,785 คน ชาย 3,723 คน หญิง 4,062 คน   มีจํานวนบ!าน 7,576 หลังคาเรือน และความหนาแน'นของประชากรเฉลี่ย 1,985 คน ต'อตารางกิโลเมตร   ทิศเหนือ ติดต'อกับเทศบาลตําบลบ!านต�อม อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   ทิศใต! ติดต'อกับเทศบาลตําบลแม'กา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   ทิศตะวันออก ติดต'อกับเทศบาลตําบลท'าวังทอง องค5การบริหารส'วนตําบลจําปzาหวาย อําเภอเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองดอกคําใต! อําเภอดอกคําใต! จังหวัดพะเยา   ทิศตะวันตก ติดต'อกับเทศบาลตําบลบ!านสาง องค5การบริหารส'วนตําบลแม'ใส องค5การบริหารส'วนตําบลบ!านตุ'น อําเภอเมืองพะเยา และกว�านพะเยา จังหวัดพะเยา 



19   ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีสถาบันการศึกษา ท้ังอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษาดังนี้ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  1. โรงเรียนอนุบาลพะเยา   2. โรงเรียนบุญสิษฐ5วิทยา   3. โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล   4. โรงเรียนเทศบาล 2 แม'ต๋ําดรุณเวทย5 (แผนกประถม)    5. โรงเรียนเทศบาล 3 หล'ายอิงราฎร5บํารุง (แผนกประถม)   6. โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร5ราษฎร5อนุกูล   7. โรงเรียนเทศบาล 5 แก!ว-ป?ญญาอุปถัมภ5     8. โรงเรียนเทศบาล 6 รัฐประชาอุทิศ ระดับมัธยมศึกษา   1. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม   2. โรงเรียนพินิตประสาธน5   3. โรงเรียนราชคฤห5วิทยา   4. โรงเรียนเทศบาล 2 แม'ต๋ําดรุณเวทย5 (แผนกมัธยม) ระดับอุดมศึกษา   5. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ5ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  2.1.4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จัดต้ังเขตชุมนุมชนในของตําบลเวียง และตําบลแม'ต๋ํา ทิศเหนือติดต'อกับตําบลต�อม อําเภอเมืองพะเยา ทิศใต!ติดต'อกับตําบลแม'กา อําเภอเมืองพะเยา ทิศตะวันออกติดต'อกับตําบลท'าวังทอง อําเภอเมืองพะเยา ทิศตะวันตกติดต'อกับกว�านพะเยาและตําบลแม'ใส อําเภอเมืองพะเยา ในเขตเทศบาลเมืองพะเยามีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาจํานวน 6 แห'ง ได!แก' โรงเรียนเทศบาล 1 ถึงโรงเรียนเทศบาล 6 มีครูจํานวน 145 คน นักเรียนจํานวน2,600 คน โดยเป8นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 แห'งคือ โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 6 โรงเรียนระดับก'อนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จํานวน 5 แห'ง คือ  1. โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล)  2. โรงเรียนเทศบาล 3 (หล'ายอิงราษฎร5บํารุง)  3. โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร5ราษฎร5บํารุง)  



20 4. โรงเรียนเทศบาล 5 (แก!วป?ญญาอุปถัมภ5)  5. โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโต รัฐประชาอุทิศ)      ซ่ึงโรงเรียนระดับก'อนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา มีนักเรียนระดับอนุบาลจํานวนท้ังสิ้น 744 คน โดยแบ'งเป8นนักเรียนชาย จํานวน 400 คน และนักเรียนหญิง จํานวน 344 คน โดยนักเรียนระดับอนุบาลมีท้ังหมด 3 ระดับชั้น ดังนี้        1. ระดับชั้นอนุบาล 1  มีนักเรียนจํานวน 248 คน      2. ระดับชั้นอนุบาล 2   มีนักเรียนจํานวน 238 คน     3. ระดับชั้นอนุบาล 3  มีนักเรียนจํานวน 94 คน     โดยจําแนกนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ดังนี้  ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนนักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา โรงเรียน ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม เทศบาล 1 อนุบาล 1 26 35 61อนุบาล 2 32 26 58อนุบาล 3 40 35 75เทศบาล 3 อนุบาล 1 16 10 26อนุบาล 2 9 12 21อนุบาล 3 19 7 26เทศบาล 4 อนุบาล 1 34 30 64อนุบาล 2 42 24 66อนุบาล 3 34 29 63เทศบาล 5 อนุบาล 1 33 32 65อนุบาล 2 26 32 58อนุบาล 3 36 27 63เทศบาล 6 อนุบาล 1 16 16 32อนุบาล 2 20 15 35อนุบาล 3 17 14 31รวมจํานวน 400 344 744  



21 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ ฟWาใส นามเทียร (2558) ได!ศึกษา ป?จจัยท่ีมีผลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการส'งบุตรหลานเข!าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค5เพ่ือศึกษาสภาพป?จจัยท่ีมีผลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการส'งบุตรหลานเข!าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครกรอบแนวคิดโดยการสังเคราะห5จากงานวิจัยผนวกกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการส'งเสริมการศึกษาเอกชนว'าด!วยคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2556 ประกอบด!วย 7 ป?จจัย ประชากรท่ีใช!ในการวิจัย คือ ผู!ปกครองของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ของโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ในกรุงเทพมหานคร ป@การศึกษา 2556 จํานวน 374 คนผลการวิจัยพบว'า ป?จจัยท้ัง 7 ป?จจัยมีความสําคัญอยู'ในระดับมากต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในเลือกโรงเรียนให!กับบุตรหลาน โดยสามารถเรียงลําดับป?จจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดถึงน!อยท่ีสุดได!ดังนี้1) ป?จจัยด!านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 2) ป?จจัยด!านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล!อม 3) ป?จจัยด!านบุคลากร 4) ป?จจัยด!านค'าธรรมเนียมการเรียน 5) ป?จจัยด!านผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 6) ป?จจัยด!านสิ่งอํา นวยความสะดวกและการบริการ และ7) ป?จจัยด!านชื่อเสียงโรงเรียนวารสารอิเล็กทรอนิกส5ทางการศึกษา    วนิดา งามทอง (2558) ได!ศึกษากลยุทธ5การบริหารป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร5ธานี โดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค5เพ่ือศึกษาสภาพป?จจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค5ของการบริหารป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร5ธานี จัดลําดับ ความสําคัญตามความต!องการจําเป8นของการบริหารป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียน อนุบาลเอกชนในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร5ธานี เพ่ือนําเสนอกลยุทธ5ของการบริหารป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร5ธานี กลุ'มตัวอย'างผู!ให!ข!อมูล ได!แก' ผู!ปกครองของนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในโรงเรียนเอกชน จํานวน 266 คน เครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัย ได!แก' แบบสอบถามเป8นแบบมาตราส'วนประมาณค'า 5 ระดับ วิเคราะห5ข!อมูลโดยใช! ค'าความถ่ี ร!อยละ ค'าเฉลี่ย ส'วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน และค'าดัชนี PNIModified ผลการวิจัย พบว'า สภาพป?จจุบันของการบริหารป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนภาพรวมอยู'ในระดับปานกลาง ขณะท่ีสภาพท่ีพึงประสงค5ภาพรวมอยู'ในระดับมาก โดยดัชนีความ ต!องการพบว'าด!านท่ีมีความต!องการจําเป8นสูงสุดตามลําดับดังนี้ 1) สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ 2) หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 3) ความสัมพันธ5ระหว'างโรงเรียนกับชุมชน 4) ชื่อเสียงโรงเรียน จากการ



22วิเคราะห5 จุดแข็ง จุดอ'อน โอกาส และภาวะคุกคามได!กลยุทธ5หลักจํานวน 4 กลยุทธ5 กลยุทธ5รอง 10กลยุทธ5 และวิธีดําเนินการ 55 วิธีดําเนินการจริยาพร โตกุล (2557) ได!ศึกษาป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนให!บุตรหลานศึกษาในระดับอนุบาลโรงเรียนวารีเชียงใหม' พบว'า ป?จจัยด!านสภาพแวดล!อมป?จจัยด!านการจัดการเรียนการสอนและป?จจัยด!านครูและบุคลากรของโรงเรียนวารีเชียงใหม' ผู!ตอบแบบสอบถามอยู'ในระดับเห็นด!วยมาก ส'วนการตัดสินใจของผู!ปกครองพบว'าผู!ตอบแบบสอบถามอยู'ในระดับเห็นด!วยมากเช'นกัน ซ่ึงป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนให!บุตรหลานศึกษาในระดับอนุบาลโรงเรียนวารีเชียงใหม'พบว'า ป?จจัยด!านสภาพแวดล!อม ป?จจัยด!านการเรียนการสอน และป?จจัยด!านครูและบุคลากร เป8นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนให!บุตรหลานศึกษาในระดับอนุบาลโรงเรียนวารีเชียงใหม'  ส'วนป?จจัยท่ีสามารถพยากรณ5การตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนให!บุตรหลานศึกษาในระดับอนุบาลโรงเรียนวารีเชียงใหม'  คือ ป?จจัยด!านการจัดการเรียนการสอนและป?จจัยด!านครูและบุคลากร ส'วนป?จจัยด!านสภาพแวดล!อมไม'สามารถพยากรณ5การตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนให!บุตรหลานศึกษาในระดับอนุบาลโรงเรียนวารีเชียงใหม'ได!อย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01ซ่ึงเป8นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว!โดยมีค'าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ5เป8น.695.838และ .801ตามลําดับ  และป?จจัยท่ีสามารถพยากรณ5การตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนให!บุตรหลานศึกษาในระดับอนุบาลโรงเรียนวารีเชียงใหม'คือ ป?จจัยด!านการจัดการเรียนการสอน สามารถพยากรณ5การตัดสินใจของผู!ปกครองได!ร!อยละ 70.30และเม่ือเพ่ิมตัวพยากรณ5ป?จจัยด!านครูและบุคลากรจะสามารถพยากรณ5การตัดสินใจของผู!ปกครอง ได!ถึงร!อยละ 72.90ซ่ึงเป8นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว! แต'ป?จจัยด!านสภาพแวดล!อมไม'สามารถพยากรณ5การตัดสินใจของผู!ปกครอง ซ่ึงไม'เป8นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว!โดยแสดงสมการพยากรณ5ในรูปแบบคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานปราณี หนูขาว (2557) ได!ศึกษาความคาดหวังของผู!ปกครองนักเรียนต'อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดเสาธงนอก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู!ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดเสาธงนอกพบว'า ระดับความคาดหวังต'อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนวัดเสาธงนอก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภาพรวมมีความคาดหวังอยู'ในระดับมาก (µ = 4.45) เม่ือพิจารณารายด!าน พบว'า ส'วนมากมีความคาดหวังอยู'ในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ ด!านครูผู!สอน (µ = 4.63) ด!านการจัดประสบการณ5และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (µ = 4.57)ด!านความสัมพันธ5ระหว'างโรงเรียนกับผู!ปกครอง (µ = 4.52) ด!านการจัดสภาพแวดล!อม (µ = 4.50)ตามลําดับ ส'วนด!านสื่อการเรียนการสอน (µ = 4.28) และด!านการอํานวยความสะดวกและการบริการอ่ืนๆ (µ = 4.18) อยู'ในระดับมากเพียงสองด!าน



23 ปาลีรัฐ ทับวัฒน5 (2556) ได!ศึกษาการตัดสินใจของผู!ปกครองในการส'งบุตรหลานเข!าศึกษาในระดับปฐมวัย(3 ขวบ) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม'ชลบุรี สังกัดองค5การบริหารส'วนจังหวัดชลบุรี พบว'า 1.ผู!ปกครองท่ีส'งบุตรหลานเข!าศึกษาในระดับปฐมวัย (3 ขวบ) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม'ชลบุรี สังกัดองค5การบริหารส'วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด!านอยู'ในระดับมาก โดยมีรายด!าน เรียงค'าเฉลี่ยจากมากไปหาน!อย คือ ด!านบุคลากร ด!านสถานท่ีและสภาพแวดล!อมในสถานศึกษา ด!านหลักสูตร ด!านค'าเล'าเรียน ด!านสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ 2.เปรียบเทียบป?จจัยท่ีส'งผลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการส'งบุตรหลานเข!าศึกษาในระดับปฐมวัย (3 ขวบ) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม'ชลบุรี สังกัดองค5การบริหารส'วนจังหวัดชลบุรีพบว'า จําแนกตามระดับการศึกษาของผู!ปกครองโดยรวม พบว'า แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยท่ีรายด!านพบว'า ด!านบุคลากร ด!านสถานท่ีและสภาพแวดล!อมในสถานศึกษา ด!านค'าเล'าเรียนเป8นป?จจัยท่ีส'งผลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากว'าปริญญาตรีมากกว'าระดับการศึกษาสูงกว'าปริญญาตรี โดยแตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจําแนกรายได!เฉลี่ยต'อเดือนโดยรวม แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีด!านสถานท่ีและสภาพแวดล!อมในสถานศึกษา ด!านสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ ด!านค'าเล'าเรียนแตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส'วนด!านหลักสูตรและด!านบุคลากรแตกต'างกันอย'างไม'มีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบค'าเฉลี่ยรายคู' พบว'า ผู!ปกครองท่ีรายได!เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท/ต'อเดือน เห็นว'า ป?จจัยด!านสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการกับด!านค'าเล'าเรียน มีผลต'อการตัดสินใจมากกว'าผู!ปกครองท่ีรายได!เฉลี่ยน!อยกว'า 10,000 บาท/ต'อเดือน อย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ณัฐธยาน5 หาญรับ (2555) ได!ศึกษาป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู!ปกครองนักเรียนระดับก'อนประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ผลการวิจัยพบว'า ป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู!ปกครองระดับก'อนประถมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาในภาพรวมอยู'ในระดับดีมาก โดยมีค'าเฉลี่ยเท'ากับ 4.07 เม่ือพิจารณาแต'ละด!านพบว'าป?จจัยท่ีมีค'าเฉลี่ยสูงสุดได!แก' ป?จจัยด!านบุคลากรมีค'าเฉลี่ยเท'ากับ 4.26 รองลงมาได!แก'ป?จจัยด!านวิชาการ มีค'าเฉลี่ยเท'ากับ 4.14, ป?จจัยด!านสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และบริการ มีค'าเฉลี่ยเท'ากับ 4.13, ป?จจัยด!านชื่อเสียงของโรงเรียน มีค'าเฉลี่ยเท'ากับ 4.02 ป?จจัยด!านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล!อม มีค'าเฉลี่ยเท'ากับ 3.99 และป?จจัยด!านความสัมพันธ5ระหว'างโรงเรียนกับชุมชน มีค'าเฉลี่ยเท'ากับ 3.86 ตามลําดับ พรเพ็ญ ชมภูทิพย5 (2554) ได!ศึกษาการส'งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู!ปกครองในศูนย5เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ5 จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว'า 1) ภูมิหลังของผู!ปกครองส'วนใหญ'เป8นเพศหญิง ร!อยละ 61.51 อายุ 31-40 ป@ ร!อยละ 44.96 รองลงมาอายุ 41-50 ป@ ร!อยละ 36.33 ระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา ร!อยละ 35.97 



24 รองลงมาระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.ร!อยละ 25.90 รายได!ของครอบครัวต'อเดือนตํ่ากว'า 10,000 บาท ร!อยละ 50.00 รองลงมามีรายได!ของครอบครัวต'อเดือน 10,001-15,000 บาท ร!อยละ 32.73 และความสัมพันธ5กับเด็กปฐมวัยเป8นบิดามารดา ร!อยละ 83.81 2) การส'งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยตามทัศนะของผู!ปกครองในศูนย5เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ5 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู'ในระดับเห็นด!วยมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป8นรายด!าน พบว'า ผู!ปกครองมีทัศนะต'อการส'งเสริมพัฒนาการด!านร'างกายในระดับเห็นด!วยมากท่ีสุดเป8นอันดับท่ีหนึ่ง รองลงมาคือการส'งเสริมพัฒนาการด!านสังคม และการส'งเสริมพัฒนาการด!านอารมณ5 เป8นอันดับท่ี 2 และ 3 ขณะท่ีการส'งเสริมพัฒนาการด!านสติป?ญญามีทัศนะอยู'ในระดับเห็นด!วยมาก เป8นอันดับสุดท!าย 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว'า ผู!ปกครองท่ีมีระดับการศึกษา และความสัมพันธ5กับเด็กปฐมวัยต'างกันมีทัศนะต'อการส'งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยแตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ผู!ปกครองท่ีมีอายุต'างกันมีทัศนะต'อการส'งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยแตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .05 ส'วนผู!ปกครองท่ีมีเพศและรายได!ของครอบครัวต'อเดือนต'างกันมีทัศนะต'อการส'งเสริมพัฒนาการของนักเรียนระดับปฐมวัยไม'แตกต'างกัน  วรรณ5วรีย5 จันทร5ฉายรัศมี (2554) ได!ศึกษาการเลือกโรงเรียนอนุบาลของผู!ปกครองเด็กปฐมวัยในเครือจิมโบรี เพลย5 แอนด5 มิวสิค พบว'า ผู!ปกครองมีความต!องการในการเลือกโรงเรียนอนุบาลในแต'ละด!าน ดังต'อไปนี้ 1.ด!านสถานท่ี ผู!ปกครองมีความต!องการเรื่อง โรงอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย มากเป8นอับดับแรก ส'วนความต!องการอันดับสุดท!ายคือเรื่องอากาศภายในถ'ายเทสะดวก 2.ด!านบุคลากร ผู!ปกครองมีความต!องการเรื่อง ครูและครูผู!ช'วยมีความเอาใจใส'เด็ก และครูมีปฏิสัมพันธ5ท่ีดีกับเด็ก ยิ้มแย!มแจ'มใส วาจาสุภาพ มากเป8นอันดับแรก ส'วนความต!องการอันดับสุดท!ายคือเรื่อง มีครูต'างชาติท่ีไม'ใช'เจ!าของภาษาแต'สามารถใช!ภาษาอังกฤษได!เป8นอย'างดี 3.ด!านหลักสูตรและการเรียนการสอน ผู!ปกครองมีความต!องการเรื่อง เน!นการเรียนรู!ผ'านการทํากิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย มากเป8นอันดับแรก ส'วนความต!องการอันดับสุดท!ายคือเรื่องการจัดให!มีเรียนพิเศษหลักเลิกเรียน 4.ด!านบริการ ผู!ปกครองมีความต!องการเรื่อง มีการทําความสะอาดอุปกรณ5ต'าง ๆ ท่ีเด็ก ๆ ใช!อย'างสมํ่าเสมอ ส'วนความต!องการอันดับสุดท!ายคือเรื่อง การติดแจ!งรายการอาหารในแต'ละวันให!ผู!ปกครองทราบ   อริชสา พลอยเรืองรัศมี (2554) ได!ศึกษาป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให!กับบุตรหลานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว'า ป?จจัยท่ีผู!ปกครองใช!ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลอยู'ระดับปานกลาง มีจํานวน 3 ด!าน ได!แก' ป?จจัยด!านคุณภาพการศึกษา ป?จจัยด!านบุคคล และป?จจัยด!านจิตวิทยา ส'วนด!านป?จจัยทางสังคมอยู'ในระดับมาก และการจัดลําดับความสําคัญของป?จจัยแต'ละด!านท่ีผู!ปกครองใช!ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล พบว'า ป?จจัยท่ีผู!ปกครองของนักเรียนใช!ในการตัดสินใจตามลําดับความสําคัญจาก 1 ถึง 4 คือ 



25 ป?จจัยด!านทางสังคม รองลงมา ป?จจัยด!านคุณภาพการศึกษา ลําดับสาม ป?จจัยด!านบุคคล และลําดับสุดท!าย ป?จจัยด!านจิตวิทยา  อริสรา ทบประดิษฐ (2554) ได!ศึกษาการศึกษาป?ญหาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย5พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค5การบริหารส'วนตําบลแก'งหางแมว อําเภอแก'งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว'า สภาพป?ญหาด!านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล!อม พบว'าผู!ปกครองมีความม่ันใจและไว!วางใจต'อสิ่งแวดล!อมและความปลอดภัยของศูนย5พัฒนาเด็กเล็กท่ีจะช'วยในการส'งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก โดยการจัดสภาพแวดล!อมท่ีถูกสุขลักษณะอันจะส'งผลต'อสุขภาพโดยตรง ในการปWองกันการแพร'กระจายของโรคติดต'อ สามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ  สรุป ผู!ท่ีทําหน!าท่ีเลี้ยงดู อุปการะ และอบรมสั่งสอนเด็กอย'างใกล!ชิดท่ีบ!านและมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษาของนักเรียนท่ีจะเข!าศึกษาต'อระดับก'อนประถมศึกษาหลักสูตรอนุบาล 3 ป@ ป@การศึกษา 2560 โรงเรียนระดับก'อนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จํานวน 5 แห'ง คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) โรงเรียนเทศบาล 3 (หล'ายอิงราษฎร5บํารุง) โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร5ราษฎร5บํารุง) โรงเรียนเทศบาล 5 (แก!วป?ญญาอุปถัมภ5) โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโต รัฐประชาอุทิศ) ซ่ึงมีข!อมูลพ้ืนฐานท่ีผู!ปกครองใช!ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนให!นักเรียนประกอบไปด!วย 1. ด!านวิชาการ 2. ด!านบุคลากร 3. ด!านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล!อม 4. ด!านชื่อเสียงของโรงเรียน 5. ด!านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ 6. ด!านความสัมพันธ5ระหว'างโรงเรียนกับชุมชน   



บทท่ี 3วิธีดําเนินการวิจัยการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน มีวัตถุประสงค%เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน และเพ่ือศึกษาป)ญหาและข!อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน เป,นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น(Survey Research) ซ่ึงผู!วิจัยได!ดําเนินการตามข้ันตอนดังตAอไปนี้1. ประชากรและกลุAมตัวอยAาง2. เครื่องมือท่ีใช!ในการเก็บรวบรวมข!อมูล3. ข้ันตอนการสร!างเครื่องมือวิจัย4. การเก็บรวบรวมข!อมูล5. การวิเคราะห%ข!อมูล6. สถิติท่ีใช!ในการวิเคราะห%ข!อมูล3.1  ประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชากรท่ีใช!ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผู!ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ปIการศึกษา 2560จํานวน248คนกลุAมตัวอยAางท่ีใช!ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได!แกA ผู!ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ปIการศึกษา 2560 จํานวน 248คน กําหนดขนาดของประชากรตามตารางเครจซ่ีและมอร%แกน จํานวน 152 คน3.2  เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูลเครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด!วยแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบAงเป,น 3 ตอน ดังนี้ตอนท่ี 1  เป,นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู!ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป,นแบบสํารวจรายการ (Check – List) ประกอบด!วยข!อมูลสAวนตAาง ๆ ได!แกA เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได!ตอนท่ี 2  เป,นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียนจังหวัดพะเยา ซ่ึงแบAงออกเป,น 6 ป)จจัย คือ 1. ป)จจัยด!านวิชาการ2. ป)จจัยด!านบุคลากร 3. ป)จจัยด!านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล!อม 4. ป)จจัยด!านชื่อเสียงของ



27 โรงเรียน 5. ป)จจัยด!านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ 6. ป)จจัยด!านความสัมพันธ%ระหวAางโรงเรียนกับชุมชนซ่ึงแบบสอบถามตอนนี้มีท้ังหมด 30 ข!อและเป,นแบบมาตราสAวนประมาณคAาแบAงระดับความพึงพอใจเป,น 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น!อย และน!อยท่ีสุด  ตอนท่ี 3 ป)ญหาและข!อเสนอแนะของผู!ตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ด!าน 3.3  ข้ันตอนการสร%างเครื่องมือวิจัย การสร!างเครื่องมือ ผู!วิจัยได!ดําเนินการสร!างเครื่องมือท่ีใช!ในการวิจัยเป,นแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนการสร!างแบบสอบถามตามลําดับดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข!อง แล!วนําผลการศึกษามาสร!างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย%ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร!างเครื่องมือ 3. สร!างเครื่องมือในการวิจัย 4. เสนอรAางเครื่องมือตAออาจารย%ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให!ข!อเสนอแนะ 5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล!วเสนอให!ผู!เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) และหาดัชนีความสอคล!อง (IOC) ของแบบสอบถาม โดยเลือกข!อท่ีมีคAาดัชนีความสอดคล!องต้ังแตA .50 ข้ึนไป ซ่ึงได!เลือกไว! 30 ข!อ แล!วนํามาพิจารณาความเหมาะสมของสํานวนภาษา การใช!ถ!อยคํา และนําแบบสอบถามไปปรับปรุงแก!ไข 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก!ไขแล!วไปทดลองใช!กับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีไมAใชAกลุAมตัวอยAาง หลังจากนั้นจึงนํามาปรับปรุงแก!ไขอีกครั้งกAอนนําไปทดลองใช!เพ่ือหาคุณภาพรายข!อและหาคAาอํานาจจําแนกโดยการหาคAาสัมพันธ%ระหวAางคะแนนรายข!อกับคะแนนรวม 3.4  การเก็บรวบรวมข%อมูล ผู!วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข!อมูลตามแนวทางท่ีใช!ในการวิจัยครั้งนี้คือการเก็บรวบรวมปริมาณโดยทําการแจกแบบสอบถามแกAผู!ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ปIการศึกษา 2560 จํานวน 152 คน โดยผู!วิจัยทําการเก็บรวบรวมข!อมูลด!วยตนเอง  



286.5  การวิเคราะห/ข%อมูล3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณจากการศึกษาผู!วิจัยทําการวิเคราะห%ข!อมูลโดยใช!คอมพิวเตอร%โปรแกรม SPSS ( Statistical Package for Social Sciences Version 13.0) เพื่อวิเคราะห%หาคAาสถิตติAาง ๆ โดยการแจกแจง ความถี่ คAาร!อยละคAาเฉลี่ย (Mean) และคAาสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดเกณฑ%ในการแปลความหมายของคAาเฉลี่ย โดยถือเกณฑ%ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2535, 111)คAาเฉลี่ย แปลความหมาย4.50 – 5.00 ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด3.50 – 4.49 ระดับการตัดสินใจมาก2.50 – 3.49 ระดับการตัดสินใจปานกลาง1.50 – 2.49 ระดับการตัดสินใจน!อย1.0 – 1.49 ระดับการตัดสินใจน!อยท่ีสุด3.6  สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห/ข%อมูลโดยใช!เครื่องคอมพิวเตอร%โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 13.01. คAาร!อยละ(Percentage)2. คAาเฉลี่ย(Mean : x )
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บทท่ี 4ผลการวิจัยการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน มีผลการวิเคราะห%ข!อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค%ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห%ข!อมูลครั้งนี้ผู!วิจัยได!ทําการวิเคราะห%ข!อมูลตามลําดับดังนี้1.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือให!เกิดความเข!าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห%ข!อมูลผู!วิจัยได!กําหนดสัญลักษณ%ท่ีใช!ในการแปลผล ดังนี้X แทน ค1าเฉลี่ยของกลุ1มตัวอย1าง (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด n SD แทนแทน จํานวนประชากรในกลุ1มตัวอย1าง ค1าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ1มตัวอย1าง (Standard Deviation)1.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล1.2.1 ผลการวิเคราะห%ข!อมูลเชิงปริมาณการวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ผู!วิจัยแบ1งการนําเสนอผลการวิเคราะห%ข!อมูลเชิงปริมาณออกเปFน 3 ส1วน ได!แก1ส1วนที่ 1 วิเคราะห%รายละเอียดของกลุ1มตัวอย1างส1วนที่ 2 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน จังหวัดพะเยา 6 ด!านส1วนที่ 3 ข!อมูลปIญหาและข!อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียนดังมีรายละเอียดต1อไปนี้



30ตอนที่ 1 วิเคราะห%รายละเอียดของกลุ1มตัวอย1างตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและร!อยละรายละเอียดของกลุ1มตัวอย1างข�อความ จํานวน ร�อยละ เพศ ชาย 40 26.30 หญิง 112 73.70 รวม 152 100.00 อายุ 20-30 ปO 62 40.80 31-40 ปO 64 42.10 41-50 ปO 13 8.60 51-60 ปO 6 3.90 60 ปOขึ้นไป 3 2.00 อ่ืน ๆ 4 2.60 รวม 152 100.00 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 11 7.20 มัธยมศึกษา 71 46.70 ปริญญาตรี 51 33.60 ปริญญาโท 11 7.20 อ่ืน ๆ 8 5.30 รวม 152 100.00 อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 3.90 รับจ!าง 29 19.10 ประกอบธุรกิจส1วนตัว 51 33.60 เกษตรกร 36 23.70 ลูกจ!างเอกชน 30 19.70 รวม 152 100.00 



31 ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและร!อยละรายละเอียดของกลุ1มตัวอย1าง (ต1อ) ข�อความ จํานวน ร�อยละ รายได!   ไม1มีรายได! 1 0.70 น!อยกว1า 10,000 บาท 32 21.10 10,001-20,000บาท 68 44.70 20,001-30,000 บาท 43 28.30 30,001-40,000 บาท 8 5.30 มากกว1า 40,000 บาท - - รวม 152 100.00   จากตารางที่ 2 พบว1า ผู!ตอบแบบสอบถามส1วนใหญ1เปFนเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเปFนร!อยละ 73.70 รองลงมาเปFนเพศชาย จํานวน 40 คน คิดเปFน ร!อยละ 26.30 ส1วนใหญ1มีอายุ 31-40 ปO จํานวน 64 คน คิดเปFนร!อยละ 42.10 รองลงมาอายุ 20-30 ปO จํานวน 62 คน คิดเปFนร!อยละ 40.80 อายุ 41-50 ปO จํานวน 13 คน คิดเปFนร!อยละ 8.60 อายุ 51-60 ปO จํานวน 6 คน คิดเปFนร!อยละ 3.90 อายุ 60 ปOข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปFนร!อยละ 2.00 และอายุอ่ืน ๆ จํานวน 4 คน คิดเปFนร!อยละ 2.60 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 71 คน คิดเปFนร!อยละ 46.70 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 51 คน คิดเปFนร!อยละ 33.60 ระดับประถมศึกษา และระดับปริญญาโท จํานวนระดับละ 11 คน คิดเปFนร!อยละ 7.20 เท1ากัน และระดับอ่ืน ๆ จํานวน 8 คน คิดเปFนร!อยละ 5.30 มีอาชีพประกอบธุรกิจส1วนตัว จํานวน 51 คน คิดเปFนร!อยละ 33.60 รองลงมามีอาชีพเกษตรกร จํานวน 36 คน คิดเปFนร!อยละ 23.70 ลูกจ!างเอกชน จํานวน 30 คน คิดเปFนร!อยละ 19.70 รับจ!าง จํานวน 29 คน คิดเปFนร!อยละ 19.10 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 6 คน คิดเปFนร!อยละ 3.90 มีรายได!เดือนละ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเปFนร!อยละ 44.7 รองลงมามีรายได!เดือนละ 20,001-30,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปFนร!อยละ 28.3 รายได!น!อยกว1าเดือนละ 10,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปFนร!อยละ 21.1 รายได!เดือนละ 30,001-40,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปFน ร!อยละ 5.3 และไม1มีรายได!จํานวน 1 คน คิดเปFนร!อยละ 0.7 ตามลําดับ  



32 ตอนที่ 2 การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ผู!วิจัยทําการสร!างเครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย ได!แก1 แบบสอบถามเชิงปริมาณเปFนเครื่องมือในการรวบรวมข!อมูลในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน จังหวัดพะเยา 6 ด!าน ดังนี้  ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและร!อยละด!านวิชาการn= 152 ด!านวิชาการ ระดับการตัดสินใจ X  S.D. ระดับ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น!อย (2) น!อยที่สุด (1) 1.หลักสูตร 26 (17.1) 103 (67.8) 16 (10.5) 7 (4.6) - 3.97 .68 มาก 2.สื่อการสอน 21 (13.8) 114 (75.0) 15 (9.9) - 2 (1.3) 4.00 .60 มาก 3.การจัดการเรียนการสอน 24 (15.8) 109 (71.7) 17 (11.2) - 2 (1.3) 4.01 .63 มาก 4.การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 9 (5.9) 96 (63.2) 45 (29.6) 2 (1.3) - 3.74 .58 มาก 5.คุณภาพการศึกษา 21 (13.8) 77 (50.7) 48 (31.6) 6 (3.9) - 3.74 .74 มาก รวมค1าเฉลี่ย 3.89  .65 มาก หมายเหตุ: ค1าในวงเล็บ ( ) หมายถึง ค1าร!อยละ   จากตารางที่ 3 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ด!านวิชาการ พบว1า ค1าเฉลี่ยในภาพรวมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.89 เมื่อจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว1า เรื่องที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 4.01 รองลงมาคือสื่อการสอนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 4.00 หลักสูตรอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.97 การวัดและประเมินผลของโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาอยู1ในระดับมากเท1ากัน มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.74 เท1ากัน ตามลําดับ 



33  ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและร!อยละด!านบุคลากรn = 152 ด!านบุคลากร ระดับการตัดสินใจ X  S.D. ระดับ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น!อย (2) น!อยที่สุด (1) 1.ครูมีความรู!ความสามารถ 24  (15.8) 92 (60.5) 31 (20.4) 5 (3.3) - 3.89 .70 มาก 2. ครูสอนดีมีคุณธรรม 12 (7.9) 86 (56.6) 49 (32.2) 5 (3.3) - 3.69 .66 มาก 3. ครูมีบุคลิกภาพดียิ้มแย!มแจ1มใส 20 (13.2) 87 (57.2) 36 (23.7) 9 (5.9) - 3.78 .75 มาก 4. ครูมีความ   สัมพันธ%อันดีกับนักเรียนและผู!ปกครอง 18 (11.8) 114 (75) 19 (12.5) 1 (0.7) - 3.98 .52 มาก 5. ครูมเีจตคติท่ีดีต1ออาชีพคร ู 13 (8.6) 118 (77.6) 18 (11.8) 3 (2.0) - 3.93 .53 มาก รวมค1าเฉลี่ย 3.85  .63 มาก หมายเหตุ: ค1าในวงเล็บ ( ) หมายถึง ค1าร!อยละ    จากตารางที่ 4 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ด!านบุคลากร พบว1า ค1าเฉลี่ยในภาพรวมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.85 เมื่อจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว1า เรื่องที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ ครูมีความสัมพันธ%อันดีกับนักเรียนและผู!ปกครองอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.98 รองลงมาคือครูมีเจตคติที่ดีต1ออาชีพครูอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.93 ครูมีความรู!ความสามารถอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.89 ครูมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย!มแจ1มใสอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.78และครูสอนดีมีคุณธรรมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.69 ตามลําดับ  



34 ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและร!อยละด!านอาคารสถานที่และสภาพแวดล!อมn = 152 ด!านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล!อม ระดับการตัดสินใจ X  S.D. ระดับ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น!อย (2) น!อยที่สุด (1) 1. การจัดสภาพแวดล!อมดีเหมาะสม 26 (17.1) 115 (75.7) 10 (6.6) 1 (0.7) - 4.09 .51 มาก 2. การจัดสถานที่เรียนสวยงาม 30 (19.7) 97 (63.8) 22 (14.5) 3 (2.0) - 4.01 .65 มาก 3. ทําเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู1ใกล!แหล1งชุมชน 12 (7.9) 121 (79.6) 19 (12.5) - - 3.95 .45 มาก 4. อาคารเรียนโรงอาหารห!องน้ําสะอาดปลอดภัยจากมลภาวะ 8 (5.3) 129 (84.9) 7 (4.6) 2 (1.3) 6 (3.9) 3.86 .70 มาก 5. มีสถานที่พักผ1อนเพียงพอร1มรื่น 8 (5.3) 112 (73.7) 22 (14.5) 9 (5.9) 1 (0.7) 3.77 .67 มาก รวมค1าเฉลี่ย 3.94 .60 มาก หมายเหตุ: ค1าในวงเล็บ ( ) หมายถึง ค1าร!อยละ    จากตารางที่ 5จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ด!านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล!อม พบว1า ค1าเฉลี่ยในภาพรวมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.94 เมื่อจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว1า เรื่องที่มีระดับการ



35 ตัดสินใจมากที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล!อมดี เหมาะสมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 4.09 รองลงมาคือการจัดสถานที่เรียนสวยงามอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 4.01 ทําเลที่ตั้งของโรงเรียนอยู1ใกล!แหล1งชุมชนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.95 อาคารเรียน โรงอาหาร ห!องน้ําสะอาด ปลอดภัยจากมลภาวะอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.86 และมีสถานที่พักผ1อน เพียงพอ ร1มรื่นอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.77 ตามลําดับ  ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและร!อยละด!านชื่อเสียงของโรงเรียนn = 152 ด!านชื่อเสียงของโรงเรียน ระดับการตัดสินใจ X  S.D. ระดับ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น!อย (2) น!อยที่สุด (1) 1. การได!รับการยอมรับจากชุมชน 9 (5.9) 121 (79.6) 15 (9.9) 5 (3.3) 2 (1.3) 3.86 .62 มาก 2. โรงเรียนได!รับรางวัล 7 (4.6) 120 (78.9) 19 (12.5) 6 (3.9) - 3.84 .55 มาก 3. ครูได!รับการเชิดชูเกียรติ 9 (5.9) 105 (69.1) 34 (22.4) 4 (2.6) - 3.78 .59 มาก 4. นักเรียนได!รับรางวัลจากการประกวด 24 (15.8) 107 (70.4) 21 (13.8) - - 4.02 .55 มาก 5. โรงเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพแข1งขันในระดับจังหวัดได! 11 (7.2) 92 (60.5) 49 (32.2) -  - 3.75 .58 มาก รวมค1าเฉลี่ย 3.85 .58 มาก หมายเหตุ: ค1าในวงเล็บ ( ) หมายถึง ค1าร!อยละ  



36  จากตารางที่ 6จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ด!านชื่อเสียงของโรงเรียน พบว1า ค1าเฉลี่ยในภาพรวมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.85 เมื่อจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว1า เรื่องที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ นักเรียนได!รับรางวัลจากการประกวดอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 4.02 รองลงมาคือการได!รับการยอมรับจากชุมชนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.86 โรงเรียนได!รับรางวัลอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.84 ครูได!รับการเชิดชูเกียรติอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.78 และโรงเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพแข1งขันในระดับจังหวัดได!อยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.75   ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและร!อยละด!านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ n = 152 ด!านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ ระดับการตัดสนิใจ X  S.D. ระดับ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น!อย (2) น!อยที่สุด (1) 1. การจัดบริการของโรงเรียน 11 (7.2) 126 (82.9) 11 (9.9) - - 3.97 .41 มาก 2. การจัดสวัสดิการของโรงเรียน 3 (2.0) 126 (82.9) 23 (15.1) - - 3.87 .39 มาก 3. อาหารกลางวันของโรงเรียน 15 (9.9) 124 (81.6) 13 (8.6) - - 4.01 .43 มาก 4. งานแนะแนวของโรงเรียน 15 (9.9) 109 (71.7) 28 (18.4) - - 3.91 .53 มาก 5. งานรักษาด!านความปลอดภัย 19 (12.5) 105 (69.1) 28 (18.4) -  - 3.94 .56 มาก รวมค1าเฉลี่ย 3.94 .47 มาก หมายเหตุ: ค1าในวงเล็บ ( ) หมายถึง ค1าร!อยละ   



37  จากตารางที่ 7จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ด!านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ พบว1า ค1าเฉลี่ยในภาพรวมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.94 เมื่อจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว1า เรื่องที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ อาหารกลางวันของโรงเรียนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 4.01 รองลงมาคือการจัดบริการของโรงเรียนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.97 งานรักษาด!านความปลอดภัยอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.94 งานแนะแนวของโรงเรียนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.91 และการจัดสวัสดิการของโรงเรียนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.87 ตามลําดับ  ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและร!อยละด!านความสัมพันธ%ระหว1างโรงเรียนกับชุมชน   n = 152 ด!านความสัมพันธ%ระหว1างโรงเรียนกับชุมชน ระดับการตัดสินใจ X  S.D. ระดับ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น!อย (2) น!อยที่สุด (1) 1. การจัดกิจกรรมที่สร!างความสัมพันธ%อันดีระหว1างโรงเรียนกับผู!ปกครอง 9 (5.9) 113 (74.3) 30 (19.7) - - 3.86 .49 มาก 2. การเยี่ยมบ!านผู!ปกครอง 11 (7.2) 122 (80.3) 19 (12.5) - - 3.95 .44 มาก 3. การรายงานความก!าวหน!าของนักเรียน 12 (7.9) 128 (84.2) 12 (7.9) - - 4.00 .40 มาก 



38 4. การประชาสัมพันธ%ข1าวสารต1างๆ 8 (5.3) 122 (80.3) 19 (12.5) 3 (2.0) - 3.89 .50 มาก 5. การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 6 (3.9) 106 (69.7) 35 (23.0) 5 (3.3) - 3.74 .58 มาก รวมค1าเฉลี่ย 3.89 .48 มาก หมายเหตุ: ค1าในวงเล็บ ( ) หมายถึง ค1าร!อยละ    จากตารางที่ 8จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ด!านความสัมพันธ%ระหว1างโรงเรียนกับชุมชน พบว1า ค1าเฉลี่ยในภาพรวมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.89 เมื่อจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว1า เรื่องที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ การรายงานความก!าวหน!าของนักเรียนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 4.00 รองลงมาคือการเยี่ยมบ!านผู!ปกครองอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.95 การประชาสัมพันธ%ข1าวสารต1าง ๆ อยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.89 การจัดกิจกรรมที่สร!างความสัมพันธ%อันดีระหว1างโรงเรียนกับผู!ปกครองอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.86 และการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.74 ตามลําดับ  ตารางท่ี 9 แสดงค1าเฉลี่ยรวมระดับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน จังหวัดพะเยาในภาพรวมจําแนกเปFนแต1ละด!าน ปIจจัยการตัดสินใจของผู!ปกครองนักเรียน X  S.D. ระดับ 1. ด!านวิชาการ(2) 3.89 .65 มาก 2. ด!านบุคลากร (3) 3.85 .63 มาก 3. ด!านอาคารสถานที่และสภาพแวดล!อม(1) 3.94 .60 มาก 4. ด!านชื่อเสียงของโรงเรียน(3) 3.85 .58 มาก 5. ด!านความปลอดภัยสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ(1) 3.94 .46 มาก 6. ด!านความสัมพันธ%ระหว1างโรงเรียนกับชุมชน (2) 3.89 .48 มาก รวมค1าเฉลี่ย 3.89 .57 มาก  



39  จากตารางที่ 9 จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน พบว1า ค1าเฉลี่ยในภาพรวมอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.89 เมื่อจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว1า เรื่องที่มีระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ ด!านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล!อม และด!านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.94 เท1ากัน รองลงมาคือด!านวิชาการและด!านความสัมพันธ%ระหว1างโรงเรียนกับชุมชนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.89 เท1ากัน ด!านบุคลากรและด!านชื่อเสียงของโรงเรียนอยู1ในระดับมาก มีค1าเฉลี่ยเท1ากับ 3.85 เท1ากัน ตามลําดับ   ตอนที่ 3 ข!อมูลปIญหาและข!อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน  ผู!วิจัยทําการสร!างเครื่องมือที่ใช!ในการวิจัย ได!แก1 แบบสอบถามปลายเป]ดในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน จังหวัดพะเยา ทั้ง 6 ด!าน ซึ่งมีผู!ปกครอง จํานวน 2 ท1าน ได!เสนอแนะ ดังนี้ 1. ด!านวิชาการ    1.1 ควรจะมีอาจารย%ผู!สอนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเปFนเจ!าของภาษา จํานวน 1 ท1าน   1.2 ควรจะมีการสอนภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ท1าน   



บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ  การวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน มีวัตถุประสงค% เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน  เพ่ือศึกษาป(ญหาและข!อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ประชากรท่ีใช!ในการวิจัยครั้งนี้ ผู!ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ป/การศึกษา 2560 จํานวน 282 คน กําหนดขนาดของกลุ6มตัวอย6างโดยการใช!สูตรกําหนดขนาดตัวอย6างได!จํานวนกลุ6มตัวอย6าง 152 คน และสุ6มตัวอย6างมาวิจัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช!รวบรวมข!อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช!วิเคราะห%ข!อมูล ได!แก6 ค6าความถ่ี และค6าร!อยละ 5.1  สรุปผลการวิจัย  1.ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  ผู!ศึกษาได!ดําเนินการเก็บแบบสอบถามจากผู!ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ป/การศึกษา 2560 จํานวน 248 คน ผู!ศึกษาได!ใช!การคัดเลือกกลุ6มตัวอย6างโดยวิธีแบบสุ6มอย6างง6ายได!กลุ6มตัวอย6างจํานวนท้ังสิ้น 152 คน พบว6า ผู!ตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6เป<นเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเป<นร!อยละ 73.70 รองลงมาเป<นเพศชาย จํานวน 40 คน คิดเป<น ร!อยละ 26.30 ส6วนใหญ6มีอายุ 31-40 ป/ จํานวน 64 คน คิดเป<นร!อยละ 42.10 รองลงมาอายุ 20-30 ป/ จํานวน 62 คน คิดเป<นร!อยละ 40.80 อายุ 41-50 ป/ จํานวน 13 คน คิดเป<นร!อยละ 8.60 อายุ 51-60 ป/ จํานวน 6 คน คิดเป<นร!อยละ 3.90 อายุ 60 ป/ข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเป<นร!อยละ 2.00 และอายุอ่ืน ๆ จํานวน 4 คน คิดเป<นร!อยละ 2.60 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 71 คน คิดเป<นร!อยละ 46.70 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 51 คน คิดเป<นร!อยละ 33.60 ระดับประถมศึกษา และระดับปริญญาโท จํานวนระดับละ 11 คน คิดเป<นร!อยละ 7.20 เท6ากัน และระดับอ่ืน ๆ จํานวน 8 คน คิดเป<นร!อยละ 5.30 มีอาชีพประกอบธุรกิจส6วนตัว จํานวน 51 คน คิดเป<นร!อยละ 33.60 รองลงมามีอาชีพเกษตรกร จํานวน 36 คน คิดเป<นร!อยละ 23.70 ลูกจ!างเอกชน จํานวน 30 คน คิดเป<นร!อยละ 19.70 รับจ!าง จํานวน 29 คน คิดเป<นร!อยละ 19.10 และรับราชการฐวิสาหกิจ จํานวน 6 คน คิดเป<นร!อยละ 3.90 มีรายได!เดือนละ 10,001–20,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเป<นร!อยละ 44.7 รองลงมามีรายได!เดือนละ 20,001-30,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเป<น ร!อยละ 28.3 รายได!น!อยกว6าเดือนละ 10,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเป<นร!อยละ 21.1 รายได!เดือนละ 30,001-40,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเป<นร!อยละ 5.3และไม6มีรายได!จํานวน 1 คน คิดเป<นร!อยละ 0.7 



41  2. การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู�ปกครองนักเรียน  จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน พบว6า ค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว6า เรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ ด!านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล!อม และด!านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.94 เท6ากัน รองลงมาคือด!านวิชาการและด!านความสัมพันธ%ระหว6างโรงเรียนกับชุมชนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 เท6ากัน ด!านบุคลากรและด!านชื่อเสียงของโรงเรียนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.85 เท6ากัน ตามลําดับ เม่ือจําแนกออกเป<นด!านสรุปได!ดังนี้ 1. ด!านวิชาการ พบว6า ค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว6า เรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ การจัดการเรียนการสอนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.01 รองลงมาคือสื่อการสอนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.00 หลักสูตรอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.97 การวัดและประเมินผลของโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาอยู6ในระดับมากเท6ากัน มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.74 เท6ากัน ตามลําดับ 2. ด!านบุคลากร พบว6า ค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.85 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว6า เรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ ครูมีความสัมพันธ%อันดีกับนักเรียนและผู!ปกครองอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.98 รองลงมาคือครูมีเจตคติท่ีดีต6ออาชีพครูอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.93 ครูมีความรู!ความสามารถอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 ครูมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย!มแจ6มใสอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.78และครูสอนดีมีคุณธรรมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.69 ตามลําดับ    3.  ด!านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล!อม พบว6า ค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.94 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว6า เรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ การจัดสภาพแวดล!อมดี เหมาะสมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.09 รองลงมาคือการจัดสถานท่ีเรียนสวยงามอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.01ทําเลท่ีต้ังของโรงเรียนอยู6ใกล!แหล6งชุมชนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.95 อาคารเรียน โรงอาหาร ห!องน้ําสะอาด ปลอดภัยจากมลภาวะอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.86 และมีสถานท่ีพักผ6อน เพียงพอ ร6มรื่นอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.77 ตามลําดับ    4. ด!านชื่อเสียงของโรงเรียน พบว6า ค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.85 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว6า เรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ นักเรียนได!รับรางวัลจากการประกวดอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.02 รองลงมาคือการได!รับการยอมรับจากชุมชนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.86 โรงเรียนได!รับรางวัลอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.84 ครูได!รับการเชิดชูเกียรติอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.78 และโรงเรียนสามารถพัฒนา



42 ศักยภาพแข6งขันในระดับจังหวัดได!อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.75 ตามลําดับ 5. ด!านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ พบว6า ค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.94 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว6า เรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ อาหารกลางวันของโรงเรียนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.01 รองลงมาคือการจัดบริการของโรงเรียนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.97 งานรักษาด!านความปลอดภัยอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.94 งานแนะแนวของโรงเรียนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.91 และการจัดสวัสดิการของโรงเรียนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.87 ตามลําดับ  6. ด!านความสัมพันธ%ระหว6างโรงเรียนกับชุมชน พบว6า ค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว6า เรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ การรายงานความก!าวหน!าของนักเรียนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.00 รองลงมาคือการเยี่ยมบ!านผู!ปกครองอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.95 การประชาสัมพันธ%ข6าวสารต6าง ๆ อยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 การจัดกิจกรรมท่ีสร!างความสัมพันธ%อันดีระหว6างโรงเรียนกับผู!ปกครองอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.86 และการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.74 ตามลําดับ 5.2  อภิปรายผล จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียนสามารถอภิปรายผลการศึกษาได!ดังนี้  1. ด!านวิชาการพบว6าค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมากมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจพบว6าเรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดคือการจัดการเรียนการสอนอยู6ในระดับมากมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.01ซ่ึงสอดคล!องกับฟKาใสนามเทียร (2558) ได!ศึกษาป(จจัยท่ีมีผลต6อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการส6งบุตรหลานเข!าเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว6าป(จจัยท้ัง7 ป(จจัยมีความสําคัญอยู6ในระดับมากต6อการตัดสินใจของผู!ปกครองในเลือกโรงเรียนให!กับบุตรหลานโดยสามารถเรียงลําดับป(จจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดถึงน!อยท่ีสุดได!ดังนี้ 1) ป(จจัยด!านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน2) ป(จจัยด!านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล!อม3) ป(จจัยด!านบุคลากร4) ป(จจัยด!านค6าธรรมเนียมการเรียน5) ป(จจัยด!านผลสัมฤทธิ์ในการเรียน6) ป(จจัยด!านสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการและ7) ป(จจัยด!านชื่อเสียงโรงเรียนวารสารอิเล็กทรอนิกส%ทางการศึกษา  2.ด!านบุคลากรพบว6าค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมากมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.85ซ่ึงสอดคล!องกับปาลีรัฐทับวัฒน% (2556) ได!ศึกษาการตัดสินใจของผู!ปกครองในการส6งบุตรหลานเข!าศึกษาในระดับปฐมวัย(3 ขวบ) ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม6ชลบุรีสังกัดองค%การบริหารส6วนจังหวัด



43 ชลบุรีพบว6าโดยรวมและรายด!านอยู6ในระดับมากโดยมีรายด!านเรียงค6าเฉลี่ยจากมากไปหาน!อยคือด!านบุคลากรด!านสถานท่ีและสภาพแวดล!อมในสถานศึกษาด!านหลักสูตรด!านค6าเล6าเรียนด!านสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ     3.ด!านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล!อมพบว6าค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมากมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.94 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจพบว6าเรื่องท่ีมีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดคือการจัดสภาพแวดล!อมดีเหมาะสมอยู6ในระดับมากมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 4.09ซ่ึงสอดคล!องกับจริยาพรโตกุล (2557) ได!ศึกษาป(จจัยท่ีมีอิทธิพลต6อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนให!บุตรหลานศึกษาในระดับอนุบาลโรงเรียนวารีเชียงใหม6พบว6าป(จจัยด!านสภาพแวดล!อมของโรงเรียนวารีเชียงใหม6ผู!ตอบแบบสอบถามอยู6ในระดับเห็นด!วยมาก  4. ด!านชื่อเสียงของโรงเรียนพบว6าค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมากมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.85 ซ่ึงสอดคล!องกับสมพรพรประสิทธิ์ได!ศึกษาความคิดเห็นของผู!ปกครองท่ีมีต6อป(จจัยในการตัดสินใจในการส6งบุตรหลานเข!าเรียนในโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนพบว6าผู!ปกครองมีความคิดเห็นต6อป(จจัยในการตัดสินใจในการส6งบุตรหลานเข!าเรียนในโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนในภาพรวมอยู6ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป<นรายด!านพบว6าด!านชื่อเสียงโรงเรียนด!านคุณภาพการเรียนการสอนด!านการปกครองนักเรียนด!านค6าใช!จ6ายระหว6างการศึกษาด!านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล!อมและด!านความสัมพันธ%ระหว6างโรงเรียนกับชุมชนทุกด!านท่ีมีความคิดเห็นอยู6ในระดับมาก  5.ด!านความปลอดภัยสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการพบว6าค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมากมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.94 ซ่ึงสอดคล!องกับวนิดางามทอง (2558) ได!ศึกษากลยุทธ%การบริหารป(จจัยท่ีมีอิทธิพลต6อการตัดสินใจของผู!ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอําเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร%ธานีพบว6าด!านท่ีมีความต!องการจําเป<นสูงสุดตามลําดับดังนี้1) สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน3) ความสัมพันธ%ระหว6างโรงเรียนกับชุมชน4) ชื่อเสียงโรงเรียน  6. ด!านความสัมพันธ%ระหว6างโรงเรียนกับชุมชนพบว6าค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมากมีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.89 ซ่ึงสอดคล!องกับศุภชัยจันทร%งามและคณะ (2557) ได!ศึกษาระดับความสัมพันธ%ระหว6างชุมชนและโรงเรียนในด!านการจัดการศึกษากรณี: โรงเรียนเทศบาล4 (พระเจ!าใหญ6องค%ต้ือ) ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผลการวิจัยพบว6าผู!ปกครองนักเรียนส6วนใหญ6ให!ความสําคัญกับกิจกรรมด!านการให!ชุมชนมีส6วนร6วมในกิจกรรมของโรงเรียนโดยมีกิจกรรมการเชิญผู!ปกครองและประชาชนในชุมชนเข!าร6วมกิจกรรมวันสําคัญต6างๆท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเป<นกิจกรรมท่ีผู!ปกครองนักเรียนส6วนใหญ6ให!ความสําคัญมากท่ีสุดในขณะท่ีกิจกรรมการจัดงานพบปะสังสรรค%ศิษย%เก6าเป<นกิจกรรมท่ีผู!ปกครองนักเรียนส6วนใหญ6ให!ความสําคัญน!อยท่ีสุด 



44 5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 1. จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ผู!ตอบแบบสอบถามส6วนใหญ6มีอายุ 31-40 ป/ จํานวน 64 คน คิดเป<นร!อยละ 42.10 รองลงมาอายุ 20-30 ป/ จํานวน 62 คน คิดเป<นร!อยละ 40.80 แสดงให!เห็นว6ากลุ6มอายุ 20-30 ป/ และกลุ6มอายุ 31-40 ป/ เป<นกลุ6มอายุท่ีเป<นผู!ปกครองนักเรียนในการเลือกโรงเรียนอนุบาล ซ่ึงมีอาชีพประกอบธุรกิจส6วนตัว จํานวน 51 คน คิดเป<นร!อยละ 33.60 และมีรายได!เดือนละ 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเป<นร!อยละ 44.7  ดังนั้น ผู!วิจัยเห็นว6าโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาจต!องทําการเผยแพร6ประชาสัมพันธ%โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ตามหน6วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มากยิ่งข้ึนเพ่ือให!มีผู!ปกครองนักเรียนท่ีหลากหลาย ครอบคลุมผู!ปกครองนักเรียนทุกระดับเป<นการสร!างความหลากหลายของผู!ปกครองให!มากยิ่งข้ึน 2. จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียน ด!านบุคลากร พบว6า ค6าเฉลี่ยในภาพรวมอยู6ในระดับมาก มีค6าเฉลี่ยเท6ากับ 3.85 เม่ือจําแนกตามระดับการตัดสินใจ พบว6า  เรื่องท่ีมีระดับความพึงพอใจน!อยท่ีสุดคือ ครูสอนดีมีคุณธรรม ดังนั้น ผู!วิจัยเห็นว6า โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา อาจต!องมีการจัดฝSกอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการเป<นครูดีมีคุณธรรมเพ่ือสร!างความเชื่อม่ันให!กับผู!ปกครองนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา เป<นต!น 5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต1อไป จากการศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู!ปกครองนักเรียนผู!วิจัยมีข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต6อไป ดังนี้ 1. ควรทําการเปรียบเทียบข!อมูลผู!ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กับโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลอ่ืนในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยา  2. ควรทําการเปรียบเทียบข!อมูลผู!ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กับ โรงเรียนอนุบาล สังกัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  3. ควรทําการเปรียบเทียบข!อมูลผู!ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา กับ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอ่ืน  
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แบบสอบถาม การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู�ปกครองนักเรียน  หมายเลขแบบสอบถาม ���  เรียน ท)านผู�ตอบแบบสอบถามทุกท)าน   แบบสอบถามเรื่อง การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู#ปกครองนักเรียน ชุดนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู#ปกครองนักเรียนและศึกษาป+ญหาและข#อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู#ปกครองนักเรียน ข#อมูลท่ีได#จากแบบสอบถามชุดนี้จะใช#เพ่ือการศึกษาเท/านั้น จึงใคร/ขอความอนุเคราะห0จากท/านในการทําแบบสอบถามชุดนี้ให#ครบทุกข#อ  ผู#ทําวิจัยขอขอบคุณทุกท/านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ มา ณ ท่ีนี้         นายยงยุทธ ไชยมงคล      นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการจัดการแห/งแปซิฟ6ค ****************************************************************************** คําช้ีแจง  รายละเอียดของแบบสอบถามชุดนี้ แบ/งออกเป8น 3 ตอน ได#แก/  ตอนท่ี 1 เก่ียวกับข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได#ต/อเดือน    ตอนท่ี 2 เก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู#ปกครองนักเรียน จังหวัดพะเยา ซ่ึงแบ/งออกเป8น 6 ป+จจัย คือ 1. ป+จจัยด#านวิชาการ 2. ป+จจัยด#านบุคลากร 3. ป+จจัยด#านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล#อม 4. ป+จจัยด#านชื่อเสียงของโรงเรียน 5. ป+จจัยด#านความปลอดภัย สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ 6. ป+จจัยด#านความสัมพันธ0ระหว/างโรงเรียนกับชุมชน  ตอนท่ี 3 ข#อมูลป+ญหาและข#อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู#ปกครองนักเรียน ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไป   46 



  โปรดทําเครื่องหมาย � ในช/อง � ท่ีท/านต#องการเลือกให#ตรงกับความเป8นจริงมากท่ีสุด ถ#าไม/มีข#อความท่ีท/านต#องการเลือก โปรดเขียนข#อความลงในช/องอ่ืน ๆ   1. เพศ   � 1. ชาย    � 2. หญิง  2. อายุ   � 1. 20 – 30 ปD   � 2. 31 – 40 ปD   � 3. 41 – 50 ปD   � 4. 51 – 60 ปD   � 5. 60 ปDข้ึนไป   � 6. อ่ืน ๆ ระบุ..............................  3. ระดับการศึกษาสูงสุด   � 1. ประถมศึกษา   � 2. มัธยมศึกษา   � 3. ปริญญาตรี   � 4. ปริญญาโท   � 5. อ่ืน ๆ ระบุ..............................  4. อาชีพ   � 1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  � 2. รับจ#าง         � 3. ประกอบธุรกิจส/วนตัว  � 4. เกษตรกร    � 5. ลูกจ#างบริษัทเอกชน  � 6. อ่ืน ๆ ระบุ..............................  5. ระดับรายได#เฉลี่ยต/อเดือน   �1. ไม/มีรายได#   �2. น#อยกว/า 10,000 บาท   �3. 10,001–20,000 บาท  �4. 20,001–30,000 บาท   �5. 30,001–40,000 บาท  �6. มากกว/า 40,000 บาท       47 



ตอนท่ี 2 แบบวัดระดับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู#ปกครองนักเรียน จังหวัดพะเยา  การตัดสินใจของผู�ปกครองนักเรียน ระดับการตัดสินใจ มากท่ีสุด  (5) มาก  (4) ปานกลาง (3) น�อย  (2) น�อยท่ีสุด (1) 1. ด�านวิชาการ      1.1 หลักสูตร      1.2 สื่อการสอน      1.3 การจัดการเรียนการสอน      1.4 การวัดและประเมินผลของโรงเรียน      1.5 คุณภาพการศึกษา      2. ด�านบุคลากร      2.1 ครูมีความรู#ความสามารถ      2.2 ครูสอนดีมีคุณธรรม      2.3 ครูมีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย#มแจ/มใส      2.4 ครูมีความสัมพันธ0อันดีกับนักเรียนและผู#ปกครอง      2.5 ครูมีเจตคติท่ีดีต/ออาชีพครู      3. ด�านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล�อม      3.1 การจัดสภาพแวดล#อมดี เหมาะสม      3.2 การจัดสถานท่ีเรียนสวยงาม      3.3 ทําเลท่ีตั้งของโรงเรียนอยู/ใกล#แหล/งชุมชน      3.4 อาคารเรียน โรงอาหาร ห#องน้ําสะอาด ปลอดภัยจากมลภาวะ      3.5 มีสถานท่ีพักผ/อน เพียงพอ ร/มรื่น         48 



  การตัดสินใจของผู�ปกครองนักเรียน ระดับการตัดสินใจ มากท่ีสุด  (5) มาก  (4) ปานกลาง (3) น�อย  (2) น�อยท่ีสุด (1) 4. ด�านช่ือเสียงของโรงเรียน      4.1 การได#รับการยอมรับจากชุมชน       4.2 โรงเรียนได#รับรางวัล      4.3 ครูได#รับการเชิดชูเกียรติ      4.4 นักเรียนได#รับรางวัลจากการประกวด      4.5 โรงเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพแข/งขันในระดับจังหวัดได#      5. ด�านความปลอดภัย ส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการ      5.1 การจัดบริการของโรงเรียน      5.2 การจัดสวัสดิการของโรงเรียน      5.3 อาหารกลางวันของโรงเรียน      5.4 งานแนะแนวของโรงเรียน      5.5 งานรักษาด#านความปลอดภัย      6. ด�านความสัมพันธ6ระหว)างโรงเรียนกับชุมชน      6.1 การจัดกิจกรรมท่ีสร#างความสัมพันธ0อันดีระหว/างโรงเรียนกับผู#ปกครอง      6.2 การเยี่ยมบ#านผู#ปกครอง      6.3 การรายงานความก#าวหน#าของนักเรียน      6.4 การประชาสัมพันธ0ข/าวสารต/าง ๆ      6.5 การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน        49 



 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเป6ดเพ่ือศึกษาข#อมูลป+ญหาและข#อเสนอแนะเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ของผู#ปกครองนักเรียน  1. ป8จจัยด�านวิชาการ  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  2. ป8จจัยด�านบุคลากร  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................  3. ป8จจัยด�านอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล�อม  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................  4. ป8จจัยด�านช่ือเสียงของโรงเรียน  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................  5. ป8จจัยด�านความปลอดภัย ส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการ  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................  6. ป8จจัยด�านความสัมพันธ6ระหว)างโรงเรียนกับชุมชน  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................       50 



ประวัติผู�วิจัยช่ือนามสกุล นายยงยุทธ ไชยมงคลวันเดือนป9เกิด วันท่ี 10 เดือนมกราคม พุทธศักราช 2492ท่ีอยู)ป8จจุบัน 24ถนนพหลโยธิน ตําบลแม/ต๋ํา อําเภอเมืองจังหวัดพะเยา 56000ตําแหน)งหน�าท่ีการงานป8จจุบัน ข#าราชการบํานาญประวัติการศึกษาพ.ศ. 2526 ศึกษาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิชาเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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